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سلسلة إصدارات الزراعة العضوية
مشروع تطوير الزراعة العضوية 
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 جميع احلقوق حمفوظة

املؤلف
أ.د/ حممد بن خضر

مكتبة الزراعة العضوية
العنوان:  إنتاج البذور والشتالت العضوية
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 العنوان:

اململكة العربية السعودية
الرياض 11195  ص ب 204

وزارة البيئة واملياه و الزراعة 
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املوضوع
اجلزء األول : عالقة البذور والشتالت يف الزراعة العضوية

اجلزء الثاين :  تصنيف وخصائص اخلضر
-1 درجة احلرارة )والعوامل التي تؤثر يف اإلنبات(. 

-PH 2 مدى حموضة وقلوية الرتبة.
-3 حتمل امللوحة .

-4 عمق اجلذور.
اجلزء الثالث:  دورة النمو يف النبات

-1 اإلنبات .
-2 النمو اخلضري.

-3 التلقيح وعقد الثمار.
-4 منو واحتياجات الثمار حملاصيل اخلضر احملمية.

اجلزء الرابع:  املالمح الفنية لإلنتاج العضوي للبذور
-1 الرطوبة النسبية والرياح واحلشرات )احمللية والربية(.

-2 الصنف.
-3 العزل.

-4 احملصول السابق .
-5 مكافحة احلشائش واألفات واألمراض.

-6 تنظيف احلقول البذرية .
-7 الكثافة النباتية للمحاصيل البذرية .

-8 احلصاد وجتهيز البذور.
اجلزء اخلامس: املزيد من املعايري

-1 صنف وجودة البذور.
-2 اإلكثار اخلضري للنباتات .

-3 خصائص الرتبة املوصي بها للحقول 
-4 إنتاج الشتالت .
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اجلزء األول :  أهمية البذور والشتالت
تلعب البذور والشتالت دورًا هامًا لزيادة إنتاجية املزرعة تعترب أساس ألي نشاط زراعي 
ضئيل  بقدر  ذلك  يف  تساهم  والشتالت  البذور  فإن   ، املزرعة  اقتصاديات  إىل  .وبالنظر 
نسبيا .ومع ذلك ،ميكن اعتبار إنتاج بذور وشتالت ذات جودة عالية لالرتقاء باألطراف 

الكلية املرتبطة بالزيادة يف حجم اإلنتاج.
واملرشدين  الزراعيني  واملمارسني  املزارعني  تزويد  الكتيب  هذا  من  والهدف 
بتوجيهات عن إنتاج البذور والشتالت العضوية . إال أن هذا الكتيب ال يهدف إال أن يكون 
إىل حد ما جمموعة من املالمح ذات الصلة التي تدعم التنفيذ داخل املزرعة إلنتاج 

البذور والشتالت العضوية .
ويعتمد منو وتطور إنتاجية النباتات على عدد من العوامل املشتملة علي : 

 

املوضوع العامل

الظروف املناخية أثناء موسم 
النمو الشمسي, سقوط املطر          

ـ درجة احلرارة ,الفرتة الضوئية, اإلشعاع
ـ الرطوبة النسبية ,الرياح, الصقيع, أخرى

ـ اخلصائص الفيزيائيةالرتبة
ـ اخلصائص الكيميائية والبيولوجية

ـ التكيف )املوائمة(  خصائص األصناف
ـ املقاومة والتحمل لآلفات واألمراض

جودة البذور والشتالت ,اجلفاف , 
امللوحة

 املمارسات الزراعية ومكافحة 
احلشائش الخ

ـ جتهيز الرتبة ,التسميد , الري
ـ مكافحة احلشرات واألمراض

اجلزء الثاين ــ العوامل التي تؤثر علي تصنيف وخصائص اخلضر
 1 - درجة احلرارة

   حماصيل املواسم الباردة : تتكيف )تتوائم( مع متوسط شهري لدرجات احلرارة
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 )18-16م( األمثلة:
اخلرشوف                        الربوكلي                          الثوم                  السبانخ   

االسربجس                     اجلزر                                اخلس                 اللفت  
الكرنب )امللفوف(            القرنبيط )الزهرة(              البصل         البطاطس  

كرنب بروكسل                الكرفس                         البازالء  
                                                        الهندباء                          الفجل

حماصيل املواسم احلارة تتكيف )تتوائم( مع متوسط شهري لدرجات احلرارة )18 - 30م5( 
وال تتحمل الصقيع واألمثلة : اخليارــ الباذجنان ــ )-18 30م ( وال تتحمل الصقيع . األمثلة :

اخليار                          القرع                              الكوسا                   البطاطا احللوة   
الباذجنان                 البامية                          البطيخ                   الطماطم   

القاوون )شمام(    الفلفل                         الذرة احللوة   

-2 حتمل امللوحة:
 حتد ملوحة الرتبة )الزائد من األمالح الذائبة( من منو النباتات. وتعترب الرتب املتأثرة باألمالح 

أو امللحية شائعة يف
  املناطق اجلافة وشبه اجلافة .

