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اجراءات صحية لوقاية

النباتات من اآلفات الزراعية 



مقدمة: 

اآفات املح�صول املجاور. و ال . 1 و  ال�صابقة  اآفات املحا�صيل  للزراعة مع االأخذ باحل�صبان  يجب اختيار حقل منا�صب 
بد من التاأكد من عدم وجود متبقيات ملبيدات االع�صاب التي ا�صتخدمت يف املح�صول ال�صابق ملنع احلاق ال�صرر 

باملح�صول اجلديد.
يف�صل ان اأمكن ا�صتخدام انواع و اأ�صناف من املحا�صيل ذات املناعة او قدرة التحمل �صد االمرا�ض و اجلذور و . 2

اأفات اأخرى.
يجب �صراء مادة التكثري فقط من م�صدر موؤهل و موثوق. اهتم باأن تتم تعبئة االأ�صتال يف �صناديق جرى غ�صلها و . 3

تعقيمها. و يف�صل ا�صتخدام �صناديق من البال�صتيك حيث من اال�صهل تنظيفها و تعقيمها مقارنة ب�صناديق من 
اخل�صب او �صناديق كرتون من النوع امل�صتعمل ملرة واحد . و يف�صل نقل اأ�صتال الكتل الرتابية )الطوبارة( اىل احلقل 
بالقوالب التي زرعت فيها. و بهذه الطريقة يقل خطر ن�صر االأمرا�ض البكتريية و بع�ض االأمرا�ض الفريو�صية من 

االأ�صتال امل�صابة اىل االأ�صتال ال�صليمة.
بذور . 4  ، الرتبة  اأمرا�ض  ذلك  ، مبا يف  اأمرا�ض خمتلفة  داخله  يحوي  اأن  املتخمر جيدًا ميكن  الع�صوي غري  الزبل 

االأع�صاب الربية ، ق�صبات االع�صاب املعمرة و الديدان الثعبانية )النيماتودا(، وذلك ي�صبب تلوث الرتبة، و ملنع 
هذا اخلطر البالغ ا�صتعمل فقط زبل ع�صوي متخمر و متحلل ب�صورة جيدة. و يف حالة �صراء زبل ع�صوي يجب 
اح�صار الزبل للمزرعة قبل 3 اأ�صهر على االقل قبل موعد ا�صتعماله وو�صعه يف كومة لكي يتخمر جيدًا . و حتى زبل 

الكومبو�صت ميكن اأن يحوي اآفات خمتلفة ، لذا من املهم التدقيق يف �صراء الكمبو�صت من م�صدر موثوق.
قبل الزراعة ظاو الت�صتيل يجب تعقيم مواد التكثري تبعًا للتو�صيات اخلا�صة باملحا�صيل.. 5
االآفات . 6 تكاثر  ي�صتمر  لئال  املح�صول  جني  انتهاء  بعد  احلقل  يف  بقيت  التي  الهرمة  النباتات  على  الق�صاء  يجب 

املوجودة عليها و تتحول اىل م�صدر لتجدد تلوث الرتبة و تف�صي االآفات يف القطع احلديثة املجاورة.

و يجب اتباع االجراءات التالية أيضًا في المشاتل التي انتهى موسمها.
يجب قلع النباتات التي انتهينا من قطفها من جذورها ثم اخراجها من احلقل و التخل�ض منها باحلرق ، مما يقلل . 7

تلوث الرتبة باالأمرا�ض اجلذرية و النيماتودا. و هذه العملية مهمة ب�صكل خا�ض يف االأتربة امللوثة باأمرا�ض الرتبة 
املختلفة و خا�صة الفيوزاريوم و الفريت�صيليوم، و حتى لو قررنا اجراء تعقيم تربة. و كلما كانت كمية التلويث يف 
الرتبة اقل كلما زادت جناعة عملية التعقيم و كلما طالت الفرتة اىل اأن تتجدد ا�صابة النباتات بامل�صببات املر�صية 
املوجودة يف الرتبة . و هذا االأمر مهم عند تعقيم الرتبة قبل زراعة حم�صول طويل االأمد . و هنالك اأهمية كربى 
لقلع بقايا النباتات من احلقل بكامل جذورها من اأجل منع و ظهور و متكن �صالالت جديدة من االأمرا�ض اجلذرية، 

