
 

 

 

 يف مكافحة اآلفات عاليةاستخدام املستخلصات النباتية أثبت كفاءة   
عن دوره يف احلد من تلوث البيئة  احلشرية واألمراض الفطرية فضلا 

 الناتج من استخدام املبيدات الكيماوية
 استخدام تجربة بتطبيق الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قامت

 الطماطم اتاتنب تصيب التي والفطرية الحشرية اآلفات لمكافحة النباتية المستخلصات

هيئة للتجارب ال سلسلة وذلك من ضمن عضويا والمنتجة المحمية بالبيوت المنزرعة

مساهمة الهيئة في التحول إلي ولتطوير وتنمية القطاع الزراعي في مختلف قطاعاته 

 اكلالمش لمواجهة الفعالة الحلول أفضل العضوية الزراعة تعتبروالزراعة العضوية 

 يف المضطردة الزيادة تكفي وبكميات وآمن صحي غذاء توفير وتحديات الزراعية

 دامإستخ أن حيث البيئة علي المحافظةو الزراعية األراضي محدودية مع السكان أعداد

 من لعديدا إلي أدي التقليدية الزراعات في الكيميائية األسمدة وكذلك المخلقة المبيدات

 دور لها التيو والحيوانية النباتية األنواع من العديد إختفاءو البيئة علي السلبية اآلثار

 صابتهاإ فرصة وزيادة للنباتات الطبيعية المقاومة ضعفو الطبيعي التوازن في هام

 يةالكيماو األسمدة أسعار زيادة بسبب اإلنتاج تكاليف زيادةو والحشرات باألمراض

 لكلويا الفشل خاصة نساناإل في خطير بشكل األمراض إنتشارو عليها الطلب لزيادة

 الزراعة أنظمة أفضل بكونها العضوية الزراعة تمتازو. الكبد وأمراض والسرطان

 العالم من ةمختلف أنحاء في للمبيدات المكثف االستخدام أن نجد حيث البيئة علي محافظة

 لطيوروا الحشرات يصيب الذي التلوث طريق عن الحيوي التنوع علي تهديدا يشكل

 وقد عديدة بطرق IPM لآلفات المتكاملة المكافحة عرفتو األخرى الحية والكائنات

 إدارة نظام بإنها تعريفها علي FAO المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة وافقت

 آلفةا أعداد لتقليل متناسقة بطريقة المناسبة الطرق كل يستخدم والذي اآلفة أعداد

 ويتالك دولة اتجهت لذا الحرج االقتصادي الحد من أقل مستويات عند عليها والمحافظة

 حاقلبا السمكية والثروة الزراعة لشئون العامة الهيئة في ممثلة األخيرة اآلونة في

 ةالزراع منظومة ضمن المتقدم العالم دول في انتشر الذي البيوتكنولوجي بركب

 ذاءغ توفير علي المنظومة تلك تعتمد إذ العضوية الزراعة لقوانين وفقا المستدامة

 حةومكاف جهة من طبيعية مصادر من للنبات الغذائية االحتياجات يراعي وآمن صحي

 قيقلتح أخري جهة من اآلفات لتلك الحيوية المكافحة باستخدام تهاجمه التي اآلفات

 وبكمية عالية جودة ذو غذاء إنتاجو األنسان صحة علي المحافظة وتشمل األهداف



 تشجيعو  الحياة نوعية تعزز بناءة بطرق الطبيعية والدورات النظم مع التعاملو كافية

 والحفاظ ةالترب داخل والحيوانية النباتية والحياة الدقيقة البيولوجية الدورات وتعزيز

