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 لصغار  المزارعين للتحول

 إلى الزراعة العضوية
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 للزراعة العضوية

بالتعاون مع الجمعية
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العضوية"
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تسويق المنتجات 
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المنتجات بسوق الشمال 
بالرياض بعد نجاحها

حشرات المنّ 
وأعداؤها الحيوية

التعاقد مع شركة 
أمريكية لتفتيش 

وتوثيق بعض مزارع 
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750 مليونًا دعم "البيئة"
 للزراعة العضوية

حشرات المنّ وأعداؤها 
الحيوية

أكــاروس  النخيــــــل
 )حلم الغبار(

حوار عدد         
الماضي   
يحظى بانتباه 
األمير فيصل 
بن سلمان
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..ويتصفح محتوى صفحاتها الداخلية برفقة معالي املهندس الفضلي

شاركت فيه الجمعية بجناح توعوي

األمير فيصل بن سلمان يفتتح منتدى الفرص االستثمارية
بالمدينة المنورة

منتدى

           األنشطة األهداف
تهدف اجلمعية إلى النهوض مبهنة الزراعة العضوية ومنتجاتها وكل ما من شأنه تطوير هذا النشاط، 

ولها على األخص ما يلي:
التوصية مبنح التراخيص أو تعديلها أو سحبها وتقدميها للجهة ذات االختصاص.

منح شعار يفيد بأن املنتج أنتج بحسب معايير اإلنتاج العضوي وفق ضوابط العالقة مع وزارة البيئة واملياه 
والزراعة.

داخل  سواء  فيها  واملشاركة  العضوي  واإلنتاج  العضوية  بالزراعة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التنسيق 
اململكة أو خارجها.

وتقدمي  وتسويقها،  ونتائجها  العضوية  بالزراعة  املتعلقة  والدراسات  األبحاث  مجاالت  اقتراح 
توصيات للجهة ذات االختصاص.

تقدمي املشورة الفنية يف مجال االختصاص وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة اجلمعية. 
اقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص وتقدميها للجهة ذات االختصاص.

حتسني ظروف اإلنتاج والتوزيع. 
تطوير العالقة مع اجلهات احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص و اجلمعيات املماثلة 

يف اخلارج  
نشر الوعي املجتمعي. 

تعظيم إيرادات اجلمعية.

الجمعية السعودية للزراعة العضوية 

العنوان : الرياض ـ طريق امللك عبد العزيز
هاتف : 00966114172000 حتويله 1216

فاكس :  00966114066987        
sofa@moa.gov.sa : البريد االلكتروني 

www.sofa.org.sa  : املوقع االلكتروني
Saudi_organic

Saudi_organic

جمعية أهلية ذات 
شخصية اعتباريه وذمة 

مالية مستقلة، تعمل حتت 
إشراف وزارة الزراعة، 

أُنشئت مبوجب قرار 
مجلس الوزراء رقم 273 
وتاريخ 21/8/1428 هـ.

          الرؤية
املنصة الرئيسة غير احلكومية املعنية بتطوير وتنمية الزراعة العضوية مبا يخدم البيئة واملجتمع.

          الرسالة
توفير غذاء عضوي من خالل دعم العاملني بالقطاع وزيادة الوعي املجتمعي، مع مراعاة احملافظة على البيئة لتحقيق 

االستدامة واجلودة.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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األمير فيصل بن سلمان يطلع على عدد عضوية السابق

العدد  أجرته         الذي  احلوار  أثار 
املاضي  مع  األمير فيصل بن أحمد بن 
سلمان  بن  فيصل  األمير  انتباه  سلمان، 
العضوية  الزراعة  جلناح  زيارته  خالل 
مبنتدى الفرص االستثمارية الذي انعقد 
وقت  وافتتحه سموه يف  املنورة،  باملدينة 

سابق.
وهو  فيصل  األمير  الصور  وتوضح 
يتصفح أعداداً من           مبدياً إعجابه 
البيئة  وزير  معالي  وبجواره  بصفحاتها، 
واملياه والزراعة املهندس عبدالرحمن بن 

عبداحملسن الفضلي. 

 عضوية

عضوية
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الزراعة العضوية تحظى باهتمام 
الحضور في المعرض الزراعي 37

كبيرة  أعداد  باملعرض  شارك  وقد   
واملعنيني  القرار  وصناع  الرّواد  من 
واملستثمرين  الزراعي  بالقطاع 
حظى  حيث  والدوليني.  اإلقليميني 
احمللية  الشركات  كبرى  باهتمام 

املشاركني  عدد  وصل  والذي  والعاملية 
العالم. 33 دولة حول  فيه إلى 

للتعارف  ملتقى  املعرض   ويعد 
ويقدم  التجارية،  العالقات  وتطوير 
الغذاء  قطاعات  لكافة  وفيرة  فرصاً 

معارض

معالي وزير البيئة واملياه والزراعة يف أثناء افتتاحه للمعرض الزراعي السابع والثالثني

اهتمام من الزوار بأساليب الزراعة احلديثة

المنتجات العضوية استقطبت اهتمامات الزوار

تبلورت خالل المعرض 
رؤية 2030 في دعم 

وتطوير القطاع 
الزراعي لتحقيق النمو 
االقتصادي والتنموي 

المستدام

37 الذي انطلق في مركز  الـ  الزراعي في دورته  شهد المعرض 
الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أكتوبر الماضي، وافتتحه 
عبدالرحمن  المهندس  والزراعة  والمياه  البيئة  وزير  معالي 
السعودية  الجمعية  فيه  وشاركت  الفضلي،  المحسن  عبد  بن 
كما  العضوية،  بالمنتجات  كبيرًا  اهتمامًا  العضوية،  للزراعة 
التجاري  المعرض  أعمال  انطالق  مع  بالتزامن  المعرض  افتتح 
الجمعية  بمشاركة  يقام  الذي  المائي  لالستزراع  الثاني  الدولي 

السعودية لالستزراع المائي الشريك االستراتيجي للمعرض. 

أعداد كبيرة زارت املعرض
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التي  احلكومية  والقطاعات  واألعمال 
واخلدمات  التقنيات  أحدث  تستعرض 
احتياجات  لتلبية  خصيصاً  املصممة 
على  التركيز  مع  الزراعي،  القطاع 
ومزارع  واملائية  احليوانية  املزارع 
احملاصيل، إلى جانب الزراعة العضوية 
مقدمة  يف  باعتبارها  األسماك  وزراعة 
حتقيق  جلهود  الداعمة  القطاعات 

االكتفاء الغذائي.
من  العديد  مناقشة  املعرض  شهد  كما   

الزراعة  مجال  يف  العلمية  املواضيع 
العضوية، ومت خالله طرح آخر التطورات 
يف  املختصني  واألكادمييني  الباحثني  مع 
واضحاً  التركيز  وكان  الزراعي،  املجال 
العضوية  الزراعة  على  املعرض  خالل 
بها، وتقدمي اجلديد  املرتبطة  واملنتجات 

واملفيد يف عالم الزراعة بشكل عام.
 2030 رؤية  املعرض  خالل  وقدتبلورت 
يف دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق 

النمو االقتصادي والتنموي املستدام.

أحمد  بن  فيصل  األمير  امللكي  السمو  صاحب  زار 
زيارته  خالل  والتقى  الزراعي  املعرض  سلمان،  بن 
مجلس  رئيس  نائب  الشهوان  محمد  بن  د.إبراهيم 
إدارة اجلمعية السعودية للزراعة العضوية، وعبداهلل 
للزراعة  السعودية  اجلمعية  عام  أمني  احلصان، 
العضوية املكلف، وعدداً من املزارعني العضويني يف 

جناح الزراعة العضوية.
للزراعة،  األمير فيصل من احملبني  أن  املعروف  من 
والعضوية منها على وجه اخلصوص. وكانت "عضوية" 
قد أجرت معه حواراً شيقاً يف العدد املاضي، وسردت 
على لسانه، جتاربه الزراعية وجناحه يف زراعة عدد 
من املنتجات االستوائية التي ال ميكنها النمو إال يف 
أجواء خاصة، حيث أكد سموه أن جميع املزروعات 
يف  وجنح  اململكة،  تربة  يف  للزراعة  قابلة  والنباتات 

زراعة أصناف عدة منها مبزرعته اخلاصة.

 .. واألمير فيصل بن أحمد بن سلمان، يزور جناح الزراعة العضوية 
بالمعرض ويلتقي مزارعين عضويين

 األمير فيصل بن أحمد بن سلمان، يتوسط عددًا من املزارعني العضويني واملهتمني يف جناح الزراعة العضوية باملعرض

.. ويتذوق أحد املنتجات 

معارض

شهد املعرض حضورًا كثيفًا من املهتمني واملتخصصني
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أكتوبر  املزارعني، خالل  الفيفي، مدير وحدة شؤون  املكلف، و م. يزيد  عقد عبداهلل احلصان، أمني عام اجلمعية 
املاضي، اجتماًعا مع املركز الوطني للتقنية الزراعية يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لبحث سبل التعاون 

بني اجلهتني. ومّثل املدينة كل من د.محمد اخلريجي، د. خالد العقيل، د. سعد الشمري، و د. وليد الونني.

بحث التعاون بين الجمعية ومدينة الملك عبد العزيز
 للعلوم والتقنية

احلصان  والفيفي مع د.محمد اخلريجي، د. خالد العقيل، د. سعد الشمري، و د. وليد الونني

احلصان  واملرشدي يف أثناء توقيع العقد

تعاون

1213
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وقال األمني العام املكلف للجمعية 
مذكرة  أن  احلصان،  عبداهلل 
عدة   بنود  على  تشتمل  التفاهم 
أهم  ومن  التعاوني،  العمل  تدعم 
الذي  التسويق  بند  البنود  هذه 
يعد جزءاً مهماً من املذكرة، حيث 
اجلهود  تنسيق  خالله  من  يتم 
للزراعة  السعودية  اجلمعية  بني 
اجلمعيات  ومجلس  العضوية 
التعاونية لتسويق املنتجات العضوية 
املنتجات  بيع  منصات  وحتديد 
التعاونية  باجلمعيات  العضوية 
عن  فضاًل  اململكة،  يف  املنتشرة 
تنظيم الندوات والفعاليات لتحفيز 
إلى  للتحول  التقليديني  املزارعني 

الزراعة العضوية.

 بالغنيم وكدمان يوقعان مذكرة تفاهم بين الجمعية 
ومجلس الجمعيات التعاونية

وقع د. فهد بالغنيم، رئيس مجلس إدارةالجمعية السعودية للزراعة العضوية، ود.عبداهلل كدمان، 
رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، مذكرة تفاهم مشتركة بين الجمعية، ومجلس الجمعيات 
بهدف دعم قطاع العمل التعاوني وتشجيعه وتنميته بالمملكة في مجاالت عدة لتحقيق تنمية 
تعاونية مستدامة، من خالل بناء شراكة حقيقية مع الجمعيات التعاونية، ومنظمات المجتمع 

المدني ذات العالقة.

السعودية  اجلمعية  عام  أمني  احلصان،  عبداهلل  وّقع 
العضوي  اإلنتاج  إدارة  برعاية  املكلف،  العضوية  للزراعة 
"ون  شركة  مع  عقداً  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  يف 
وذلك  العضوي،  والتوثيق  للتفتيش  األمريكية  سيرت" 
ومّثل  اململكة.  املزارع يف  وتوثيق عدد من  تفتيش  بهدف 

شركة "ون سيرت" د. محمد املرشدي.
صغار  دعم  مشروع  من  جزءاً  التعاون  هذا  ويعتبر 
القائم بني  والتوثيق،  الفحص  تكاليف  لتغطية  املزارعني 

اجلمعية والوزارة.

الجمعية توقع عقدًا 
مع شركة أمريكية 

لتفتيش وتوثيق بعض 
المزارع في المملكة

د. كدمان يهدي رئيس مجلس اإلدارة درعًا تذكاريًا 

جانب من االجتماع
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"البيئة" تدشن "الحملة التوعوية بفوائد األغذية العضوية"

بالتعاون مع الجمعية 

للثروة  العامة  اإلدارة  وأوضح مدير عام 
اخلطيب،  د.سليمان  بالوزارة،  النباتية 
أن هذه احلملة تهدف إلى رفع مستوى 
بفوائد  واملستهلك  املزارع  لدى  الوعي 
عليه،  الطلب  وزيادة  العضوي  الغذاء 
العضويني،  املنتجني  عدد  وزيادة 
وكذلك تسليط الضوء على خطة العمل 
العضوية،  الزراعة  لسياسة  التنفيذية 
الوطني  للشعار  الترويج  إلى  إضافة 

السعودي للمنتجات العضوية.