  ويتم وضع اخلضر يف قائمة من عالية التحمل )أعلى( إيل منخفضة التحمل )أسفل( .
  اخلضر عالية التحمل لألمالح )6400 جزء يف املليون ( 

       البنجر                     األسربجس                 
   

   اخلضر متوسطة التحمل لألمالح )2600 جزء يف املليون ( :
الطماطم        الفلفل              الذرة احللوة            البصل              اخليار  

الربوكلي          القرنبيط             البطاطس               البازالء             القاوون )شمام (  
الكرنب              اخلس                اجلزر                          الكوسا  

    اخلضر منخفضة التحمل لألمالح )1900 جزء يف املليون ( :
الفجل                 الفاصوليا                السبانخ  
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3 -  التحمل حلموضة الرتبة
)  PH  = 6.8 – 6( خضر تتحمل حموضة الرتبة قليال    

االسربجس                      البنجر                الربوكلي                       الكرنب  
الكرفس                         السبانخ               الكرات                         القرنبيط  

شمام                            الباميا                 البصل                          اخلس   
) PH = 6.8  - 5.5( خضر تتحمل حموضة الرتبة بدرجة متوسطة    

الفاصوليا                           الكرات                الكوسا                         الباذجنان  
الكرنب الساقي                  البصل                 اخليار                          اللفت  
القرع                                   الكرنب                الفلفل                        الثوم  

كرنب بروكسل                     البازالء               الطماطم                      اجلزر  
) PH  = 6.8 – 5 ( خضر عالية التحمل حلموضة الرتبة   

الهندباء                                           الكرفس /البطاطا احللوة                    
                  البطيخ                                            البطاطس

4 - عمق اجلذور:
  سطحية 

الكرنب                                               البطاطس  
اخلس                                               السبانخ  

البصل                                                الذرة احللوة   
   متوسطة 

الفاصوليا                                        اخليار                            البازالء  
البنجر                                              الباذجنان  

اجلزر                                                الكوسا   
   عميقة

اخلرشوف                                        البطاطا احللوة  
االسربجس                                     الباذجنان /الطماطم   

الشمام                                           القـــــرع  
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اجلزء الثالث ــ دورة النمو والتطور لنباتات اخلضر
   تشتمل مراحل النمو والتطور لنباتات اخلضر علي :

1 - اإلنبات
يفهم اإلنبات على أنه منو النبات الكامن وغري النامي داخل البذرة . وحتتوي البذور علي 

كل العناصر الالزمة
للنبات اجلنيني لكي ينمو. وتعترب الفرتة بني زراعة البذور وتأسيس البادرات حساسة جدًا، 

وميكن أن يصبح معدل 
املوت فيها عاليًا. ويتطلب إنبات البذور ظروف مثلى فيما يتعلق باحلرارة والرطوبة .

ملحوظة :
والباذجنان  اخلس   . املثال  سبيل  )على  طبيعية  كمون  فرتة  لديها  اخلضر  بعض 

والبطاطس والبصل (.
كما  احلياة,  قيد  علي  للبقاء  مناسبة  الظروف  تكون  عندما  النبتة  أو  البذرة  تنبت  وسوف 
تتطلب بعض البذور ظروفا خاصة  قبل اإلنبات مبا يف ذلك الرطوبة واحلرارة الكافية / أو 
لديها احتياجات خاصة مثل حرارة عالية )على سبيل  البذور يكون  أنواع  . وبعض  الضوء 

املثال, العديد من النباتات احمللية ( أو النقع يف جمسم مائي لفرتة زمنية طويلة .
# ويرتبط إنبات البذور باألر بعة مراحل التالية :

- امتصاص املاء .  
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- تكوين األنظمة األنزميية وانهيار اخملزون الغذائي .  
- منو اجلذر واجملموع اخلضري اجلديدان .  

- منو الشتالت منذ وقت انبثاقها من الرتبة .  

2 - النمو اخلضري
     يتطلب النمو اخلضري األمثل حرارة ورطوبة كافية وكذلك جتهيز كايف للرتبة وخصائص 
الرتبة . ويتم التوصية بشدة بالنمو اخلضري السريع .ويؤدي النمو اخلضري اجليد إيل تزهري 

جيد ومنو ثمري )درنة ، بصلة (  جيد وإنتاجية جيدة . 
     ملحوظة :  تتميز بعض اخلضر بفرتة جتديد ) شباب ( عند عدم دفع النباتات للتزهري .

3 -  التزهري
   يهدف املزارع إيل إنتاج منطني من اخلضر، يشتمل على :

1( اخلضر التي يكون فيها اجلزء املأكول هو الربعم الزهري والثمرة والبذرة .
2( اخلضر التي يكون اجلزء املأكول هو الورقة واجلذر والساق أو عنق الورقة .