 تاجإن بين متناسق توازن وإيجاد الطويل. المدي علي وزيادتها التربة خصوبة علي

 .التلوث أشكال جميع من حد أدني إلي التقليلو الحيوانات وتربية المحاصيل

 الطماطم اتنبات تصيب التي والحشرية الفطرية فاتآلا لمكافحة تجربةال تطبيق وتم

 كوذل السمكية والثروة الزراعة لشئون العامة بالهيئة المحمية بالبيوت المنزرعة

 اعيالزر الموسم خالل بالرابية العضوية الزراعة لقسم المخصص البحثي بالموقع

 وموالث البصل خليط من إعداده تم نباتي مستخلص باستخدام وذلك  م 2015/2016

 الشتل ةعملي بعد النباتات برش المعاملة تتم كانت حيث الحار الهندي األحمر والفلفل

 لمدة مراست الذي النمو موسم خالل الباكر بالصباح أسبوعين كل مرة المخفف بالراشح

 والمشاهدات النتائج دلت النمو. وقد موسم خالل مرات ثماني بمعدل أي شهور أربعة

 تاتنبا تصيب التي اآلفات من العديد علي القضاء علي المستخلص هذا قدرة علي

 ةحشر أهمها ومن الحرج االقتصادي الحد من أقل بمستويات عليها والسيطرة الطماطم

 لهذا قوي تأثير وجود لوحظ كما – األحمر العنكبوت – المن – البيضاء الذبابة

 ماك(  ابسلوتا توتا)  الطماطم أوراق حافرة وظهور إنتشار من الحد في المستخلص

 ليهع والسيطرة(  فطري مرض)  الدقيقي البياض مرض مكافحة في فعال دور له كان

 . الحرج االقتصادي الحد دون

  من مكون مفروم خليط إعداد ميت النباتي المستخلص إعداد طريقة

(  ثوم فص 15 حوالي)  كبيرة ثوم رأس+  الحجم متوسطة بصل رؤوس 3 عدد-1

 سابقال الخليط يوضع ثم جيدا وفرمها تقطيعها يتم حار هندي أحمر فلفل قرون 3+ 

 .زجاجي برطمان داخل

 كامبإح البرطمان إغالق يتم ثم جيدا تقليبه ويتم ماء لتر 1 السابق للخليط يضافو-2

 .ساعة 48 لمدة

معدل ب تخفيفه ثم الشاش من قطعة بواسطة المحلول ترشيح يتم يومين مرور بعد و-3

 ظهرية رشاشة بواسطة النباتات علي رشا   واستخدامه ماء لتر 8 في لترمن الراشح 1

 الحقلية بالزراعات والفطرية الحشرية اآلفات لمقاومة إستخدامه حالة في وذلك

 .الباكر بالصباح

 المحمية بالبيوت والفطرية الحشرية اآلفات لمقاومة استخدامه حالة في أما-4

Green house ثم ماء لتر 10/  الراشح من لتر 1 بمعدل المحلول تخفيف فيتم 

 .الباكر بالصباح الرش

 المنزرعة للمساحة تبعا الكمية زيادة ويمكن 2م300 لمساحة كافي المقدار هذا-5

 . ذكرها السابق التركيزات مراعاة مع محمية أو حقلية كانت سواء



 60 مساحة على الزراعية العبدلي بمنطقة بمزارعة التجربة هذه تطبيق تم وقد •  

 والفول الملفوف مثل الخضراوات من مختلفة أنواع على تجربتها تم حيث دونم

 من الحد في واضح إيجابي تأثير للمستخلص وكان الخضراوات من وغيرها البلدي

 . هاعلي والقضاء المزروعات تلك تصيب التي والفطرية الحشرية اآلفات إنتشار

 بمنطقة بمزرعة العضوية بالبطاطا منزرعة 2م1500 مساحة علي تطبيقها تم كما•

 إنتشار من الحد علي المستخلص هذا قدرة المشاهدات وأظهرت الزراعية العبدلي

 مرض مثل الفطرية األمراض وكذلك البطاطس درنات دودة وأهمها الحشرية اآلفات

  المتأخرة الندوة ومرض البدرية الندوة

 بمنطقة بمزرعة 2م1500 بمساحة المحمية البيوت بأحد التجربة هذه تطبيق تموأيضا   •

 – الخيار – الباذنجان مثل الخضراوات من مختلفة بأنواع منزرعة الزراعية العبدلي

 المشاهداتو النتائج وأظهرت الطماطم – الحلو البرتقالي الفلفل – الحلو االخضر الفلفل

 منال وخاصة والفطريات الحشرات من العديد مكافحة في للمستخلص عالية كفاءة

 .األحمر والعنكبوت البيضاء والذبابة

 ستخلصم مثل النباتية المستخلصات إستخدام أن على التجربة هذه من النتائجوقد دلت 

 العامة بالهيئة وتجربته دراسته تم الذي الحار الهندي األحمر والفلفل والثوم البصل

 الزراعية العبدلي بمنطقة المزارع من بالعديد وتطبيقه السمكية والثروة الزراعة لشئون

 في ورهد عن فضال الفطرية واألمراض الحشرية اآلفات مكافحة في عالية كفاءة أثبت

 حةص علي والمحافظة الكيماوية يداتالمب استخدام عن الناتج البيئة تلوث من الحد

 لقوانين وفقا المستدامة الزراعة منظومة ضمن وآمن صحي غذاء وتوفير االنسان

   .العضوية الزراعة

                                                   

 مع حتيات                                         
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