وأشار اخلطيب إلى أن هذه احلملة تأتي 
ضمن أنشطة اخلطة التنفيذية لسياسة 
مجلس  أقرها  التي  العضوية  الزراعة 
وتتضمن   ،٣٢٤ رقم  بالقرار  الوزراء 
العضوي  للمزارع  املباشر  الدعم  تقدمي 
وحتت التحول، وتغطية تكاليف التفتيش 

والتوثيق. 
استخدام  سيتم  أنه  د.اخلطيب،  وبنيَّ 
عدد من الطرق والوسائل التي ستساهم 
من  ممكنة  شريحة  ألكبر  الوصول  يف 

الهدف  وحتقيق  واملستهلكني  املزارعني 
تعمل  الوزارة  أن  مؤكداً  منها،  املنشود 
قطاع  تطوير  على  مستمر  وبشكل 
األغذية العضوية منذ ١٣ عاماً، مشيراً 
يف الوقت نفسه إلى أن هذا القطاع يعد 
األخرى،  بالدول  مقارنة  وجديداً  ناشئاً 

إال أنه ينهض وينمو بسرعة.
إن  بالقول:  حديثه  اخلطيب  وختم 
الركيزة األساسية لتنمية قطاع األغذية 
الذين  املزارعني  صغار  هي  العضوية، 

السعودية  الجمعية  مع  بالتعاون  والزراعة،  والمياه  البيئة  بوزارة  العضوي"  اإلنتاج  "إدارة  دشنت 
شعار  تحت  العضوية،  األغذية  بفوائد  التوعوية  الحملة  الماضي،  نوفمبر  خالل  العضوية  للزراعة 
للزراعة المهندس أحمد  الوزارة  "االغذية العضوية بالصحة غنية". وذلك في حفل حضره وكيل 
العيادة، وعدد من قيادات الوزارة، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومشروع تطوير الزراعة 

العضوية، ومركز أبحاث الزراعة العضوية، وشملت الحملة مناطق عدة بالمملكة.

حدة  من  للخروج  فرص  عن  يبحثون 
باإلضافة  احمللية،  األسواق  يف  املنافسة 
احلصول  يف  يرغب  الذي  املستهلك  إلى 
ال  وآمنة  صحية  عضوية  أغذية  على 
إنتاجها  يف  الكيميائية  املواد  تستخدم 

وتصنيعها وتعبئتها.
املساندة  قسم  رئيس  أوضح  جهته  من 
يف إدارة اإلنتاج العضوي بالوزارة فيصل 
ون  تكَّ التوعوية  احلملة  شعار  أن  املرشد 
من قلب ملون باألخضر واألصفر، مشيراً 
التربة  أن  إلى  رمزية  ذلك  يف  أن  إلى 
املستخدمة يف الزراعة العضوية هي تربة 
تتميز  بذرة  لزراعة  دائماً  عطاء صاحلة 

منتجاتها باجلودة والعناية واالهتمام.
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  أن  يذكر 
أعلنت يف شهر يوليو املاضي، تخصيص 
الزراعة  قطاع  لتطوير  ريال  مليون   750
العضوية حتى العام 2030، وذلك بهدف 
التحول  املزارعني العضويني وحتت  دعم 
العالية،  اجلودة  ذي  اآلمن  الغذاء  إلنتاج 
واحملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية، 
إضافة إلى ترشيد استهالك مياه الري، 

ورفع مستوى اإلنتاج العضوي ودعمه.
نوفمبر   ٢٨ يف  بدأت  احلملة  أن  يذكر 
٢٠١٨م وتستمر حتى ١٢ فبراير 2019م.

بعض املنتجات العضوية ضمن احلملة التوعوية

جانب من احلملة التوعوية 

حمالت
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حتفيز األطفال 
على محبة املنتجات 
العضوية واحلصول 

على األغذية اآلمنة، 
بهدف الوصول 

جليل يهتم بغذائه.
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السعودية  للجمعية  املكلف  العام  األمني  احلصان،  عبداهلل  أكد 
للزراعة العضوية، أن جتربة بيع منتجات  اجلمعية يف سوق الشمال 

بالرياض، قد جنحت وسيتم تعميمها قريباً.
وكانت اجلمعية قد طورت، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض موقعاً 
املزارع  يوم  يف  منتجاتهم  بيع  من  ليتمكنوا  العضويني  للمزارعني 

بسوق الشمال مبدينة الرياض.

تعميم تجربة بيع المنتجات بسوق الشمال بالرياض بعد نجاحها

إدارة  مع  "اجلمعية"  شاركت   
البيئة  بوزارة  العضوي  اإلنتاج 
شهر  خالل  والزراعة  واملياه 
بجناح  املاضي،  ديسمبر 
العضوية  الزراعة  عن  توعوي 
يف الفعالية التي نظمتها الهيئة 
العامة للرياضة بعنوان "نعيش 
الفعالية بنادي  بوعي". أقيمت 
املؤسسة العامة للتدريب التقني 

واملهني مبدينة الرياض.

الجمعية 
"شريك نجاح"

من  كل  يف  املزارع  من  لعدد  ميدانية  زيارات 
تهيئتها  بهدف  والطائف،  املكرمة  مكة  منطقة 
للزراعة العضوية قامت بها اجلمعية السعودية 
البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  العضوية  للزراعة 
واملياه والزراعة. الزيارات تهدف إلى تقييمها  

وتأهيلها لتنضم للمزارع العضوية.

زيارات ميدانية لمزارع 
مكة المكرمة 

والطائف

16
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10 ماليين ريال 
لدعم صغار 

المزارعين للتحول 
إلى الزراعة العضوية

الجمعية تقدم الدعم 
الفني وفقًا لسياسة 

الزراعة العضوية

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  دعمت 
مببلغ  املزارعني  صغار  مؤخراً 
التحول  بهدف  ريال(،   9.970.000(
مع  العضوية  الزراعة  نشاط  إلى 
العضوية  للزراعة  السعودية  اجلمعية 

ومبدة تنفيذ تصل إلى )12( شهراً.
الدعم  تقدمي  على  العقد  ويشتمل 
الزراعة  إلى  للتحول  للمزارعني 
وفقاً  فيها  واالستمرار  العضوية 
باململكة،  العضوية  الزراعة  لسياسة 
للمزارع  الفني  الدعم  وتقدمي 
وتنفيذ  التحول،  وحتت  العضوية 
عضوية،  إرشادية  حقلية  زيارات 
يف  الراغبة  املزارع  تأهيل  وكذلك 
العضوية،  للزراعة  نشاطها  حتويل 
لعمليات  املزارع  تهيئة  إلى  باإلضافة 
قبل  لها  والتجهيز  والتوثيق  التفتيش 

زيارة شركات التفتيش والتوثيق.
يذكر أن هذا العقد سوف يساهم يف 
تنفيذ جزء من خطة العمل التنفيذية 
لسياسة الزراعة العضوية، واستكمال 
ما تقوم به الوزارة من أعمال لتطوير 

قطاع الزراعة العضوية باململكة.

العضوية  الزراعة  الرقابية في مجال  السلطات  دعم 
باإلمكانات البشرية والكوادر الفنية وبناء قدراتهم

دعم استخدام تقنيات الزراعة العضوية المبتكرة

دعم تسويق وتجهيز األغذية العضوية

إنشاء مركز أبحاث الزراعة العضوية وتعزيز التعاون 
في مجال البحوث

تحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق وتشجيع 
الجهات الوطنية منها

دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية من خالل  تنفيذ ورش 
عمل ولقاءات تجمع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية

تقديم الدعم للتحول إلى الزراعة العضوية واالستمرار فيها

صدرت موافقة مجلس الوزراء على سياسة الزراعة العضوية بالقرار رقم )324( 

تسهيل إجراءات استيراد مدخالت اإلنتاج العضوي

تقديم الدعم للمزارعين العضويين والمزارعين تحت التحول 
لمساعدتهم في تغطية تكاليف التفتيش والتوثيق

زيادة وعي المستهلكين بشأن األغذية العضوية

تطوير خدمات اإلرشاد الزراعي لرفع كفاءة اإلنتاج العضوي

حقول
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حضور ورشة العمل

حضوركبير يف الورشتني، وأحد احلضور يستعرض جتربته أمامهم

الحصان، خالل ورشة  العضوية عبداهلل  للزراعة  السعودية  للجمعية  المكلف  العام  األمين  أوضح 
عمل "آلية التحول للزراعة العضوية" التي أقيمت في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة 
المنورة، أن الجمعية أُُنشئت لتكون ذراعًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وشريكًا دائمًا معها في 

تنفيذ أي برامج ترتبط بقطاع الزراعة العضوية، وبرنامج دعم المزارعينُ يعد األبرز حاليًا.

الجمعية ذراع لوزارة البيئة والمياه والزراعة وشريك لبرامجها
ودعم المزارعين يعد البرنامج األبرز حاليًا

"الحصان" في ورشة " آلية التحول للزراعة العضوية":

املظلة  هي  اجلمعية  أن  احلصان  وقال 
واجبات  وعليها  العضوي،  للمزارع 
لتذليل  وتسعى  جتاهه،  ومسؤوليات 
كانت  سواء  تواجهه  التي  العقبات  كافة 
لتوفير  تسعى  وهي  تسويقية،  أو  فنّية 
حلول تسويقية خدمًة للمزارع العضوي، 
خالل  من  وذلك  أيضاً،  وللمستهلك 
تطبيق الكتروني مُيّكن املزارع من عرض 
منتجاته أمام املستهلك، كما أن التطبيق 
مت  وقد  وخبرية،  توعوية  نافذة  سيكون 
الدعم  لتقدمي  مباشر  رقم  تخصيص 
التواصل  املزارع  بإمكان  حيث  الفني، 
املعلومة  على  للحصول  وقت  أي  يف 
العضوية،  الزراعة  شأن  يف  تهمه  التي 
اجلمعية  انضمت  املنطلق  هذا  ومن 
لعضوية االحتاد الدولي حلركة الزراعة 
مع  البحثي  للتعاون  وتسعى  العضوية، 

الوطنية. اجلامعات 
تقوم  اجلمعية  أن  احلصان  وأضاف   
بزيارات ميدانية للمزارع غير العضوية، 
لتنضم  وتقييمها  تأهيلها  بهدف 
املشروع  هذا  ويتم  العضوية،  للمزارع 
البيئة  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 
اجلمعية  أن  مؤكداً  والزراعة،  واملياه 
العضوية  البذور  توفير  أهمية  تدرك 
توفير عدد  للمزارعني، وهي تعمل على 

من أصناف تلك البذور.
للجمعية  املكلف  العام  األمني  وأكد 
هناك  بأن  العضوية،  للزراعة  السعودية 

الشؤون  ووزارة  اجلمعية،  بني  تعاوناً 
منطقة  "بأمانة  والقروية  البلدية 
الرياض"، وبدعم من وزارة البيئة واملياه 
والزراعة، ويتلخص هذا التعاون يف توفير 
مناطق بيع مباشرة للمزارعني العضويني 
يف سوق الشمال مبدينة الرياض،  حيث 
وتطويرها  التجربة  هذه  تعميم  سيتم 
إلى  لتشمل مناطق أخرى، مشيراً  قريباً 
أن املتاجر العضوية الصغيرة تعد شريكاً 
أثبتت  ولقد  العضوي،  للمزارع  مهماً 
التجربة ذلك، وإوضح أن املستهلك بات 
العضوي  املنتج  على  باحلصول  مهتماً 
أكثر من ذي قبل، وهذا األمر يَُعد حتدياً 

وفرصة للمزارع العضوي.