ومع ذلك قد تنتج النباتات املوجودة يف هذه اجملموعة أزهار بدال من جزء مأكول ال بأس به.
وميكن تصنيف نباتات اخلضر وفقا لألمناط الزهرية اخملتلفة :

الزهرة علي أجزاء ذكرية وأجزاء  ــ حتتوي نفس  -خضر متتلك أزهار كاملة )"أزهار خنثي " 
مؤنثة ( مثل : الطماطم  -  الفلفل  - الباذجنان – الخ .

-خضر ذات أزهار مذكرة و مؤنثة منفصلة علي نفس النبات )نباتات أحادية املسكن ( مثل :
اخليار – الكوسا  - القرع وأغلب أصناف البطيخ والقليل من أصناف )الشمام( .

- خضر ذات أزهار مذكرة منفصلة وأزهار كاملة علي نفس النبات )نباتات أحادية املسكن 
مذكرة (

 األمثلة :
أغلب أصناف القاوون )شمام( والقليل من أصناف البطيخ .

- خضر ذات أزهار مذكرة وأزهار مؤنثة علي نباتات خمتلفة )نباتات مذكرة ونباتات مؤنثة ( 
األمثلة :

األسربجس – السبانخ .



10

     ملحوظة : بعض هجن اخليار اجلديدة من اجليل األول لديها فقط أزهار مؤنثة )نباتات 
مؤنثة ( ) العقد الكربى(.

     وسوف يزهر النبات مبجرد وصوله إيل مرحلة معينة من التطور )املرحلة األساسية للنمو 
 . بيئية معينة  الشباب عند توفر ظروف  النبات على مرحلة  اخلضري (، وذلك  عندما يتغلب 
تلعب  التي  التزهري مع درجة احلرارة والضوء واملاء واملغذيات  البيئية علي  الظروف  وتؤثر 

دورًا حيويًا .
 -  يعتمد الدفع )احلث ( الزهري على  األنواع:

التعرض لظروف بحدث  بدون  الشباب  ، سوف يحدث دفع زهري بعد مرحلة  األنواع  يف بعض 
بيئية خاصة . وقد يحدث    التزهري حتت درجة حرارة عالية أو منخفضة ، وفرتة ضوئية طويلة 

أو قصرية .                                          
األمثلة :  الطماطم . الفلفل . اخليار . الشمام . القرع العسلي .

 ويف أمثلة أخرى، فإن التعرض لظروف بيئية معينة ) حتفيز للفرتة الضوئية ودرجة احلرارة 
( يكون ضروريًا. وبالتايل يعطي وصف لنظرة شاملة .

درجة احلرارة :
دفع  يحدث  .وقد  الزهري  للدفع  منخفضة  حرارة  درجات  احتياجات  لها  يكون  اخلضر  بعض 
زهري بعد فرتة الشباب )مثل البصل والكرنب والقرنبيط(  وقبل أو بعد فرتة الشباب )مثل 
احتياجات  ذات  اخلضروات  وتشمل  والبنجر(  والشمر  والبقدونس  والكرفس  واللفت  اجلزر 

درجات حرارة عالية للدفع الزهري ، مثل السبانخ واخلس .
الفرتة الضوئية :

حتتاج بعض اخلضر لفرتة ضوئية أطول من الفرتة  احلرجة للدفع الزهري )نباتات طويلة 
النهار ( .                   

  األمثلة: الفجل ، البطاطس ، الباذجنان ، البازالء ، البطيخ .                                                                   
الزهري  للدفع  احلرجة  الضوئية  الفرتة  من  أقصر  ضوئية  فرتة  األخرى  اخلضر  حتتاج  كما 

)نباتات قصرية النهار (     
  األمثلة :الفراولة ، الفاصوليا .
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الفرتة الضوئية ودرجة احلرارة :
حتتاج بعض اخلضر إىل درجة حرارة عالية وفرتة ضوئية أطول من الفرتة الضوئية احلرجة 

للدفع الزهري ومن  األمثلة : اخلس والسبانخ .
بينما حتتاج اخلضر األخري إيل درجة حرارة منخفضة وفرتة ضوئية أطول من الفرتة الضوئية 

احلرجة للدفع الزهري ، األمثلة : البنجر والهندباء .

4 - التلقيح وعقد الثمار
 يطلق علي التغريات التي تبني حتول الزهرة إيل ثمرة صغرية " عقد الثمار " وتختلف آليات 

التلقيح يف حماصيل اخلضر.

 التلقيح الذاتي :   البازالء ، الفاصوليا ، والطماطم تعترب ذاتية التلقيح.
التلقيح بالرياح : أما البنجر والسبانخ يف فيتم تلقيحها عن طريق اللقاح احملمول يف الهواء 

، ويحدث التلقيح اخللطي بني األصناف طواعية .