التي ال قدرة للنباتات ذات املناعة �صد هذه االأمرا�ض على مقاومتها.
بقايا . 8 دفن  و  حرق  يجب  متزا�صلة.  ب�صورة  الزراعية  املنتجات  ت�صنيف  و  تركيز  اأماكن  بتنظيف  االهتمام  يجب 

اأ�صبوعيًا الكت�صاف  النباتات و الثمار و الدرنات التي جتمعت يف هذه االماكن . افح�ض احلقل مرتني على االأقل 
االآفة مبكرًا ما امكن ملكافحتها و منع تتي�صها.



اأن تغري الظروف املناخية مثل: �صقوط االمطار ، الربد و ال�صباب يزيد ب�صكل حم�صو�ض احتماالت ظهور اأمرا�ض . 9
خمتلفة . اذا كان من املتبع اجراء ر�صات وقائية �صد هذه االأمرا�ض فمن اجلدوى التبكري يف هذه الر�صات بعد تغري 

ظروف الطق�ض ب�صكل �صديد.

إجراءات صحية أضافية في الزراعات المحمية / الدفيئات
يجب اختيار �صتائر بال�صتيكية منا�صبة للكج�صول، �صتائر مانعة لتنقيط قطرات املاء ، �صتائر منفرة للح�صرات اأو . 1

�صتائر التي تقلل من تطور خمتلف الفطريات .
ازاء تكاليف االنتاج الكبرية يف الزراعات املحمية مطلوب دقة متناهية يف اختيار الرتبة يجب اأن تكون نظيفة و . 2

و من م�صدر  �صليمة  تكثري  مواد  ا�صتعمال  و كذلك  )النيماتودا(  الثعبانية  الديدان  و  اأمرا�ض اجلذور  خالية من 
موثوق.

نظرًا ملا تتطلبه النباتات من عناية فائقة ) خا�صة تلم التي بحاجة اىل تقليم و تقطيم اأو تلك التي تقطف ثمارها . 3
نباتات  البداية  وجدت يف  لو  الفريو�صية حتى  و  البكتريية  االأمرا�ض  انت�صار  من  كبري  فاخلطر   .  ) مرات عديدة 

م�صابة متفرقة فقط .

و هناك 3 طرق لتقليل هذه األخطار:
• تاأ�صري النباتات التي ي�صتبه باأنها م�صابة باأمرا�ض ميكن اأن تنتقل بوا�صطة اليدين اأو ادوات التقليم و الق�ض. 	

ال يجوز تقطيم هذه النباتات و يجب اأن تكون العناية بها على حده يف نهاية اليوم.
• يجب التبكري يف التقليم و التقطيم و القيام بذلك يدويًا دون ا�صتخدام مق�ض تقليم اأو �صكني. و يجب عدم 	

اللم�ض باليدين اجزاء النبات املنوي ازالتها.
• يجب البدء بعملية التقليم و التقطيم و التعري�ض و القطف فقط بعد جفاف النباتات من ندى الليل متامًا .	

نظرًا لظروف الرتبية اخلا�صة عند التغطية بالبال�صتيك حيث تزداد الرطوبة و يخ�صى من ظهور االمرا�ض يف فرتة . 4
مبكرة . لذا يجب اأن تكون القطعة حتت الرقابة امل�صتمرة.

يف الدفيئات يجب االمتناع بقدر االمكان عن وجود اأ�صطر النباتات حتت املزاريب اأو يف االأماكن التي يخ�صى فيها . 5
�صقوط قطرات ماء من �صقف الدفيئة.