الجمعية تقوم 
بزيارات ميدانية 

للمزارع بهدف
 ضمها للمزارع 

العضوية بالتعاون 
مع وزارة البيئة 

والمياه والزراعة

العضوي  اإلنتاج  إدارة  نظمت 
والزراعة،  واملياه  البيئة  بوزارة 
بالتعاون مع اجلمعية ورشة عمل 
بعنوان "عمليات ما بعد احلصاد 
مع  بالتعاون  العضوية"  للزراعة 
العضوية  الزراعة  أبحاث  مركز 
وبحضور  القصيم  منطقة  يف 
واملهتمني  املزارعني  من  عدد 

بالزراعة العضوية.
واجلمعية  اإلدارة  نظمت  كما 
الوزارة  فرع  يف  ذاتها  الورشة 
ومبشاركة  املكرمة،  مكة  مبنطقة 
والعاملني  املتخصصني  من  عدد 
من  عدد  وبحضور  القطاع،  يف 
وحتت  العضويني  املزارعني 
على  الورشة  ركزت  التحول.  
تهم  التي  اجلوانب  من  العديد 
املزارع العضوي، سواء كانت فنّية 

أو تسويقية.
نقاش  فقرة  الورشة  أعقب 
من  احلضور  استطاع  مفتوح 
إجابات  على  احلصول  خاللها 

لتساؤالتهم.
أحد  قيام  الورشة  كما مت خالل 
باستعراض  العضويني  املزارعني 
جتربته أمام املزارعني اآلخرين.

"عمليات ما بعد الحصاد" في القصيم  ومكة المكرمة

ورش عمل 
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اإلنتاج  إدارة  مع  بالتعاون  اجلمعية،  نظمت   
والزراعة،   واملياه  البيئة  وزارة  يف  العضوي 
الزراعية، مؤخراً، ورشة عمل  الياسني  وشركة 
وذلك  احملمية"،  البيوت  يف  احليوية  "املكافحة 
مبزرعة الياسمني العضوية مبحافظة اإلحساء.
شهدت  التي  الورشة،  يف  احملاضرون  طرح 
حضوراً كثيفاً للمزارعني واملتخصصني والعاملني 
للمكافحة احليوية  يف مجال الزراعة، برنامجاً 
يف البيوت احلامية، وواقعها العملي، باإلضافة 
العضوية  الزراعة  لنظام  وفقاً  املكافحة  آللية 

والئحته التنفيذية.
وتسعى اجلمعية مع شركائها لتكرار هذه الورش 
يف  األثر  بالغ  لها  سيكون  والتي  املتخصصة، 

تنمية قطاع الزراعة العضوية يف اململكة.

الجمعية تنظم ورشة عمل "المكافحة الحيوية في البيوت 
المحمية" بمزرعة الياسمين العضوية باإلحساء

ورش عمل 

بالتعاون مع مع إدارة اإلنتاج العضوي في وزارة البيئة والمياه والزراعة
وشركة الياسين الزراعية

حضور  كثيف شهدته الورشة التي نظمتها اجلمعية يف اإلحساء

حضور  الورشة يف لقطة تذكارية 

املكافحة احليوية عنصر مهم يف إدارة املزرعة العضوية

وزارة  يف  العضوي  اإلنتاج  وإدارة  اجلمعية  نظمت 
املاضية، ورشة  الفترة  البيئة واملياه والزراعة، خالل 
باملزرعة  واملعوقات احلقلية  »التحديات  بعنوان  عمل 
واملياه  البيئة  وزارة  خطة  ضمن  وذلك  العضوية«، 
والزراعة لنشر الوعي عن الزراعة العضوية ومناقشة 
أبرز  وحتديد  املزارعون،  يواجهها  التي  املعوقات 
قطاع  تطوير  بهدف  لها  حلول  إليجاد  اإلشكاليات 

الزراعة العضوية.
أقيمت الورشة يف كل من األحساء، حائل، وعسير.

..وتنظم ورشة عمل "التحديات والمعوقات الحقلية" 
في كل من "اإلحساء" و"حائل" و"عسير"
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جانب من حضور ورش الزراعة العضوية

شهدت الورش حضورًا كبيرًا من املهتمني بازراعة العضوية

ورش عمل 
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البيئة  العضوي في وزارة  اإلنتاج  إدارة  بالتعاون مع  العضوية  للزراعة  السعودية  الجمعية  نظمت 
والمياه والزراعة ورشة عمل بعنوان »الزراعة العضوية، أهمية وفوائد« في كل من حائل ، رفحاء 
وجدة. ركزت الورشة على شرح الخدمات التي تقدمها الوزارة والجمعية لقطاع الزراعة العضوية، 
باإلضافة إلى برنامج الدعم الخاص بالمزارعين العضويين. حضر الورش عدد من المزارعين العضويين 

وكذلك المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية.

الورش ترتبط ببرنامج  الفنية، والتسويقية. علمًا بأن هذه  المناقشات  شهدت الورش عددًا من 
الحملة التوعوية بفوائد األغذية العضوية والتي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون 

مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

"الزراعة العضوية، أهمية وفوائد"..
 في عدد من مدن المملكة

بفوائد  التوعوية  للحملة  مرئياً  عرضاً  الورشة  حضور  شاهد 
نبيل  املهندس  فيها  وحتدث  ٢٠١٨م،  العضوية  األغذية 
ثم حتدث  وفوائد"،  أهمية  العضوية  "الزراعة  عن  الوصيبعي 
العضوية  للزراعة  السعودية  للجمعية  املكلف  العام  األمني 
عبداهلل احلصان عن دور اجلمعية يف تطوير القطاع العضوي.
كانت  التوثيق  ودور جهات  العضوية  للزراعة  التحول  وعن طرق 
محاضرة املهندس بدر املطيري، كما حتدث املهندس زهير البطران 

حمود  أما  واملأمول،  الواقع  بني  العضوية  املنتجات  تسويق  عن 
ثم حتدث  العضوية،  الشاوي  الشاوي، فقد سرد جتربة مزرعة 
الزراعة  لسياسة  التنفيذية  اخلطة  املرشد عن  فيصل  املهندس 

العضوية، ومن ثم بدأ نقاش مفتوح حول موضوعات الورشة.
يذكر أن اجلمعية، وفرع وزارة البيئة واملياه والزراعة دعت إلى 
بأحد  حائل  مزارع  يف  العضوية  املزارع  بعض  إنتاج  مشاهدة 

املجمات التجارية الكبرى بحائل ملدة ثالثة أيام.
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750 مليونًا
دعم "البيئة"

 للزراعة العضوية
البيئة  وزارة  رصدته  الذي  الدعم  مبلغ  هو  ريال،  مليون   750
وكيل  عقده  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  والزراعة  والمياه 
وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، 
الخطة  تفاصيل  من  جملة  عن  للحديث  الرياض،  في  مؤخرًا 
%300، حيث أكد أن  الهادفة إلى زيادة اإلنتاج العضوي بنسبة 
هذه النسبة تمثل الهدف الرئيس للخطة، التي ينتظر أن تحقق 
العديد من األهداف األخرى، المتضمنة توفير غذاء آمن، وزراعة 
لالقتصاد  مهم  ورافد  كبير  مردود  وذات  ومستدامة،  آمنة، 

الوطني.

والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  بإزاحة 
التنفيذية  عملها  خطة  عن  الستار 
أقرها  التي  العضوية،  الزراعة  لسياسة 
الكبير  املبلغ  هذا  فإن  الوزراء،  مجلس 
الدعم لإلنتاج  أهم وسائل  سيكون أحد 
العضوي، طوال مراحل اخلطة اخلمس.

تفاصيل اخلطة

وكيل  العيادة،  صالح  بن  أحمد  املهندس 
وزارة البيئة واملياه والزراعة، حتدث خالل 

يف  مؤخراً  عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر 
الرياض عن تفاصيل اخلطة الهادفة إلى 
إلى  تصل  بنسبة  العضوي  اإلنتاج  زيادة 
ثالثة أضعاف النسبة املنتجة حالياً، حيث 
ستصل إلى 300 %، كهدف رئيس للخطة، 
التي ينتظر أن حتقق العديد من األهداف 
األخرى، كتوفير غذاء آمن، وزراعة آمنة، 
الوطني،  لالقتصاد  كبير  مردود  لتحقيق 
فضاًل عن دخولها بقوة كرافد من روافد 

االقتصاد الوطني األخرى.
خالل  النظر،  لفت  العيادة  املهندس 

موضوع الغالف
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راعت  الوزارة  أن  إلى  الصحفي  املؤمتر 
عند إعدادها لهذه اخلطة، اآلليات التي 
االقتصادية  الشؤون  مجلس  يعتمدها 
برنامج  مبادرات  مع  لتتماشى  والتنمية 
التحول الوطني، مبدياً الكثير من التفاؤل 
لسياسة  التنفيذية  اخلطة  جتاه  والثقة 
الزراعة العضوية، مؤكداً أنها أُعدت وفق 
معايير ستضمن حتقيق نقلة نوعية، وحلقة 
العضوية  الزراعة  أجُنز يف  ما  وصل بني 
باململكة خالل السنوات املاضية، وتطورها 

مستقباًل وعلى املدى الطويل.

11 نشاطًا 
أشار  والزراعة،  واملياه  البيئة  وزارة  وكيل 
خالل املؤمتر إلى 11 نشاطاً احتوتها هذه 
اخلطة التنفيذية، من أبرزها دعم صغار 
إلى 75  العضويني مببلغ يصل  املزارعني 

دعم الجمعية 
السعودية للزراعة 
العضوية أحد أهم 

عناصر الخطة

ألف ريال بالسنة الواحدة وفقاً للمساحة 
التي تصل إلى 50 هكتاراً، وحسب نوعية 
احملصول، ومببلغ يصل إلى 25 ألف ريال 
يف السنة الواحدة لرؤوس املاشية العضوية 
النوع،  بحسب  رأس   100 عددها  البالغ 
ومببلغ يصل إلى 20 ألف ريال يف السنة 
الدواجن،  من  طائر   5000 لـ  الواحدة 
ومبلغ يصل إلى 40 ألف ريال يف السنة 
 200 عن  يزيد  عددها  ملناحل  الواحدة 
إلى 5 آالف ريال يف  خلية، ومببلغ يصل 
السنة الواحدة لالستزراع السمكي الذي 

يصل إلى 5 هكتارات لكل حوض.
التنفيذية  العمل  خطة  أنشطة  ومن 
والتوثيق  التفتيش  تكاليف  تغطية  أيضاً 
ودعم  التحول،  وحتت  العضوية  للمزارع 
الزراعة  مجال  يف  الرقابية  السلطات 
والكوادر  البشرية  باإلمكانات  العضوية 

الفنية وبناء قدراتهم.

11 نشاطًا احتوتها 
الخطة التنفيذية، 
أبرزها دعم صغار 
المزارعين العضويين

دعم اجلمعية
السعودية  اجلمعية  تتولى  أن  وينتظر 
للزراعة العضوية، كدعم منها و كأحد أهم 
عناصر اخلطة، تنفيذ ورش عمل ولقاءات 
بالزراعة  املصلحة  أصحاب  جلميع 
مجال  يف  التعاون  وتعزيز  العضوية، 
خدمات  تطوير  إلى  باإلضافة  البحوث، 
اإلنتاج  كفاءة  لرفع  الزراعي  اإلرشاد 
التفتيش  العضوي، وحتسني عمل جهات 

والتوثيق وتشجيع اجلهات الوطنية منها.

رافد اقتصادي مهم
ونوه وكيل الوزارة للزراعة عن الفترة التي 
بنشاط  الوزارة  اهتمام  بداية  متثل  كانت 
الزراعة العضوية يف العام 1426هـ، وإدخالها 
للمملكة وتطويرها وتنظيمها، مؤكداً األثر 
الكبير الذي سيحققه هذا املشروع، بعد أن 
تُوج مبوافقة مجلس الوزراء على سياسة 
الزراعة العضوية، الهادفة إلى إنتاج الغذاء 
اآلمن ذي اجلودة العالية، واحملافظة على 
البيئة واملوارد الطبيعية، إضافة إلى ترشيد 
استهالك مياه الري، ورفع مستوى اإلنتاج 
آمنة  زارعة  وضمان  ودعمه،  العضوي 
ومستدامة، ستشكل رافداً اقتصادياً مهماً 

لبالدنا العزيزة.