التلقيح عن طريق احلشرات : يتم تلقيح أغلب اخلضر عن طريق اللقاح الذي حتمله احلشرات 
ومن األمثلة على ذلك :

االسربجس         اجلزر                       اخليار                 الكرنب الساقي                القرع العسلي                                               
الربوكلــــي          القرنبيط                 الصغري               شمام                              الفجل         

الكرفس            خيار التخليل           البصل                الكوسا                            )كرنب  بروكسل( 
اخليار                   اليقطني               البقدونس         اللفت                               الكرنب 

الباذجنان             اخليار                     الفلفل             البطيخ 

القعد البكري للثمار :
 ميكن لبعض اخلضر أن يكون لديها ثمار بدون إنتاج البذور )اللعقد البكري للثمار (، وميكن 
أن يحدث منو للثمار بوسائل عديدة:                                                                                                                                 

- بدون أي تلقيح .  
- التلقيح ولكن بدون إخصاب .  

- بالتلقيح مع اإلخصاب ولكن اجلنني يجهض .  
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  * ملحوظة :
مع  ذلك  ويحدث   ، تلقيح  بدون  بكريا  العاقدة  الثمار  إنتاج  طبيعي  بشكل  أحيانا  يحدث    

الطماطم والفلفل والقرع العسلي واخليار .

5 - منو الثمار واحتياجات حماصيل اخلضر احملمية
للنمو  املثالية  الطقس  ظروف  حتت  عادي  بشكل  والبذور  الثمار  ونضج  منو  يستمر  سوف 

اخلضري وتطبيق املمارسات الزراعية اجليدة.
التطورية  للمراحل  احتياجات بعض حماصيل اخلضر احملمية وفقا  ويبني اجلدول 1&2   
التالية . عدد األيام من الزراعة إىل احلصاد، فرتة احلصاد، درجة حرارة الرتبة والهواء لإلنبات ، 
درجة حرارة الليل والنهار للرتبة أثناء النمو اخلضري إىل التزهري ومنو الثمرة ، الرطوبة النسبية 

ودرجات احلرارة احلرجة .
جدول )١( اإلنبات ومعايري النمو اخلضري حملاصيل خمتارة

من خضر حممية: لنباتات اخلضر

 النمو اخلضري
درجة احلرارة  

اإلنبات  درجة احلرارة  عدد
 األيام
 فرتة

احلصاد

 عدد
 االيام من
 الزراعة اىل
احلصاد

احملاصيل

الرتبة الهواء الرتبة الهواء

١٥-١٨ الليل:١٢-١٥
النهار:١٨-٢٢

٢٢-٢٥ ١٨-٢٠ ٧٠-٩٠ ١١٠-١٢٠ الطماطم

١٨-٢٠ الليل:١٣-١٦
النهار:٢٥-٣٥

٢٥-٢٧ ٢٢-٢٥ ٥٥-٧٥ ١١٥-١٢٥ شمام

١٨-٢٠ الليل:١٤-١٦
النهار:٢٣-٢٧

٢٤-٣٠ ٢٢-٢٥ ١٣٠-١٦٠ ١١٠-١٢٠ الفلفل

١٨-٢٠ الليل:١٦-١٨
النهار:٢٣-٢٧

٢٤-٣٠ ٢٢-٢٥ ٧٠-١٣٠ ١٠٠-١٢٠ الباذجنان

١٨-٢٠ الليل:١٦-١٨
النهار:٢٠-٢٥

٢٠-٢٢ ١٨-٢٠ ٥٠-٧٠ ٥٥-٦٥ الفاصوليا
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جدول )1( خضار مكشوفة 

الرطوبة التزهري- نضج الثمار م*احملاصيل
النسبية 

للهواء

درجة احلرارة التي تسبب 
ضرر م*

٤ ساعات٦ ساعاتالرتبةالهواء

الليل:١٤-١٦الطمام
النهار:٢٢-٢٨

٨+٦٠٤-١٦٦٥-١٨+

الليل:١٦-١٨الشمام
النهار٢٥-٣٠

١١+٥٠٥-١٨٦٠-٢٠+

الليل:١٦-١٨الفلفل
النهار٢٣-٢٧

١٠+٦٠٥-١٨٧٠-٢٠+

الليل:١٦-١٨الباذجنان
النهار:٢٣-٢٧

١٠+٦٠٥-١٨٧٠-٢٠+

الليل:١٦-١٨الفاصوليا
النهار:٢٠-٢٥

٨+٦٠٤-١٨٧٠-٢٠+

إلنتاج بذور ذات جودة عالية، يوصى منتج البذور أن يؤخذ يف االعتبار اآلتي:-
والتزهري  اخلضري  والنمو  باإلنبات  يتعلق  فيما  اخلضار  حماصيل  ومتطلبات  خصائص   •

وعقد الثمار ومنو ونضج الثمار والبذور.
• تطبيق طرق النمو املثلى للبذور.