اذا كان العمل يف عدة دفيئات يجب تخطيط برنامج عمل يبداأ مبوجبه العمل يف الدفيئات التي يوجد فيها نباتات . 6
م�صابة  اأو  بال�صن  متقدمة  نباتات  فيها  التي  الدفيئات  يف  للعمل  الحقًا  االنتقال  ثم  االأمرا�ض  من  �صليمة  و  فتية 

باملر�ض.
ان اال�صتعانة بتقنيات زراعية من �صانها تقليل الرطوبة اجلوية داخل االنفاق و الرطوبة على اأ�صطح النباتات مثل: . 7

تغطية الرتبة بالبال�صتيك ، ارواء حتت املجموع اخل�صري  اأو بطريقة التنقيط و كذلك التهوية ي�صاهم يف تقليل 
اال�صابة و تف�صي االأمرا�ض . و يجب االهتمام بتهوية االأنفاق و جتفيف اجلانب الداخلي ل�صتائر البال�صتيك من املاء 

املتكاثف عليها لئال ت�صقط قطرات املاء على املجموع اخل�صري للنباتات .



ال�صلطة الوطنية الفل�صطينية
وزارة الزراعة

توصيات اضافية للوقاية الصحية في الدفيئات و األنفاق المرتفعة
يجب تعقيم االأحذية قبل دخول الدفيئات و االنفاق املرتفعة . و يجب و�صع خارج املبنى بجوار املدخل اأداة جرد . 1

لتنظيف االأحذية من الرتاب الال�صق بها . كذلك يف مدخل الدفيئة اأو النفق يجب و�صع طبق بداخله قطعة ا�صفنج 
م�صطحة و بها حملول يحوي ليزول 50 برتكيز %2 بحيث يكون علو حملول التعقيم كاف لرتطيب نعل احلذاء 

ب�صورة تامة حني الدو�ض على قطعة اال�صفنج.
و . 2  ، الرمادي  العفن   ، املتاأخرة  الندوة   : مثل  باالأمرا�ض  م�صابة  اأجزاء  اأو  نباتات  من  با�صتمرار  التخل�ض  يجب 

ال�صكلريوتينيا. و يجب نزع و التخل�ض من االأوراق اجلافة و اأجزاء النبات املقطومة و الثمار املري�صة.
االهتمام بتهوية املبنى ب�صكل �صحيح لئال ترتاكم الرطوبة يف اأماكن ال ت�صملها التهوية . و االهتمام ب�صالمة املزاريب . 3

و منع ت�صرب املطر عن طريق ال�صقف.
تهوية املبنى ب�صكل �صحيح لئال ترتاكم الرطوبة يف اماكن ال ت�صملها التهوية . و االهتمام ب�صالمة املزاريب و منع . 4

ت�صرب املطر عن طريق ال�صقف.
ت�صريف املاء من الرتبة املوجودة داخل املبنى حيث اأن ركود املاء ب�صبب تعفن جذور النباتات ي�صجع تف�صي اأمرا�ض . 5

املجموع اخل�صري.
اأدوات العمل و ال�صناديق و انابيب الري و غريها التي ا�صتخدمت يف حما�صيل �صابقة و التي من املفرو�ض ادخالها . 6

لبيت البال�صتيك يجب اأن تغ�صل قبل ذلك باملاء ب�صورة جذرية اىل اأن تنظف متامًا من بقايا النباتات و الرتاب 
العالق بها ثم يجب اأن تعقم جيدًا . اأن ادخال معدات مت�صخة برتاب ملوث من املو�صم ال�صابق ميكن اأن يبطل جناعة 

تعقيم الرتبة يف البيوت البال�صتيكية.

     ** نقاًل عن مقال خا�ض �صادر عن جملة جذور الزراعية، العدد 96، ني�صان 2008
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