دعم املزارع العضوي
زراعة  حتقيق  العيادة،  املهندس  وربط 
بضرورة  باململكة،  مستدامة  عضوية 
الدعم  تكفل  عمل  وخطة  سياسة  وضع 
العضوي،  للمزارع  املباشر  وغير  املباشر 
وهو ما يؤدي إلى توفير منتجات زراعية 
آمنة  وحيوانية  نباتية  عضوية  غذائية، 
اإلنتاج  لزيادة  وذلك  للبيئة،  وصديقة 
العضوي، ومقابلة الطلب املتزايد وحتفيز 
اإلنتاج احمللي يف هذا املجال، واحملافظة 
ومياه  الطبيعية،  واملوارد  البيئة  على 
املزارع  عاداً  استهالكها،  وترشيد  الري 
اخلطة،  هذه  يف  أساسياً  ركناً  العضوي 
لذا وجب أن تتضمن اخلطة جوانباً تعنى 

متمسكاً  ليظل  كبيرة،  بصورة  بدعمه 
مختلف  وتذليل  الزراعة،  من  النوع  بهذا 
مشروع  يف  تواجهه  قد  التي  العقبات 
الدعم  ذلك  وسيكون  العضوية،  مزرعته 
من خالل طرق ووسائل مختلفة، أحدها 
الدعم املادي، وتوفير املداخيل العضوية 
مدخاًل   150 حالياً  عددها  جتاوز  التي 
يف  كبير  شح  إلى  الفتاً  متنوعاً،  عضوياً 
عدد املداخيل العضوية قبل عام 2005م، 

كانت تصل أحياناً إلى انعدامها متاماً.
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75 ألف ريال قيمة 
الدعم للمزارع  
بالسنة وفقًا 
للمساحة

تدشين أيقونة 
الزراعة العضوية عن 
آليات الدعم الذي قد 
يحصل عليه المزارع 

استراتيجية للزراعة
وكشف وكيل وزارة الزراعة للزراعة عن 
على  احلالي  الوقت  يف  الوزارة  عكوف 
عموماً،  للزراعة  استراتيجية  إعداد 
أشهر، جاهزة   6 بعد  اهلل  بعون  ستكون 
حظيت  استراتيجيات،  منظومة  لتكمل 
الوزراء،  مجلس  وموافقة  مبباركة 
الغذائي،  األمن  استراتيجية  يف  تتمثل 
اخلطة  معتبراً  املياه،  واستراتيجية 
العضوية،  الزراعة  لسياسة  التنفيذية 
الزراعة  إستراتيجية  جوانب  من  جانباً 
اللمسات األخيرة، قبل  التي تشهد اآلن 
أن تنال مباركة وموافقة مجلس الوزراء 
الذي يضع الزراعة بني أهم الثروات التي 
بدعمها،  واالهتمام  بها،  العناية  يجب 
مهماً  رافداً  ستكون  ثروة  وأنها  السيما 
وكبيراً على االقتصاد السعودي، وجانباً 

مهماً من جوانب تنويع الدخل الوطني.

احلصان،  عبداهلل  جانبه،  من  وأوضح، 
السعودية  للجمعية  املكلف  العام  األمني 
استعراضه  أن ما مت  العضوية،  للزراعة 
نشاط  أن  على  يدل  املؤمتر  خالل 
مهم  تطور  مقبل على  العضوية  الزراعة 
املؤمتر  خالل  التطرق  مت  حيث  جداً، 
يف  تصب  التي  النقاط  من  العديد  إلى 
مبفهومه  العضوية  الزراعة  مصلحة 
املالي  الدعم  خالل  من  سواء  الشامل 
باإلضافة  املباشر،  غير  أو  املباشر 
تستهدفها  التي  التوسعية  اخلطط  إلى 
الشركاء، كاجلمعية  بالتعاون مع  الوزارة 
منو  بهدف  العضوية  للزراعة  السعودية 
احلديث  إلي  وباإلضافة  النشاط.  هذا 
الزراعة  لسياسة  التنفيذية  اخلطة  عن 
العضوية، فقد مت تدشني أيقونة الزراعة 
العضوي  املزارع  ستمكن  التي  العضوية 
أو التقليدي من تكوين انطباع عن آليات 

الدعم الذي قد يحصل عليه.
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يف 	  املاجستير  شهادة  على  حصل 
والية  جامعة  من  الزراعية  العلوم 
بالواليات  والتكنولوجيا  للعلوم  أيوا 
1412هـ  عام  األمريكية  املتحدة 

)1991م(.
يف 	  الدكتوراه  شهادة  على  حصل 

إلينوي  جامعة  من  الزراعية  العلوم 
)اربانا- شامبني( بالواليات املتحدة 

األمريكية عام 1996م.
عام 	  أستاذ  درجة  إلى  ترقيته  متت 

1426هـ )2005م(.
والطب 	  الزراعة  لكلية  وكياًل  عمل 

البيطري عام 1422-1419هـ.
النبات 	  إنتاج  لقسم  رئيساً  عني 

ووقايته.
باململكة 	  الزراعة  بوزارة  مستشار 

العربية السعودية.
حصل على براءة تقدير من املجلس 	 

العالي للعلوم - وزارة التعليم العالي 
– اجلمهورية السورية.

وأمانة 	  العلمية  اللجنة  رئاسة  تولى 
التمر  لنخيل  الدولي  العلمي  اللقاء 
 – سعود  امللك  بجامعة  عقد  والذي 

القصيم يف رجب 1424هـ.
جلامعة 	  العلمي  املجلس  عضو 

القصيم منذ 11/28/ 1425 هـ.
للعلوم 	  الدولية  باجلمعية  عضو 

الزراعية.
للعلوم 	  األمريكية  باجلمعية  عضو 

الزراعية.
للعلوم 	  السعودية  باجلمعية  عضو 

الزراعية.
لعلوم 	  السعودية  باجلمعية  عضو 

احلياة.
جلائزة 	  التحكمية  اللجنة  يف  عضو 

األمير فيصل بن بندر للنخيل.
األبحاث 	  حتكيم  جلنة  يف  عضو 

للعلوم  األمريكية  للجمعية  العلمية 
الزراعية.

للزراعة 	  االستشارية  اللجنة  عضو 
العضوية بوزارة الزراعة .

للمجلة 	  االستشارية  الهيئة  عضو 
الزراعية التابعة للجمعية السعودية 

للعلوم الزراعية.
السعودية 	  العربية  للمملكة  ممثل 

الزراعية  للعلوم  الدولية  باجلمعية 
)ومقرها بلجيكا(.

ورئاسة 	  األبحاث  بتحكيم  قام 
اجللسات يف العديد من املؤمترات 

العلمية احمللية والدولية.
األمريكية 	  للمجلة  دولي  محكم 

علمية  ومجالت  الزراعية  للعلوم 
دولية أخرى بيئية وزراعية .

لكلية 	  العلمية  للمجلة  مستشاراً 
الزراعة جامعة أسيوط.

االستشارية 	  الهيئة  يف  عضو 
السعودية األملانية للزراعة العضوية.

مرجع علمي ومستشار يف الزراعة 	 
األملانية  الشركات  لبعض  العضوية 
الدولية يف اململكة العربية السعودية 

ومنطقة اخلليج العربي.
العلمية 	  األبحاث  من  العديد  نشر 

يف كبرى املجالت العلمية الزراعية 
األمريكية واألوروبية.

املتميز جلامعة 	  البحث  بجائزة  فاز 
القصيم عن عام 2006م.

من 	  املتميز  البحث  بجائزة  فاز 
الزراعية  للعلوم  السعودية  اجلمعية 

لعام 2005م.
باللقاء 	  املتميز  البحث  بجائزة  فاز 

العلمي الدولي لنخيل التمر بجامعة 
امللك سعود, القصيم يف 1424هـ.

والكتب 	  املؤلفات  من  العديد  له 
العلمية  واملراجع  العلمية  واملقاالت 

الدولية املترجمة.

دنيانا  عن  رحل  أن  بعد  عضوية"   " مجلة  من  العدد  هذا  يصدر 
د.خالد بن ناصر الرضيمان، عضو مجلس دارة الجمعية السعودية  
منذ  عضوية"   " إصدار  على  العام  والمشرف  العضوية،  للزراعة 
عددها األول، الذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى في شهر نوفمبر 

الماضي.
كان الدكتور الرضيمان عالمًا جلياًل في تخصصه، ومحبًا وعاشقًا 
الخصوص،  وجه  على  العضوية  والزراعة  عام،  بشكل  للزراعة 

سواء على المستوى العملي، أو من الناحية األكاديمية.
 وتحاول عضوية، خالل هذه السطور، أن ترصد "بعضًا من سيرته 

الذاتية الغنية بالمنجزات، وبعضًا من مؤلفاته.
رحم اهلل د. خالد وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

..وترجل عاشق الزراعة
ترك د. خالد الرضيمان بوفاته رصيدًا غنيًا من الكتب والمؤلفات في المجال الزراعي

على  وتاثيرها  النترات  الرضيمان:  ناصر  بن  خالد   •
البيئه

مجلة االسكندرية للتباد العلمي، 2002م.
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األبحاث الفردية المنشورة في المجالت الدولية

الرسائل 	  على  باألشراف  يقوم 
العليا  الدراسات  لطالب  العلمية 

باململكة وباخلارج.
األبحاث 	  من  العديد  بتحكيم  قام 

داخل  البحثية  واملشاريع  العلمية 
اململكة وخارجها.

كمقيم 	  دولية  شهادة  على  حصل 
الزراعية  احلاصالت  جلودة  دولي 
األمريكي  األوروبي  للنظام  طبقاً 
العاملي  اجلودة  ونظام  والياباني 

.) Global GAP(
ملنح 	   BCS الدولية  للهيئة  ممثل 

الشهادات العضوية باململكة ومنطقة 
اخلليج العربي.

سيرة
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تفرضها  التي  اللوائح  اتباع  وينبغي 
واملياه  البيئة  كوزارة  املختصة  السلطات 
للمواصفات  السعودية  الهيئة  والزراعة، 
واملقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء.

من  والعالمات  الشعارات  وضع  أن  كما 
يف  مراعاتها  يجب  التي  املهمة  النقاط 

العبوات، والتي يرتبط بها رقم املشغل.

املعلومات الواجب وضعها 
على العبوات

الوطني  العضوي  الشعار  وضع   •
باإلضافة لشعار جهة التوثيق.

العبوة  على  الصالحية  تاريخ  وضع   •
ورقم الدفعة.

• حتديد مصدر اإلنتاج.
مما  منتج  لكل  الغذائية  القيمة  وضع   •

يسهم يف زيادة ثقة املستهلك.
ال  مبا  العضوية  املكونات  نسبة  بيان   •
يقل عن 95 % وفق املادة 26 من الالئحة 

التنفيذية لنظام الزراعة العضوية.
• وضع معلومات اجلهة املنتجة والسجل 
املادة 29  التواصل وفق  وأرقام  الزراعي 
الزراعة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من 

العضوية.
• يجوز وضع عبارة )منتج حتت التحول( 

التعبئة والتغليف
في المنتجات العضوية

تعد التعبئة والتغليف الجيد من أهم المجريات الواجب مراعاتها 
لدخول المنتجات العضوية المرحلة التسويقية, وبالتالي يعتمد 
المواصفات  على  أساسي  بشكل  والتصدير  المستهلك  قبول 

الفنية لتلك العبوات.

م. زهير البطران
مدير شعبة الدعم الفني

 إدارة اإلنتاج العضوي

وزارة البيئة واملياه والزراعة

بعد الربط مع جهة التوثيق.
)باركود(  الشريطي  الرمز  وضع   •

للحصول على املعلومات كالسعر.
كود(  آر  )كيو  الشريطي  الرمز  وضع   •
للوصول ملصادر معلوماتية أخرى كمواقع 

التواصل.

المتطلبات العامة التي ينبغي مراعاتها لعبوات المنتجات العضوية

الشعار السعودي 
للمنتجات العضوية 

الشعار السعودي
 ملدخالت اإلنتاج العضوي

• املقاس املثالي.
•االلتزام بألوان الشعار.
•  وضعه يف مكان بارز.