ويؤخذ يف االعتبار أيضًا النقاط الفنية التالية: -
1. الرطوبة النسبية، الرياح واحلشرات

يوصى باختيار حقل إنتاج البذور وحتت ظروف رطوبة نسبية منخفضة أو متوسطة ملنع 
اآلفات واألمراض واحلصول على بذور ذات حمتوى مناسب من املادة اجلافة )منخفض(. 

وعادة ال تعترب املناطق الساحلية مفضلة إلنتاج البذور.

الضرر  بعض  تسبب  ولكنها  اخلضر  بعض  لتلقيح  رئيسي  عامل  تعترب  الرياح: 
رئيسي.  بشكل  بارد  أو  حار  جو  ظروف  وحتت  جدًا  قوية  تكون  عندما  امليكانيكي 
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وتقلل باحلشرات  التلقيح  آلية  على  سلبًا  تؤثر  أن  الرياح  تستطيع  ذلك  من  واألكرث 
تثبيطها عندما إىل أكرث من 8 كم / ساعة، ويتم  الرياح  تزيد سرعة  النحل عندما   أنشطة 

 تصل سرعة   الرياح إىل 24 كم / ساعة.
حشرة/م2.                        43 عن  احلشرات  أعداد  تقل  ال  عندما  األمثل  التلقيح  على  احلصول  ويتم 
وإذا انخفض عدد احلشرات فيجب إضافة 2 - 4 خاليا من النحل. ويف هذه احلالة، فإن نباتات 

العسل )الربسيم احلجازي، والربسيم الخ( اليوصى بزراعتها يف املناطق اجملاورة.

2. األصناف
ينبغي أن تتواءم األصناف مع الظروف املناخية احمللية وظروف الرتبة للحصول على منو 

جيد وناجت حمصويل عايل. وميكن عمل التمييز التايل:
• األصناف الثابتة )سالالت نقية( ذات تلقيح ذاتي، والذي يؤدي إىل بذور تشابه النبات األم.

• أصناف ذات تلقيح خلطي، والتي تتطلب تدابري خاصة إلنتاج البذور، وحتتاج مسافات عزل 
بكل رئيسي.

3.العزل
يعترب عزل حقول البذور ضروريا لتجنب التلقيح اخللطي وضمان جودة عالية للبذور )انظر 

جدول رقم 2(.
وتتباين مسافات العزل عرب طرق التلقيح واألمناط البذرية.
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جدول رقم )2( مسافات العزل إلنتاج البذور:

التلقيح احملاصيل
اخللطي

مسافة العزل مسافات العزل )م(طريقة التلقيح
الوقائي )م(

البذور بذور األساس
املعتمدة

250 - 300100350احلشرات0 - 48الباذجنان

1000 - 3003000 - 600600 - 1000الرياح واحلشرات100البنجر

500 - 300100600احلشرات98اجلزر

800 - 3001000 - 500600 - 1000احلشرات100الكرنب

800 - 3001000 - 500600 - 1000احلشرات90القرنبيط

500 - 300100600احلشرات70الكوسا

500 - 300100600احلشرات70اخليار

1000 - 3001001500الرياح100السبانخ

500 - 300100600احلشرات90الشمر

100 - 5050150احلشرات1الفاصوليا

100 - 5050150احلشرات1 - 6اخلس

500 - 300100600احلشرات70شمام

800 - 3001000 - 5001000 - 1000احلشرات100اللفت

800 - 3001001000احلشرات93البصل

500 - 300100600احلشرات70البطيخ

250 - 300100350احلشرات5 - 25الفلفل

1000 - 3003000 - 600600 - 1000الرياح واحلشرات100الشمندر

500 - 300100600احلشرات90الشمندر

50 - 5050100احلشرات0.2 - 6.5البازالء

1000 - 3001500 - 300500 - 500احلشرات100الفجل

100 - 5050150احلشرات2 - 5الطماطم
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منط  نفس  إىل  تنتمي  والتي  االعتبار  يف  األنواع  بأخذ  يوصى  العزل،  مسافات  إىل  وبالنظر 
اخلضر املتشابهة أو األنواع الربية )انظر جدول 3(.

جدول رقم )3( األنواع املعنية بالعزل:

احملاصيل املعنية بالعزلاحملاصيل البذرية

الشمندر وبنجر السكر، لفت العلفالبنجر

جزر العلف، اجلزر الربياجلزر

كرنب العلف، الكرنب الساقيالكرنب، القرنبيط

اخلس الربياخلس

أصناف الكرنباللفت

بطيخ العلفالبطيخ

الفجل الربيالفجل

4. احملصول السابق
نفس  يف  العائلة  نفس  من  املتشابهة  األصناف  أو  األصناف  نفس  زراعة  بتجنب  يوصى 
احلقل، حيث أنها قد تقلل نقاوة البذور بسبب التلقيح اخللطي بواسطة النباتات اآلتية 
من حمصول سابق. لذا فمن الضروري عمل دورة زراعية لـ 3 أو 4 سنوات، والتي تدعم أيضًا 