للعبوات العضوية مواصفات فنية مهمة يجب مراعاتها:
املطابقة ملبادئ املعايير العضوية والتي تكون قابلة للتحلل حفاظاً على البيئة.. 1
مالئمة أحجام العبوات حلاجة املستهلك.. 2
أن تكون العبوات من فئة الدرجة الغذائية يف حال كانت العبوات بالستيكية.. 3

مواصفات الشعار العضوي للمنتج 
العضوي وفق الملحق الثاني من الالئحة 

التنفيذية لنظام الزراعة العضوية

مقال
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لتلقي  العضويين،  المزارعين  أحد  عضوية"   " ستختار  العدد،  هذا  من  بدءًا 
المزارع  عضوية   " اختارت  العدد  هذا  وفي  العضوي،  إنتاجه  على  الضوء 

مسعود بالعيد آل حيدر، وهذه هي بيانات إنتاجه من المنتجات العضوية:

مزارع العدد

300 طن من األعناب تنتجها مزارع آل حيدراملزارع مسعود بالعيد آل حيدر

 حمضيات عضويةنوعية االنتاج

 يف حدود 300 طن من األعنابكمية االنتاج 

 جنرانموقع املزرعة 

80 دومناملساحة: 
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حشرات المنّ 
وأعداؤها الحيوية

المختلفة  المحاصيل  تصيب  التي  اآلفات  أخطر  من  المن  حشرات  تعد 
تتغذى  حيث  المصابة،  للنباتات  كبيرة  أضرارًا  مسببة  المثمرة  واألشجار 
الحشرات بامتصاص العصارة النباتية من األنسجة، مما يؤثر على نمو النبات 
بالتوازن  واإلخالل  المصابة،  األنسجة  نمو  تشويه  خالل  من  سلبي  بشكل 
الهرموني، وإفراز مواد سامة، وإضعاف النباتات، وموتّ  النباتات الصغيرة 
في حال إصابتها بوقت مبكر، كما أن الندوة العسلية التي تفرزها حشرات 
عليها  وينمو  النباتية،  األسطح  على  طبقة  تشكل  تغذيها  أثناء  المن 
فطر العفن األسود الذي يعيق ويمنع التمثيل الغذائي لألنسجة المصابة، 
باإلضافة إلى ذلك، فإن حشرات المنُ تعد من نواقل الفيروسات الهامة، 
حيث تنقل المسبب المرضي الفيروسي أثناء تغذيتها من نباتات مصابة 
إلى نباتات سليمة أثناء انتقالها إليها. وعادة ما تبدأ اإلصابة في النباتات 
على األوراق الفتية والبراعم ومن ثم تنتشر على كل أجزاء النبات المصاب.

النباتات  على  املّن  مستعمرات  منو  يعتمد 
العديد  على  احلامية،  البيوت  يف  املصابة 
من العوامل، منها نوعية غذاء النبات العائل 
وكثافة مجتمع احلشرة  والظروف احمليطة 
وتتميز  للمّن،  الطبيعية  األعداء  وتواجد 
 - بكري  بشكل  تتوالد  بأنها  املّن  حشرات 
تلد حوريات - وبدون تزاوج، ذلك أن اإلناث 
لوالدة  الذكور  قبل  من  للتلقيح  حتتاج  ال 
تتطور  ال  احلامية  البيوت  )يف  احلوريات 
كثافة  ازدياد  وعند  املّن(.  حشرات  ذكور 
تتطور  الواحد  النبات  على  املّنّّ  حشرات 
أخرى  نباتات  إلى  تنتقل  مجنحة  إناث 
األشجار  وعلى  الطبيعة  يف  أما  سليمة، 
فإنه  واملعتدلة  الباردة  املّنّاطق  يف  املثمرة 
يكون حلشرات املّن دورة حياة معقدة نوعاً 
ما، إذ يتناوب التطور اجلنسي الذي يترافق 

مع  البيض  ووضع  وإناث  ذكور  تشكل  مع 
التطور الالجنسي خالل فترات منو النبات 

يف الطبيعة.
كبير  بشكل  املّن  حشرات  كثافة  زيادة  إن 
خصوبة  إلى  يعود  قصيرة  فترة  وخالل 
حوالي١٠٠  األنثى  )تضع  العالية  اإلناث 
عدة  متتد  التي  حياتها  فترة  خالل  حورية 
حيث  القصيرة  اجليل  فترة  وإلى  أسابيع( 
املّنّ  حشرة  تصل  العادية  الظروف  يف  أنه 
من  أسبوع  حوالي  بعد  البالغة  للمرحلة 
والدتها، وسوف يتم التعرض فقط حلشرات 

املّن التي تصيب الزراعات احملمية.

أهم األنواع التي تصيب نباتات 
الزراعة احملمية

 Myzus persicae منّ الدراق األخضر

 يعتبر هذا النوع من املّن من أخطر اآلفات 
مثل  احملمية،  الزراعة  نباتات  تصيب  التي 
الفلفل واخليار والبندورة والباذجنان والعديد 
الكثير من  إلى  األخرى إضافة  النباتات  من 

األشجار املثمرة.
يبلغ طول احلشرة الكاملة غير املجنحة ١٫٥-
٢ملم وهي ذات لون أخضر إلى أخضر فاحت 
بلون  األفراد  بعض  أحيانا  وتُشاهد  مصفر، 
زهري محمر، وباإلضافة إلى األضرار سابقة 
الذكر فإن هذا النوع من املّن ميكنه نقل أكثر 

من ١٠٠ مرض فيروسي للنباتات املصابة.

Aphis gossypii )مّن اخليار )القطن
يصيب هذا النوع من املّن باإلضافة إلى نباتات 
العائلة اخلبازية، نباتات الفصيلة القرعية مثل 
اخليار والبطيخ ونباتات الفصيلة الباذجنانية 

مثل الباذجنان والفلفل والكثير من النباتات 
األخرى. وهو ينتشر بكل دول العالم ويفضل 
األماكن الدافئة وخاصة يف البيوت احلامية، 
واحد فقط،  أسبوع  فترة اجليل  حيث متتد 
ويرافق ذلك زيادة أعداد وانتشار اآلفة بالبيت 
احلامي بشكل وبائي، كما وينقل هذا النوع من 
املّن أكثر من ٥٠ مرضاً فيروسياً أثناء التغذية 
وخاصة فيروس موزاييك اخليار. يتميز هذا 
النوع من املّن بلون بالغاته األخضر الزيتوني 
الغامق، يف حني تكون احلوريات بلون أخضر 

فاحت مصفر. 

Aulocorthum solani من ّالبطاطا
العائلة  نباتات  املّن  من  النوع  هذا  يصيب 
الباذجنانية مثل الفلفل والبطاطا والبندورة 
والباذجنان إضافة إلى العديد من النباتات 

األخرى مثل اخلس والفول، وتتميز احلشرة 
وقد  املصفر  الفاحت  األخضر  بلونها  الكاملة 
أخضر  بلون  األفراد  بعض  أحياناً  تتواجد 
طويلة  واألرجل  االستشعار  قرون  غامق، 

وعليها أشرطة سوداء اللون. 

وسائل املكافحة
العضوية  بالزراعة  املّن  حشرات  تكافح 
مثل  العضوية  املركبات  بعض  باستخدام 
وبعض  واملاترين  والبيرثرين  األزاديراكتني 
املتوفرة  األخرى  واملركبات  املعدنية  الزيوت 

بالسوق السعودية.

أهم األعداء احليوية
 حلشرات املّنّ

الطبيعة  يف  املّن  حشرات  وجود  يترافق 

من  العديد  تواجد  مع  احلامية  البيوت  ويف 
على حشرات  تتغذى  التي  احليوية  األعداء 
املّن ّ وتقلل من كثافتها بشكل كبير، وتعتمد 
البيوت  املّن يف  احليوية حلشرات  املكافحة 
احلامية على إطالق العديد من هذه األنواع 
ملكافحة حشرات املّن وحتسني ظروف حياتها 
يف البيوت احلامية، وتأتي مجموعة الدبابير 
األجنحة  لرتبة غشائية  تتبع  التي  الطفيلية 
يف   )Braconidae( وفصيلة   )Hymenoptera(
مقدمة هذه الطفيليات التي تنجح مبكافحة 
والتي  احلامية  البيوت  يف  املّن  حشرات 
يفضل نشرها بالبيوت احلامية، مع مالحظة 
بدء اإلصابة، أما مجموعة املفترسات التي 
فإنها  بشراهة،  املّن  حشرات  على  تتغذى 
تنتمي الى رتب وفصائل مختلفة، وهي على 
عكس الطفيليات غير متخصصة بنوع معني 

آفـات
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بجزيئات التربة على عمق ١سم تقريبا.
تقوم اليرقة أثناء الغذاء بإفراز سم مخدر يف 
حشرة املّن يقوم بتحليل أولي حملتوى اجلسم، 
. وبعد ذلك متتص اليرقة محتوى حشرة املّنّ
يتوقف عدد حشرات املّن املتغذى عليها من 
احلرارة  على  يرقية(  أعمار   ٣( اليرقة  قبل 
املّن،  حشرة  حجم  وعلى  اجلوية  والرطوبة 
العدد ٢٠-١٠٠ حشرة مّن،  يكون  وغالبا ما 
أكبر  عدداً  املفترسة  اليرقة  تقتل  ما  وغالبا 
حاجتها  يغطي  الذي  من   ، املّنّ حشرات  من 

الغذائية.
بشكل  يتطور  أن  املفترس  لهذا  ميكن  وال   
كامل على احلشرات القشرية وحشرات البق 
الدقيقي، يف حني ميكنه أن يكمل تطوره بنجاح 
على كل أنواع املّنّ التي تنتشر بالبيوت احلامية.
مم   ٢٫٥ حوالي  الكاملة  احلشرة  طول  يبلغ 
وهي تشبه البعوضة املّنزلية ولكنها أصغر ذات 
أرجل وقرون استشعار طويلة، تدخل اليرقات 
شتاء(  )خريف،  املوسم  بنهاية  النمو  كاملة 
مبرحلة سكون بطور اليرقة بالتربة على عمق 

١سم وتنبثق البالغات يف ربيع العام القادم.

األجيال
الواحد  اجليل  يستمر 
 ٢٥ حرارة  درجة  على 
يوم   ١٥ حوالي  مئوية 
البيضة،  ملرحلة  )يومان 
ملرحلة  أيام  وخمسة 
أيام  وثمانية  اليرقة، 
وميكن  العذراء(.  ملرحلة 
أن تتطور أعداد كبيرة من 
األجيال يف البيت احملمي 
املّنّ  حشرات  دامت  ما 
يتم  ما  وغالباً  موجودة، 
القضاء على حشرات مّن 
تطور  بعد  احلامي  البيت 
أجيال  ثالثة  إلى  جيلني 

من العدو احليوي.
العدو  هذا  ُوجد  وقد 
من  العديد  يف  احليوي 
البيوت احلامية يف منطقة 
نباتاتها  واملصابة  القصيم 
التي  املّن  بحشرات  بشدة 
البيوت  إلى  نقلها  ميكن 
احلامية ملكافحة حشرات 
بعض  بنقل  إما   ، املّنّ

األوراق النباتية املصابة بحشرات املّنّ وعليها 
البيت  نباتات  على  وتوزع  اليرقات  من  عدد 
هذا  تربية  تربة  من  جزء  بنقل  أو  احلامي، 
العذارى،  على  يحتوي  الذي  احليوي  العدو 
املصابة  األوراق  على  التربة  هذه  وتُنشر 

بالبيت احلامي.

حشرات أبو العيد التابعة لفصيلة 
Coccinelliaae

لرتبة  املختلفة  العيد  أبو  حشرات  تنتمي 
غمدية األجنحة Coleoptera ومعظم أنواع هذه 
بشكل  تعيش  نوع(   ٥٠٠٠ )حوالي  الفصيلة 
باستثناء  املختلفة  احلشرات  على  مفترس 
األنواع  بعض  التغذية.  نباتية  األنواع  بعض 
ذات ألوان حمراء أو برتقالية أو صفراء زاهية 
مع بقع سوداء، وهي تفيد بإخافة املفترسات 
األنواع  بتصنيف  أحيانا  وتفيد  كما  املختلفة 
البعض. وبعض األنواع ذات لون  عن بعضها 
أسود وغالباً ال تظهر هذه احلشرات إال بعد 

أن حتدث اإلصابة ّ بحشرات املّن.
 ١٫٥-٨ من  البالغة  احلشرات  طول  يختلف 
مم، وهي ذات شكل بيضاوي قصيرة األرجل، 
الرأس صغير والعيون كبيرة وقرون االستشعار 
)اجلناحان  الصلبان  الغمدان  قصيرة، 
وهما  الطيران،  يف  اليستخدمان  األماميان( 

يغطيان حتتهما اجلناحني الغشائيني.

١٠٠ بيضة
بيضاوي  برتقالي  أصفر  لون  ذو  البيض   
 ١٠-١٠٠( مبجموعات  ويوضع  متطاول 
تضعه  ما  مجموع  ويصل  بيضة/مجموعة(، 
حوالي  حياتها  فترة  خالل  بيض  من  األنثى 

مستعمرات  ضمن  أو  بجانب  )١٠٠بيضة( 
املّن ويتحول إلى اللون الرمادي قبل الفقس.
يستمر طور البيضة حوالي ٤-٧ يوم حسب 
الفاقسة  اليرقات  تبقى  احلرارة،  درجات 
حديثاً ملدة يوم تقريباً فوق مجموعة البيض، 
البيض  على  أو  البيض  قشرة  على  وتتغذى 
أن  قبل  الفترة  هذه  خالل  يفقس  لم  الذي 

تتوزع على النبات وتبحث عن فرائسها.
-٧( فترة  خالل  أعمار  بأربعة  اليرقة  متر   
لون  ذو  متطاول  جسم  ذات  وهي  ١٠أيام( 
رمادي إلى أسود وعليه بقع صفراء اللون ولها 
األنواع  يوجد بعض  األرجل،  أزواج من  ثالثة 
التي تتغذى على احلشرات القشرية وحشرات 
البق الدقيقي يكون لون يرقاتها أبيض نتيجة 

تغطية جسمها مبفرزات شمعية بيضاء.
على  تتعذر غالباً  اليرقة  يكتمل منو  أن  بعد 
الوجه السفلي لألوراق بعد أن تثبت جسمها 
على السطح، ومتر عادة مبرحلة تهيئة للتعذر 
انبثاق  عند  العذراء،  قبل  ما  تدعى مبرحلة 
أن  تلبث  ما  ثم  أصفر  لونها  يكون  البالغات 

تأخذ لونها املميز. 
عن  تدافع  أن  العيد  أبو  حلشرات  ميكن 
تهاجمها  التي  احليوية  األعداء  ضد  نفسها 
حول  واألرجل  االستشعار  قرون  جتمع  بأن 
اجلسم لتبدو ميتة أو تفرز مادة صفراء ذات 

طعم مر وسام عند إحساسها باخلطر.

مساوئ احلشرة
أن قدرتها  العيد  ابو  أهم مساوئ حشرات   
ليست  القريبة  فرائسها  عن  البحث  على 
قوية جداً وميكن أن تغادر النباتات املصابة 
املّن.  أن تقضي على كل حشرات  قبل  باملّنّ 

تشوه أوراق الفلفل 
نتيجة اإلصابة بحشرات املن

أنثى ولودة من من ّ اخليار

أنثى ولودة من مّن
اخلوخ األخضر

 أنثى ولودة من مّن البطاطا 

منو فطر العفن األسود
على الندوة العسلية

أنثى مجنحة من من ّ اخليار

أنثى مجنحة من مّن
اخلوخ األخضر

أنثى مجنحة من من ّ البطاطا

عرض اإلصابة بفيروس
نقلته حشرات املن

مستعمرة من مّن اخليار

مستعمرة من مّن اخلوخ
األخضر بلون زهري

مستعمرة من من البطاطا

من حشرات املّن  بل تتغذى على معظم أنواع 
احملمية،  الزراعة  نباتات  تصيب  التي  املّن 
املمرضة  الفطريات  فعالية  تظهر  حني  يف 
عندما  والشتاء  اخلريف  يف  املّن  حلشرات 

ترتفع الرطوبة النسبية باجلو.

أهم مجموعات األعداء
 احليوية املفترسة

Aphidoletes aphidomyza الذباب املفترس
 Cecidomyiidae ينتمي هذا املفترس لفصيلة 
وتعتبر   Diptera األجنحة  ثنائية  رتبة  من 
ويعتمد  فقط،  املفترس  الطور  هي  اليرقة 
احلامية  البيوت  يف  املفترس  هذا  تطور 
وكثافة  الفريسة  ونوع  احلرارة  درجات  على 
الفريسة والرطوبة النسبية، احلشرة البالغة 
وضع  وتفضل  تتزاوج  حيث  النشاط  ليلية 
البيض على األوراق السفلية حيث الظروف 

املعتمة والرطوبة النسبية العالية.

البيض
درجة  تكون  عندما  البيض  األنثى  تضع 

بالعام، ٢-٥  أجيال  العيد عدة  أبو  وحلشرة 
العام يف  مدار  على  تتكاثر  أن  وميكن  جيل، 
املّناطق الدافئة شتاء إذا ما توفرت حشرات 
املّن أيضاً، ولكنها تدخل بطور سكون شتوي 
عادة مبرحلة احلشرة الكاملة بنهاية اخلريف 
وبشكل مجموعات كبيرة يف املّناطق احملمية 
)حتت الصخور مثال( وتنشط يف ربيع العام 
القادم بعد أن تظهر حشرات املّن يف الطبيعة.

أنواع حشرة أبو العيد
"أبو  أنواع  من  العديد  اململكة  يف  ينتشر   
العيد" التي تتغذى على حشرات املّن وأهمها:

حشرة أبو العيد ذات الـ ١١ نقطة 
undecimpunctata Coccinella

باململكة بشكل طبيعي،  تنتشر هذه احلشرة 
ويبلغ طول جسم البالغة ٥-٦ مم، وهي ذات 
أكثر  وتتغذى على  برتقالي وبقع سوداء  لون 
من ٥٠ نوعاً من حشرات املّن، وميكن للبالغة 
أن  أشهر  ثالثة  حوالي  تعيش  التي  الواحدة 
يوميا،  مّن  حشرة   ٥٠ من  أكثر  على  تتغذى 
 ٥٠٠ حوالي  على  تتغذى  اليرقة  أن  يف حني 
حشرة مّن خالل فترة حياتها التي تستمر )من 
١٠-١٤ يوماً( تتغذى على حشرات املّنّ التي 
واحملاصيل  احملمية  الزراعة  نباتات  تصيب 

واخلضروات املختلفة وبكفاءة عالية.

حشرة أبو العيد ذاتـ الـ ٧ نقاط 
septempunctata Coccinella

حشرات  أنواع  أكبر  من  احلشرة  هذ  تعتبر 
وهي  )٧-٨مم(  باململكة  املّنتشرة  العيد  أبو 
تفضل احملاصيل احلقلية، وتتغذى على عدد 

ويعتمد  مئوية،   ١٦ من  أعلى  احلرارة 
على  األنثى  قبل  من  املوضوع  عددالبيض 
املّن  حشرات  كثافة  وعلى  اجلوية  الظروف 
حشرات  كمية  وعلى  املصابة  النباتات  على 
وكمية  اليرقي  التطور  خالل  املفترسة  املّن 
الندوة العسلية التي تغذت عليها األنثى، كما 
أنه ال يتم وضع بيض على النباتات اخلالية 

. من حشرات املّنّ
الثالثة  األيام  يف  البيض  معظم  وضع  يتم 
للرطوبة  أن  كما  األنثى،  عمر  من  األولى 
النسبية املّنخفضة أثر كبير على حياة األنثى.
 تبقى البالغات ساكنة يف النهار وتنشط عند 
ضمن  البيض  ووضع  للتزاوج  والليل  املغيب 
بشكل  تكون  التي  املّن  حشرات  مستعمرات 

إفرادي أو يف مجموعات صغيرة.
صغير  اللون  برتقالي  أصفر  البيض،  لون 
املجردة،  بالعني  مشاهدته  وتصعب  احلجم، 
ذات  وهي  الفقس،  حديثة  اليرقات  وكذلك 
لون برتقالي محمر، ويصل طولها إلى حوالي 
تسقط  أن  قبل  منوها  اكتمال  عند  ٣مم 
لسطح التربة، لتنسج شرنقة حريرية حتاط 

آفـات
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بشكل  تعيش  نوع(   ٥٠٠٠ )حوالي  الفصيلة 
وخاصة  املختلفة  احلشرات  على  مفترس 

حشرات املّن.
يبلغ طول احلشرات الكاملة من ١٠-٢٠ مم 
وحتتوي على زوج واحد من األجنحة، وغالبا، 
والنحل  الدبابير  وبني  بينها  البعض  يخلط 
وأسود(،  )أصفر  املتشابه  ألوانها  بسبب 
من  واحد  زوج  بوجود  عنهما  تتميز  أنها  إال 
األجنحة )الدبابير لها زوجني من األجنحة( 
وبقرون استشعار قصيرة )الدبابير لها قرون 
البالغات على  استشعار طويلة( وبعدم قدرة 
الصفات  من  الكثير  إلى  إضافة  اللسع، 
األخرى. وتُشاهد احلشرات الكاملة بسهولة 
بحشرات  املصابة  النباتات  فوق  تطير  وهي 
املّن أو على األزهار لتتغذى على حبوب اللقاح 
أيضاً كغذاء تكميلي مع الندوة العسلية، ذلك 
أن بالغات ذباب السيرفيد تتغذى على رحيق 
أنواع  بعض  ويعتبر  اللقاح،  وحبوب  األزهار 
لألزهار،  جيدة  ملقحات  السيرفيد  ذباب 
وميكن متييز الذكور عن اإلناث بكبر عيونها 

التي حتتل معظم مقدمة الرأس.

١٠٠٠ بيضة
ضمن  إفرادي  بشكل  البيض  اإلناث  تضع   
األنثى  تضعه  ما  ومجموع  املّن،  مستعمرات 
الواحدة حوالي ٥٠٠ بيضة، وميكن أن يصل 
عند بعض األنواع إلى ١٠٠٠ بيضة، ويتعلق 
البيضة  وتكون  املّن،  حشرات  بكثافة  ذلك 
مبجرد  أبيض  لون  ذات  متطاولة  بيضوية 
بامتصاص  بالتغذية  تبدأ  اليرقة  فقس 

حشرات املّن.
أخضر،  إلى  اللون  متسخة  بيضاء  اليرقة 
متر  والرأس  األرجل  عدمية  دودية  وهي 
وهي  تتعذر،  أن  قبل  يرقية  أعمار  بثالثة 
شرهة جداً وخاصة يف العمر اليرقي الثالث، 
وميكن أن تفترس أكثر من ٥٠٠ حشرة خالل 
ليلية  وهي  ألسبوع،  متتد  التي  حياتها  فترة 
اليرقة  بجسم  تتعذر  ذلك  بعد  النشاط، 
الفضالت  من  تفرغ جسمها  أن  بعد  األخير 
على شكل بقعة سوداء على السطح النباتي، 
وتلتصق عادة على األوراق النباتية أو األوراق 
لون  ذات  وتكون  التربة،  سطح  من  القريبة 

رمادي أو أخضر أو بني.
حوالي  العذراء  طور  يستمر   
ذباب  وحشرات  تقريباً،  أسبوع 
ممتازة  فعالية  ذات  السيرفيد 
 ، املّنّ حشرات  على  القضاء  يف 
الذي  املكان  اليرقات  تنظف  إذ 
املّن،  حشرات  من  به  تتواجد 
حشرات  ظهور  فإن  وبالتالي 
حامي  ببيت  السيرفيد  ذباب 
به إصابة بحشرات املّن، يعطي 
املّن  حشرات  أن  على  داللة 
احلامي  البيت  من  ستختفي 
ويستمر  وجيزة،  فترة  خالل 
 ٢٤ حرارة  على  الواحد  اجليل 
مئوية بحدود ١٥ يوم، واحلرارة 
املثالية للتطور تقع بني ٢٠ و٣٠ 
 ٨ من  أقل  وعند  مئوية،  درجة 
احلشرة  تتوقف  مئوية  درجات 

عن التكاثر.

٣-٥ أجيال
 )٣-٥( أجيال  عدة  وللحشرة   
اإلناث  تعيش  وعادة،  بالسنة 
وميكن  الذكور،  من  أطول  فترة 
أن تدخل احلشرة بطور السكون 
أو  اليرقة  بطوري  الشتوي 

احلشرة الكاملة حسب النوع.
بسهولة  تربية هذه احلشرات مخبرياً  ميكن 
نباتات  على  حتتوي  تربية  بأقفاص  وذلك 

للبالغات  ويقدم  املّن،  بحشرات  مصابة 
حبوب لقاح كتغذية إضافية. 