مكافحة اآلفات واألمراض.
ملحوظة: يجب جتنب تكرار زراعة حماصيل اخلضر التالية:

• البصل، الثوم 	
• الشمندر، البنجر، السبانخ 	
• اجلزر، الشمر، البقدونس 	

• الكرنب، القرنبيط والفجل واللفت 	
• الشمام، الكوسا، اخليار، البطيخ 	

• الطماطم، الفلفل، الباذجنان، البطاطس 	
• البازالء، اخلس 	
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5. مكافحة احلشائش واآلفات واألمراض
الناجت  إىل نقص يف  املاء واملغذيات  املنافسة بني احلشائش واحملاصيل على  تؤدي  قد 
البذري. وقد يحدث خلط بذري بني بذور احلشائش وبذور احملاصيل ويؤدي إىل  احملصويل 
نسبيًا.  مكلفة  عملية  وهي  البذور  تنظيف  يجب  احلالة،  هذه  ويف  البذور.  نقاوة  يف  نقص 
يف  التالية  النقاط  تؤخذ  أن  وينبغي  للجودة.  الرئيسية  العوامل  أحد  البذور  صحة  وتعترب 

االعتبار بواسطة املزارع:
•	استخدام بذور األساس أو البذور املعنمدة وجتنب استخدام البذور العادية )إال  	

إذا كانت عالية اجلودة(.
•	اختيار موقع احلقل البذري غري املفضل لآلفات واألمراض، مثالً يكون بعيد عن  	

املناطق الساحلية التي تتسم برطوبة عالية، وبعيد عن احملاصيل احلقلية األخرى.
واألمراض  اآلفات  ملكافحة  العضوية  الزراعة  يف  بها  مسموح  طرق  استخدم  	• 	

للحصول على بذور صحية.
• األخذ يف االعتبار األمراض التي تنتقل بواسطة البذور )انظر جدول 4(. 	

جدول )4( األمراض التي تنتقل عن طريق البذور.

الفريوساتالبكتريياالفطرياتاحملاصيل

Altenaria Solaniالطماطم
Didymella lycopersici

Pseudomonas tomato
Corynebactrium
michiganense
Xanthomonas vesicatori

TMV

Colletotrichum capsiciXanthomonas vesicatoriTMVالفلفل

Collectotrichum الشمام
langenarium

Xanthomonas vesicatori
Pseudomonas lachrymans

WMV

Fusarium oxysporumf البطيخ
niveum

Pseudomonas syringaeWMV

---البصل

Ascochyta pisiXanthomonas phaseolicolaBYMY  BMYالبازالياء

Collectotrichum الفاصوليا
indemuthianum

-BCMY
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الكرنب 
والقرنبيط

Altermaira  brassicicolaXanthomonas capmestris
Pseudomonas maculicola

-

-Altermaira  dauciXanthomonas carotaeاجلزر

Septorial lactucaePseudomonas cichoriiاخلس
nia carotovora

LMV

6. تنظيف احلقول البذرية
يعترب تنظيف احلقول البذرية من النباتات الغريبة ممارسة هامة، وينبغي أن تتم قبل التزهري 

لتفادي التلقيح اخللطي.
7. الكثاقة النباتية للمجاصيل البذرية

حمصويل  ناجت  على  للحصول  جيد  بشكل  البذرية  للمحاصيل  النباتية  الكثافة  حتدد  أن  يجب 
بذري عايل. وعموما، تكون الكثافة النباتية للمحاصيل البذرية أعال من تلك للمحاصيل التجارية 

العادية الن الهدف هو كسب املزيد من األزهار و الثمار و البذور لكل نبات.
8. احلصاد و جتهيز البذور

ينبغي حصد البذور يف مرحلة النضج الكامل. ويؤدي جمع البذور كاملة النضج إىل افضل النتائج 
فيما يتعلق بالناجت احملصويل العايل واجلودة العالية.

ملحوظة: يكون التزهري املتزامن مع نضج البذور مفضال بالكثافة النباتية العالية.
حصاد األصناف ذات البذور اجلافة

يف حالة البازالء والفاصوليا، يبدأ احلصاد عندما تصل الرطوبة النسبية للبذور 20%. ويتم حصاد 
النباتات اجلافة ووضعها يف كومات صغرية للسماح بجفاف أفضل قبل عملية الدراس.

وبالنسبة للمحاصيل األخرى، ينبغي قطع األزهار الناضجة وتوضع يف موقع ذو تهوية للسماح 
بجفاف أفضل قبل عملية الدراس.

استخالص البذور الرطبة
يتم حصاد ثمار األصناف ذات البذور الرطبة عند النضج الكامل.

أمثلة األصناف ذات البذور الرطبة: الطماطم، الفلفل، الباذجنان، والقرعيات.
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البذور. وبالنسبة لألصناف األخرى  القرعيات والفلفل قبل استخالص  وينبغي جتفيف ثمار 
للعائلة الباذجنانية و القرعية، يبدأ استخالص البذور مباشرة بعد احلصاد، متبوعا بهرس 
الثمار، التخمري، الغسيل، والتجفيف حتى الوصول إىل رطوبة نسبية بالبذور ال تزيد عن %15.

العمليات األخرى
باردة ورطوبة  البذور وتدريجها وتعبئتها وتخزينها حتت ظروف درجة حرارة  ينبغي غسل 

نسبية منخفضة.

اجلزء اخلامس : معايري مستقبلية
1. تصنيف وجودة البذور 

ميكن تصنيف البذور على النحو التايل:
• بذور األساس )األمهات + اآلباء( 	

• بذور معتمدة 	
• بذور عادية )تستخدم بواسطة املزارعني للحصول على حماصيل جتارية( 	

وتعتمد اجلودة العالية للبذور على العوامل التالية:
• نقاوة عالية للبذور: أكرث من 95% 	

• كمية منخفضة من البذور الغريبة: أقل من 1% 	
•نسبة إنباتات مرتفعة لإلنبات: أكرث من 90% 	

• ظروف صحية جيدة 	
2. اإلكثار اخلضري للنباتات

بعض اخلضر ال تعطي أي بذور = إكثار خضري )إكثار بدون بذور( األمثلة: البطاطس والفراولة

ملحوظة: ميكن استخدام تقنية "زراعة األنسجة" للحصول على إكثار سريع يف املراحل 
األوىل. وبالتايل، ينبغي مضاعفة النباتات حتت الظروف العضوية.
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3. خصائص الرتبة املوصى بها للحقول البذرية
•	pH : 7,2 – 6,8 درجة احلموضة والقلوية 	

• امللوحة: 1 – 2 مللي موز/سم 	
• املادة العضوية: 1.5 % 	

• الكلس الكلي: 4 – 12 % 	
• الكلس النشط: 2 – 5 % 	

C / N : 9 – 11 نسبة • 	
• البوتاسيوم: 150 – 300 جزء يف املليون  	

• النيرتوجني: 1000 – 15000 جزء يف املليون 	

4. يعتمد إنتاج الشتالت على اآلتي:-
• استخدام بذور ذات جودة عالية  	

• االختيار اجليد للموقع )حقل مكشوف أو بيت حممي( 	
• االختيار اجليد للمادة العضوية  	

• ممارسات زراعية جيدة، وبشكل رئيسي الري ومكافحة اآلفات واألمراض  	
ملحوظةهامة: يجب االلتزام

جدول )4( األمراض التي تنتقل عن طريق البذور.

5. تنظيف احلقول البذرية
قبل  تتم  أن  وينبغي  هامة،  ممارسة  الغريبة  النباتات  من  البذرية  احلقول  تنظيف  يعترب 

التزهري لتفادي التلقيح اخللطي.

6. الكثاقة النباتية للمجاصيل البذرية
يجب أن حتدد الكثافة النباتية للمحاصيل البذرية بشكل جيد للحصول على ناجت حمصويل 
للمحاصيل  تلك  من  أعال  البذرية  للمحاصيل  النباتية  الكثافة  تكون  وعموما،  عايل.  بذري 

التجارية العادية الن الهدف هو كسب املزيد من األزهار و الثمار و البذور لكل نبات.
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8. احلصاد و جتهيز البذور
ينبغي حصد البذور يف مرحلة النضج الكامل. ويؤدي جمع البذور كاملة النضج إىل افضل 

النتائج فيما يتعلق بالناجت احملصويل العايل واجلودة العالية.
ملحوظة: يكون التزهري املتزامن مع نضج البذور مفضال بالكثافة النباتية العالية.

حصاد األصناف ذات البذور اجلافة
يف حالة البازالء والفاصوليا، يبدأ احلصاد عندما تصل الرطوبة النسبية للبذور 20%. ويتم 
عملية  قبل  أفضل  بجفاف  للسماح  صغرية  كومات  يف  ووضعها  اجلافة  النباتات  قص 

الدراس.
تهوية  ذو  الناضجة وتوضع يف موقع  األزهار  ينبغي قطع  األخرى،  للمحاصيل  وبالنسبة 

للسماح بجفاف أفضل قبل عملية الدراس.

مستخلص البذور الرطبة
يتم حصاد ثمار األصناف ذات البذور الرطبة عند النضج الكامل.

أمثلة األصناف ذات البذور الرطبة: الطماطم، الفلفل، الباذجنان، والقرعيات.
وينبغي جتفيف ثمار القرعيات والفلفل قبل استخالص البذور. وبالنسبة لألصناف األخرى 
للعائلة الباذجنانية و القرعية، يبدأ استخالص البذور مباشرة بعد احلصاد، متبوعا بهرس 
الثمار، التخمري، الغسيل، والتجفيف حتى الوصول إىل رطوبة نسبية بالبذور ال تزيد عن 

.%15

العمليات األخرى
ينبغي غسل البذور وتدريجها وتعبئتها وتخزينها حتت ظروف درجة حرارة باردة ورطوبة 

نسبية منخفضة.