أشعاراً  حتوي  التي  النباتات  تعيق 
والطماطم(  اخليار  )مثل  غدية 

اليرقات،  وحركة  منو 
وبالتالي تكون كفاءتها على 
النباتية  األنواع  هذه  مثل 

وبشكل  تنجح  حني  يف  قليلة، 
كبير على النباتات التي تكون أوراقها ملساء 

مثل الفلفل.

أنواع ذباب السيرفيد
 يف اململكة

ذباب  أنواع  من  العديد  باململكة  ينتشر 
السيرفيد أهمها:

Episyhphus balteatus
ودول  املتوسط  حوض  يف  األنواع  أهم  من 

الذبابة  لهذه  وميكن  أوربا، 
إلى  بأسراب  تهاجر  أن 
اخلريف  يف  أفريقا  شمال 
يف  أوروبا  وسط  إلى  لتعود 
مينع  ال  هذا  ولكن  الربيع، 
من  مجموعات  تتواجد  أن 
هذه احلشرة بطور التشتية، 
امللقحة،  اإلناث  طور  وهو 
أكثر  من  النوع  هذا  ويعتبر 
الذي  السيرفيد  ذباب  أنواع 
ويُطلق  مخبري  بشكل  يُربى 
يف البيوت احلامية واحلقول 

ملكافحة حشرات املّن.

Syrphus corollae 
أكثر  من  النوع  هذا  يعتبر 
واستخداماً،  انتشاراً  األنواع 
الكاملة  احلشرة  طول  يبلغ 
الرسوم  وتختلف  ١٠-١٢مم 
البالغة  بطن  على  الصفراء 
بني الذكر واألنثى، يستخدم 
نطاق  على  املّنّ  مكافحة  يف 

واسع يف البيوت احملمية.
Scaeva pyrastri

ذباب  من  النوع  هذا  يعتبر 
األنواع،  أكبر  من  السيرفيد 

٢٠ مم،  إلى  الكاملة  احلشرة  طول  يصل  إذ 
املصابة  البرسيم  حقول  يف  بكثرة  ُويشاهد 
بحشرات املّن، إذ تعمل مفرزات الندوة العسلية 
)الفرمونات   األخرى  املّن  حشرات  ومفرزات 
ذباب  حلشرة  جيدة  جذب  كعوامل  الطاردة( 
السيرفيد لكي تستوطن يف احلقول املصابة 

بحشرات املّن.

حشرات أسد املّن التابعة لفصيلة 
Chrysopidae

. وهي ذات كفاءة  كبير من أنواع حشرات املّنّ
افتراسية عالية.

حشرة أبو العيد ذات الـ ٩ نقاط
variegata Adonia 

ذات  العيد  أبو  حشرة  احلشرة  هذه  تشبه 
)٥-٦مم(  ما  نوعاً  أصغر  ولكنها  الـ١١نقطة 
الشكلية،  املواصفات  ببعض  عنها  وتختلف 
طبيعي  بشكل  احلقول  يف  تتواجد  وهي 

. وتتغذى على عدد كبير من أنواع املّنّ
أنواعاً  العيد  أبو  حشرات  فصيلة  حتوي 
أخرى متخصصة يف التغذية على احلشرات 
البق  تتغذى على حشرات  وأخرى  القشرية، 
األكاروسات  على  تتغذى  وأخرى  الدقيقي 

وأخرى تتغذى على الفطريات.

حشرات ذباب السيرفيد التابعة 
Syrphidae لفصيلة 

املختلفة  السيرفيد  ذباب  حشرات  تنتمي 
)تدعى أحيانا بالذبابة احلوامة( لرتبة ثنائية 
هذه  أنواع  يرقات  ومعظم   Diptera األجنحة 

تنتمي حشرات أسد املّن املختلفة لرتبة شبكية 
األجنحة )planipennia=Neuroptera، ومعظم 
بشكل  يرقاتها  تعيش  الفصيلة  هذه  أنواع 
وخاصة  املختلفة  احلشرات  على  مفترس 
األخضر  املّن  أسد  ويعتبر  املّن،  حشرات 
)carnea Chrysoperla( من أهم وأكثر األنواع 
يعتبر  والذي  اململكة  العالم، ويف  انتشاراً يف 

من أهم األعداء احليوية حلشرات املّن.

احلشرة الكاملة
 احلشرة الكاملة ذات لون أخضر يبلغ طولها ٢٠ 
- ٢٥مم ذات قرون استشعار 
كبيرة  العيون صفراء  طويلة، 
الرأس،  حيز  معظم  وتشغل 
شفافة  شبكية  األجنحة 
والعروق واضحة وتتوضع فوق 
اجلسم على شكل جمالوني، 
يوجد على الصدر بقع سوداء 
تفيد يف تصنيف األنواع التي 
عن  الفصيلة  لهذه  تنتمي 

بعضها البعض.
بشكل  البيض  األنثى  تضع 
إفرادي أو مبجموعات صغيرة 
قرب مستعمرات املّن وتوضع 
البيضة اخلضراء اللون على 
حامل صغير يصل طوله إلى 
٤مم، وغالبا ًما يوضع البيض 
على الوجه السفلي لألوراق،  
بأماكن  مشاهدته  وميكن 

مختلفة على النباتات.

البيض
الواحدة  األنثى  تضع   
خالل  بيضة   ٥٠٠ بحدود 
فترة حياتها التي متتد حتى 
شهرين يف حني يعيش الذكر 

balteatus Episyhphus ذبابة السيرفيد

pyrastri Scaeva ذبابة السيرفيد بالغة الذبابة املفترسة
A. aphidomyza

بالغة الذ بالغة أبو العيد ومجموعة بيض 

بيض الذبابة املفترسة
A. aphidomyza

يرقة ابو العيد املفترسة

يرقات الذبابة املفترسة
A. aphidomyza

عذراء أبو العيد

آفـات
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شرنقة حريرية بداخلها عذراء أسد املن

احلامل  على  البيضة  وجود  أقصر.  مدة 
التي  احليوية  لألعداء  التعرض  من  يحميها 

ميكن أن تتغذى عليها.
تفقس اليرقات بعد حوالي أسبوع، ولها ٣ أزواج 
من األرجل، وتتميز بوجود أجزاء الفم املتحورة 
على شكل فكي "كماشة" لكي ميسك الفريسة 

قبل امتصاصها، وهي ذات لون بني فاحت.

أعمار اليرقة
فترة  خالل  أعمار  بثالثة  اليرقة  متر   
نوع  على  يتوقف  وذلك   ، تقريباً أسبوعني 
الفريسة ودرجة احلرارة والرطوبة النسبية، 
تتغذى اليرقة خالل هذه الفترة على حوالي 
بشكل  اليرقة  تبحث  مّن،  حشرة   ٥٠٠
مشاهدتها  ويصعب  فرائسها  على  عشوائي 
أن  بعد  بالليل.  فرائسها  عن  تبحث  ألنها 
يف  محمياً  مكاناً  تختار  اليرقة  منو  يكتمل 
حريرية  شرنقة  لتنسج  مثاًل  األوراق  إبط 
فترة  تبلغ  بداخلها،  لتتعذر  اللون  بيضاء 
مئوية  درجة   ٢٨ الواحد على حرارة  اجليل 
حوالي ٢٥ يوماً و ٣٥ يوماً على حرارة ٢١ 
مئوية، احلرارة املثلى لتطور احلشرة بني ٢٠ 
عند  التطور  عن  وتتوقف  مئوية  درجة  و٣٠ 

أقل من ١٠ درجة مئوية.
الدبابير املتطفلة التي تنتمي لفصيلة 

Braconidae
املتطفلة  الدبابير  من  العديد  باململكة  ينتشر 
التي تصيب حشرات املّن وتقلل من أضرارها 
 Braconidae فصيلة  إلى  وتنتمي  الطبيعة  يف 
وكانت تدعى سابقا فصيلة Aphidiidae ورتبة 
هذه  متتاز   ،Hymenoptera األجنحة  غشائية 
املتطفالت الداخلية بصغر حجمها )٢-٣ مم( 
وبلونها األسود، ومتتاز باحتوائها على زوجني 
من األجنحة الغشائية وقرون استشعار طويلة 
بارعة  الكاملة  احلشرة  املتطاول،  واجلسم 
بالطيران وتكتشف عائلها )حشرات املّن( من 
مسافة بعيدة من خالل رائحة الندوة العسلية 
والفرمون الذي تفرزه حشرات املّن. تقوم أنثى 
املتطفل بوضع بيضة بواسطة آلة وضع البيض 

داخل جسم حشرة املّن. 
مجموع ما تضعه األنثى الواحدة خالل فترة 
البيض  ومعظم  بيضة،   ٣٠٠ حوالي  حياتها 
األنثى  عمر  من  األولى  أيام  بالثالثة  يوضع 
غير  األطوار  يف  البيض  وضع  تفضل  التي 
الكاملة من حشرات املّن، تفقس يرقة املتطفل 
داخل جسم حشرة املّن وتتغذى على محتوى 

احلشرة إلى أن متوت حشرة املّن وتتحول الى 
بداخلها  املتطفل  يرقة  تكون  عندها  مومياء 
قد اكتمل منوها وحتولت إلى عذراء ومن ثم 
مومياء  من  للمتطفل  الكاملة  احلشرة  تنبثق 
حشرة املّن، تستمر فترة تطور اجليل من وضع 
البيضة داخل العائل )حدوث التطفل( وحتى 
انبثاق بالغة الطفيل من املومياء حوالي عشرة 

ايام على درجة حرارة ٢٣ درجة مئوية.

ومن أهم املتطفالت التي تتبع هذه 
Aphidius colemani :الفصيلة

ميكن أن يتطفل هذا املتطفل على أكثر من ٤٠ 
نوعاً من حشرات املّن يف البيوت احلامية ويف 
اخليار  مّن  على  وخاصة  املفتوحة  الزراعات 
ومّن اخلوخ األخضر ومّن البطاطا وأنواع من 

النجيليات املختلفة.
وتعطي  حياتها  واحدة يف  مرة  تٌلقح  األنثى   
بيضاً مخصباً ينتج عنه إناث فقط، يف حني 
فقط،  ذكوراً  يعطي  املخصب  غير  البيض 
ويتميز هذا النوع بقدرة فائقة على التعرف 
قليلة،  كثافتها  كانت  ولو  املّن،  على حشرات 
ومييز بني حشرات املّن التي مت التطفل عليها 
ّ البازالء  سابقاً، وأنواع املّنّ الكبيرة مثل من 
البطاطا  ومّن  األخضر، 
لهذا  مفضلة  غير  تُعتبر 

املتطفل.
املّن  حشرة  ألنثّى  ميكن   
ملدة  تلد  أن  عليها  املتطفل 
يومني بعد التطفل ثم تبدأ 
ومتوت،  ملومياء  بالتحول 
حشرات  تفرز  ما  وغالباً 
أثناء  اخلطر  فرمون  املّن  
املتطفالت  أحد  تواجد 
املستعمرة،  من  بالقرب 
حشرات  تبدأ  وبالتالي 
جسمها،  بتحريك  املّن 
األنواع  بعض  تبدأ  أو 
النبات،  ومغادرة  بالتحرك 
ومن ذلك ميكن االستدالل 
على وجود املتطفل بجانب 

حشرات املّن.

Aphidius ervi
املتطفل،  هذا  يشبه 
بدرجة  السابق  املتطفل 
كبيرة ويختلف عنه بعوائله 

إضافة  البطاطا  من  يفضل  حيث  املفضلة 
الى أنواع من النجيليات املختلفة وهو أسرع 

بالتكاثر من النوع السابق.

الدبابير املتطفلة التي تنتمي لفصيلة 
Aphelinidae

ينتشر باململكة العديد من الدبابير املتطفلة 
تنتمي  والتي  املّن  حشرات  تصيب  التي 
غشائية  ورتبة   )Aphelinidae( فصيلة  إلى 
هذه  متتاز   ،Hymenoptera األجنحة 
 ٢٫٥( حجمها  بصغر  الداخلية  املتطفالت 
وقرون  املّنضغط  األسود  وجسمها  مم(   ٣-
شكل  متييز  وميكن  القصيرة،  االستشعار 
من  األخرى  األنواع  عن  النوع  هذا  مومياء 
املتطفالت بالشكل املتطاول وباللون األسود.