اجلزء اخلامس – معايري مستقبلية
5. تصنيف وجودة البذور 

ميكن تصنيف البذور على النحو التايل:
• بذور األساس )األمهات + الآلباء( 	
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• بذور معتمدة 	
• بذور عادية )تستخدم بواسطة املزارعني للحصول على حماصيل جتارية( 	

وتعتمد اجلودة العالية للبذور على العوامل التالية:
• نقاوة عالية للبذور: أكرث من 95% 	

• كمية منخفضة من البذور الغريبة: أقل من 1% 	
• امكانيات عالية لإلنبات: أكرث من 90% 	

• ظروف صحية جيدة 	

6. اإلكثار اخلضري للنباتات
البطاطس  األمثلة:  بذور(  بدون  )إكثار  خضري  إكثار   = بذور  أي  تعطي  ال  اخلضر  بعض 

والفراولة
ملحوظة: ميكن استخدام تقنية "زراعة األنسجة" للحصول على إكثار سريع يف املراحل 

األوىل. وبالتايل، ينبغي مضاعفة النباتات حتت الظروف العضوية.

7. خصائص الرتبة املوصى بها للحقول البذرية
pH : 7,2 – 6,8	• 	

• امللوحة: 1 – 2 مللي موز/سم 	
• املادة العضوية: 1.5 % 	

• الكلس الكلي: 4 – 12 % 	
• الكلس النشط: 2 – 5 % 	

C / N : 9 – 11 نسبة • 	
• البوتاسيوم: 150 – 300 جزء يف املليون  	

• النيرتوجني: 1000 – 15000 جزء يف املليون 	

8. يعتمد إنتاج الشتالت على اآلتي:-
• استخدام بذور ذات جودة عالية  	

• االختيار اجليد للموقع )حقل مكشوف أو بيت حممي( 	
• االختيار اجليد للمادة العضوية  	

• ممارسات زراعية جيدة، وبشكل رئيسي الري ومكافحة اآلفات واألمراض  	

ملحوظةهامة: يجب االلتزام بأنظمة ولوائح الزراعة العضوية
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شروط استرياد البذور من قبل املزراعني العضويني
*  التقدم بطلب ملدير عام إدارة الزراعة العضوية السترياد بذور عضوية او غري عضوية يوضح 
فيه ) اسم الشركة املنتجة ، النوع ، الصنف ، الكمية ، العبوة ( وحتديد منفذ الوصول مثال:

الشركة وزن العبوةالعددالصنفالنوعالرقم
املنتجة

 بلد املنشأ

1

إرافاق اآلتي:
- شهادة من جهة الرقابية ) شركة التوثيق( تثبت انه مزراع عضوي أو حتت التحول.

- صورة من بطاقة األحوال املدنية لصاحب الطلب.
- تعهد بعدم بيعها واستخدامها يف مزراعه وحتت مسؤليته اخلاصة.

- يف حالة البذور العضوية يستلزم ارفاق صورة شهادة من جهة رقابية يف بلد املنشأ بأن 
البذور عضوية.

ولكي تفسح من اجلمارك يلزم إرفاق اآلتي:
أصل املوافقة أو صورة لها على أن يكتب على العبوات اسم املصدر وعنوانه على أن . 1

يكون مطابق إلذن االسترياد.
بوليصة الشحن + الفاتورة األصلية من  الشركة للبذور الواردة يف الفسح على أن يكتب . 2

على العبوة بخط واضح غري قابل لإلزالة ورقم الدفعة وتاريخ اإلنتاج وتاريخ اإلنتهاء وأن 
يكون مطابق ملا هو وارد يف الفسح.

طريق . 3 عن  تنتقل  التي  املرضية  املسببات  جميع  من  خلوها  تثبت  صحية  شهادة 
البذور وخالية من اإلصابات احلشرية وبذور احلشائش.

أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ.. 4
وراثيًا . 5 معدلة  أصول  من  او  وراثيا  معدلة  بأنها  تثبت  بشهادة  مصحوبة  تكون  ان   

مصدقة من جهة حكومية  ان يكتب على العبوات " بذور عضوية أو غري معاملة(.
يجب أن ال تصل البذور إىل أحد موانئ ومطارات اململكة قبل مضي فرتة عشرة أيام . 6

على تاريخ املوافقة.
خمالفة . 7 حال  يف  أنه  علمًا  صدورها  تاريخ  من  شهور  ستة  املوافقة  صالحية  مدة 

اإلرسالية لشروط الفسح يلتزم املستورد بإعادة كامل اإلرسالية إىل مصدرها.
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