ومن أهم أنواع املتطفالت التي تنتمي 
لهذه الفصيلة: 

Aphelinus abdominalis
بعض  املتطفالت  من  النوع  هذا  يفضل 
البازالء  ومّن  البطاطا  من  مثل  املّن  أنواع 
املختلفة،  النجيليات  من  وأنواع  األخضر 
على  أيضاً  تتغذى  أن  املتطفل  لبالغة  ميكن 
املّن الصغيرة بقرضها وامتصاص  حشرات 
لوضع  الكبيرة  تُترك  حني  يف  محتواها، 
حشرات  مكافحة  يف  ويستخدم  البيض، 
املّن بالبيوت احلامية بشكل أساسي. ميكن 
على  يتطفل  أن  املتطفالت  من  النوع  لهذا 
أطوار حشرات املّن الكبيرة حتى احلشرات 
حوالي  على  األنثى  تتطفل  منها،  املجنحة 
التي  حياتها  فترة  خالل  من  حشرة   ٢٥٠
متتد حتى ٣ أسابيع ويستمر اجليل الواحد 
منذ وضع البيضة وحتى انبثاق الطفيل من 
 ٢٥ حرارة  على  يوماً   ١٧ حوالي  املومياء 
حياة  فترة  بطول  النوع  هذا  يتميز  مئوية. 
وببطء  يوماً(   ٣٠ )حتى  الكاملة  احلشرات 
التطور مقارنة مع أنواع املتطفالت األخرى 

رتبة غشائيات األجنحة. تتبع  التي 

الناشر:
وزارة الزراعة السعودية
إدارة الزراعة العضوية

giz مشروع الزراعة العضوية 
إعداد: أ. د. رضوان محمد ياقتي

مراجعة: م. أمين بن سعد الغامدي

Carnea Chrysoperla بيض أسد املن 

Aphidius ervi املتطفل يضع بيضة يف حشرة املن

انبثاق املتطفل من املومياء

مومياءات الطفيل
Aphelinus abdominalis

 Carnea Chrysoperla بالغة أسد املن

املتطفل Aphidius colemani يضع بيضة 
ضمن حشرة املن

املومياء وبجانبها حشرة من حية خضراء اللون

الطفيل يضع بيضة يف حشرة املن
Aphelinus abdominalis

يرقة أسد املن ّ بالعمر األخير تفترس حشرة مّن

حشرة أبو العيد ذات الـ ١١ نقطة

بالغة ذباب السيرفيد
Syrphus corollae 

حشرة أبو العيد ذات الـ ٧ نقاط

يرقة ذباب السيرفيد 

 حشرة أبو العيد ذات الـ٩ نقاط

عذراء ذباب السيرفيد

آفـات
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تقرير

تمثل ثمار النخيل من رطب وتمر, الدخل الرئيس 
جودة  على  سعرها  ويتوقف  التمر,  نخيل  من 
اإلصابات  من  خلوها  وكذلك  وأنواعها،  صفاتها 

المرضية والحشرية واألكاروسية.

)واإلسم  التمر  أكاروس  الغبار(  )حلم  ويعتبر 
العلمي له هو Oligonychus Afasiaticus(من أهم 
اآلفات التي تسبب مهاجمتها لثمار النخيل خفضًا 
اإلصابة  وقد تسبب  ونوعًا.  للمحصول كمًا  كبيرًا 
المحصول،  قيمة  من   %  100 خسارة  الشديدة 
حيث تصبح الثمار غير صالحة لالستهالك اآلدمي، 
ويصبح  وتتصلب  تتشقق  المصابة  التمور  ألن 
ملمسها خشنًا فلينيًا ولونها أحمر بني، وتمتص 
كل مراحل تطور الحشرة عصارة الثمار خاصة في 

طور الخالل، مما يسبب عدم اكتمال نموها.

جميع  في  )الغبير(  وجود  من  الرغم  وعلى    
الشديدة  اإلصابة  أن  إاّل  النخيل.  زراعة  مناطق 
والوبائية ال تحدث سنويًا وإنما تحدث في السنوات 

الجافة التي يشتد فيها هبوب الرياح.

أكــاروس
 النخيــــــل
 )حلم الغبار(

مركز أبحاث الزراعة العضوية
قسم الوقاية واملكافحة احليوية

وزارة البيئة واملياه والزراعة
إعداد

آفـات
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أزواج  أربع  ذات  مخضر  أصفر  لونها 
من األرجل، ثم تنسلخ إلى أكاروس بالغ، 
وتعتبر احلرارة التي تقارب 30˚م احلرارة 
املثلى لتكاثر اآلفة، بينما تبطئ احلشرة 
بالنمو عندما تقل درجة احلرارة عن 15˚م 

أو تزيد عن 45˚م. 
بساتني  يف  إجماالً  اإلصابة  وتشتد 
النخيل كثيفة األشجار التي تقي يرقات 
حرارة  تأثير  من  العنكبوت  وحوريات 

وأشعة الشمس املميتة.
شجرة  من  األكاروسات  هذه  تنتشر  كما 
مجاور  بستان  إلى  بستان  ومن  ألخرى 
أنواع  بواسطة  وكذلك  الرياح،  بواسطة 
من الزنابير التي تلمس النسيج العنكبوتي 
فتتسلق هذه األخيرة على أرجل الزنابير

وتنقلها معها إلى أشجار أخرى. 
األكاروسات  تغادر  الصيف  أواخر  ويف 
الكرب  وقواعد  األوراق  إلى  العراجني 
والليف أو تسقط مع الثمار املصابة إلى 
وهكذا  األعشاب.  على  وتبقى  األرض 
وتخف  والشتاء.  اخلريف  فصل  مُتضي 
النخفاض درجة احلرارة  أعدادها نظراً 
واألعشاب  األوراق  من  حصولها  وعدم 
على النوعية العالية من الغذاء التي كانت 

أعراض اإلصابة والضرر
متتص اليرقات واحلوريات والطور الكامل 
من  النبات  عصارة  )الغبير(  لألكاروس 
عند  مبتدئة  الناضجة  غير  النخيل  ثمار 
على  تنتشر  أن  تلبث  وال  القمع،  منطقة 
طول الثمرة، ثم بعد ذلك يتغير لون الثمرة 
إلى اللون البني احملمر يؤدي بعد ذلك إلى 
تشقق الثمار ، ويصبح ملمسها خشناً، وال 
هذا  يحيك  كما  ونضجها.  منوها  يكتمل 
العنكبوت نسيجاً حريرياً رقيقاً يف منطقة 
اإلصابة مما يؤدي إلى تراكم الغبار على 
هذا النسيج فتصبح الثمرة مغبرة، ولهذا 
أعراض  وتظهر  )بالغبير(  يدعى  السبب 
ثم تشتد  الربيع  أواخر  اإلصابة عادة يف 

يف أوائل الصيف.

دورة احلياة
الكروي  البيض  من  عدداً  األنثى  تضع 
وأحياناً  والثمار،  احلريري  النسيج  على 
على الشماريخ واألوراق، وحسب درجات 
 2 بعد  البيض  يفقس  السائدة  احلرارة 
أزواج  ثالثة  لها  يرقات  وتظهر  أيام   5  –
إلى  اليرقات  هذه  تنسلخ  األرجل،  من 
ثاني  حوريه  طور  ثم  أولى  حوريه  طور 

حتصل عليه من الثمر.

املكافحة
أ - الطرق الزراعية:

يجب احملافظة على مسافات كافية بني 
انتشار هذه  أن خطر  إذ  النخيل  أشجار 
اآلفة يزداد إذا لم تراع املسافات املناسبة 
ضوء  بدخول  تسمح  حتى  األشجار  بني 
من  العديد  تقتل  التي  الشمس  وحرارة 
اجليدة  العناية  مع  الفتية  األكاروسات 
بإزالة األعشاب وجمع الثمار املتساقطة. 
رش  أن  إلى  الدراسات  بعض  تشير  كما 
مساعداً  عاماًل  يعتبر  باملياه  األشجار 
بحلم  اإلصابة  من  األشجار  حلماية 

الغبار.
ب – الطرق الوقائية والعالجية:

اآلفات  مكافحة  يف  دائماً  املعروف  من 
الزراعية أن التدخل بالطرق املناسبة يف 
بداية اإلصابة تعطي نتائج جيدة وفعالة 
يف التقليل من ضررها والسيطرة عليها، 
لذا يجب أن تكون املكافحة قبل استفحال 

الضرر باتباع الطرق التالية:
املواسم . 1 عراجني  من  التخلص 

وكذلك  بالنخيل  العالقة  السابقة 
اآلفة  على  للقضاء  احلشائش 

املتواجدة عليها.
حول . 2 األتربة  مصادر  من  التخلص 

املزارع كردم وتعبيد الطرق القدمية 
جتنباً لتفاقم اإلصابة.

مراقبة وفحص مستمر للثمار بعد . 3
النخيل  على  والتركيز  العقد  متام 

املصابة خالل املوسم السابق.
مشاهدة . 4 بداية  عند  العذوق  غسل 

عملية  أن  حيث  اإلصابة  ظهور 
الغسيل تزيل أو تقلل أعداد أطوار 
العنكبوتي  النسيج  وتزيل  اآلفة 

)اخليوط احلريرية(.
الزراعي . 5 الكبريت  استعمال 

من  مبعدل  العراجني  على  تعفيراً 
كما  للنخلة،  100جرام  إلى   50
املعدنية  الزيوت  استعمال  ميكن 
املسموح  احليوية  املبيدات  وبعض 

باستخدامها يف الزراعة العضوية.
استعمال بعض املفترسات مثل أبو . 6

Stethorus spp.. العيد
احليوية . 7 املكافحة  على  احملافظة 

الطبيعية  )األعداء  الطبيعية 
لألكاروس(.

المحافظة على 
مسافات كافية بين 
أشجار النخيل ورشها 
بالمياه يساعد  في 
الحماية من اإلصابة 

تشتد اإلصابة في 
بساتين النخيل 
كثيفة األشجار 
التي تقي يرقات 
وحوريات العنكبوت 
من أشعة الشمس 

آفـات
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عبداهلل عبدالعزيز احلصان
رئيس التحرير

األخيرة

محلياً  األولى  عضوية..املجلة  مجلة  عمر  سنوات،  ثالث 
تلبية  جاءت  التي  العضوية،  الزراعة  مجال  يف  وخليجياً 
وحرصاً  والهام،  احليوي  القطاع  هذا  املهتمني يف  لرغبة 
من اجلمعية السعودية للزراعة العضوية على توثيق أبرز 
أعمال القطاع إلثراء املتلقي واملهتم مبستجدات الزراعة 

العضوية.
يف  اإليجابية  املتغيرات  من  الكثير  شهدت  سنوات  ثالث 
قطاع الزراعة العضوية...القطاع »احلاجة« لدى الكثير من 
املستهلكني الذين يرغبون باحلصول على الغذاء اآلمن...
القطاع »الفرصة« لدى الكثير من املزارعني واملستثمرين 
يف هذا املجال نظراً جلدواه االقتصادية والبيئية ورواجه 
توعوياً...القطاع “اآلمن” لدى أجهزة الدولة ممثلة بوزارة 
البيئة واملياه والزراعة، التي خصصت العديد من البرامج 

الداعمة لهذا القطاع.
نحتفي يف هذا العدد باإلعالن عن خطة العمل التنفيذية 
لسياسة الزراعة العضوية )2018م-2030م( والتي جاءت 
لتكلل اجلهود املبذولة يف السابق من جميع اجلهات ذات 
على  احتوت  التي  اخلطة  العضوية..  بالزراعة  العالقة 
بشكل  واملزارع  عام،  بشكل  للقطاع  متنوعة  دعم  برامج 
خاص، والتي نعتقد -بإذن اهلل- بأنها ستساهم يف القادم 
من األيام يف زيادة حصة املنتجات العضوية يف األسواق 
احمللية، وزيادة دخل املزارعني العضويني، وبناء القدرات 

للقطاع. الفنية 
املستقبل مشرق، لوطن أخضر..

٣ سنوات عضوية
مستقبل مشرق، لوطن أخضر..
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