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التقرير الفني للمركز الوطني للزراعة العضوية لعام 2021 م



بســم هللا الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام عــى رســول 
هللا محمــد المبعــوث رحمــة للعالميــن، أمــا بعــد:

ــر،  ــي المختص ــر الفن ــذا التقري ــداد ه ــاىل بإع ــا هللا تع ــد أكرمن  فق
الــذي يتنــاول جميــع اإلنجــازات واألعمــال التــي قــام بهــا المركــز 
الوطنــي للزراعــة العضويــة يف العــام 2021، والــذي يســعى إىل تطويــر 
منظومــة اإلنتــاج الزراعــي عبــر إجــراء األبحــاث والتجــارب يف مجــال الوقايــة 
ــة،  ــات العضوي ــم المدخ ــي، وتقيي ــي والحيوان ــاج النبات ــة واإلنت والمكافح
واتبــاع الطــرق الحديثــة والمتطــورة؛ بهــدف الرفــع مــن اإلنتاجيــة، وتهيئــة 
بيئــة تحتيــة تطبــق فيهــا األبحــاث والمشــاريع الرائــدة، هــذا إىل جانــب الــدور 
الــذي يلعبــه المركــز يف تقديــم الدعــم الفنــي للمزارعيــن العضوييــن وتحــت 

ــاع.  ــوض بالقط ــة للنه ــات الازم ــج والتوصي ــم بالبرام ــول، ومّده التح
ويتضمــن هــذا التقريــر مجموعــة مــن المحــاور منهــا: التعريــف بأهــم 
البرامــج واألبحــاث للعــام 2020 - 2021، والحــدث الــذي شــهده المركــز بعد 
تحويــل المســمى مــن مركــز أبحــاث الزراعــة العضويــة إىل المركــز الوطنــي 
ــة لألبحــاث والتجــارب  ــج األولي ــة، واســتعراض أهــم النتائ للزراعــة العضوي
يف مجــال اإلنتــاج النباتــي والحيوانــي والوقايــة والمكافحــة الحيويــة، وأهــم 
المقــاالت واألبحــاث المنشــورة يف المجــات العلميــة الدولية، والمشــاركات 

يف المؤتمــرات العلميــة الدوليــة. 
ويتضمــن التقريــر أيضــًا المشــاريع المنجــزة والتــي يف طــور اإلنجــاز، وأهــم 
أنشــطة المركــز يف مجــال الدعــم الفنــي. وقــد توصلنــا خــال هــذا العــام إىل 
عــدد مــن النتائــج البحثيــة التــي ســيكون لهــا دور مهــم يف تطويــر الزراعــة 
ــاءة خدمــًة للمزارعيــن  العضويــة، باإلضافــة إىل جملــة مــن التوصيــات البّن

العضوييــن وشــركات المدخــات الزراعيــة.  
ــري  ــود الفق ــتكون العم ــة س ــة تحتي ــة بيئ ــزة وتهيئ ــب أجه ــم تركي ــا ت كم
ــة  ــوام القليل ــة يف األع ــة العضوي ــي للزراع ــز الوطن ــاث المرك ــج وأبح لبرام
ــق  ــم دوام التوفي ــا ولك ــن، ولن ــزاء الحس ــاىل الج ــأل هللا تع ــة، ونس القادم

والعافيــة.      
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           ُتولــي المملكــة العربيــة الســعودية اهتمامــًا كبيــرًا 
ــة  ــة االقتصادي ــارز يف التنمي ــن دور ب ــه م ــا ل ــة لم ــاع الزراع بقط

عــى  الغذائــي  األمــن  وتحقيــق  البيئــي  والتــوازن  واالجتماعيــة 
الصعيــد المحلــي وذلــك بتوفيــق مــن هللا ودعــم متواصــل مــن 

ــز آل  ــد العزي ــن عب ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ حكوم
ــلمان آل  ــن س ــد ب ــر محم ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــات صاح ــعود وبتوجيه س
ــر  ــوزارة إىل االســتمرار بتطوي ــذا تســعى ال ــي العهــد حفظهمــا هللا. ل ســعود ول
االســتراتيجّية الوطنيــة للتنميــة الزراعّيــة وبرامــج التحــول الوطنــي والتــي تتفــق 

ــة 2030. ــة المملك ــداف رؤي ــع أه م
ولمواكبــة ذلــك التطويــر تــم إقــرار سياســة الزراعــة العضويــة بالمملكــة بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )324(، حيــث تــم وضــع خطــة عمــل تنفيذيــة لتحقيــق 
الزراعــات  التوســع بمســاحة  أهــداف هــذه السياســة وذلــك مــن خــال 
ــع  ــك رف ــوي، كذل ــاج العض ــول إىل اإلنت ــن بالتح ــجيع المزارعي ــة وتش العضوي

وعــي المســتهلكين باألهميــة الصحيــة والغذائيــة للمنتجــات العضويــة.
ولتحقيــق تلــك األهــداف تــم إنشــاء المركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة والــذي 
يعنــى بإجــراء التجــارب واألبحــاث التطبيقيــة الخاصــة بالزراعــة العضويــة 
باإلضافــة إىل تقديــم الدعــم الفنــي للمزارعيــن العضوييــن والراغبيــن بالتحــول 

ــن. ــدين الزراعيي ــوي والمرش العض
يقــوم المركــز بإعــداد الخطــة الســنوية ويتــم اعتمادهــا مــن قبــل وكالــة الزراعــة 
بدايــة كل موســم. ونســتعرض مــن خــال هــذا التقريــر كافــة األعمــال والبرامــج 
ــتخدم  ــي س ــادات الت ــات واإلرش ــم التوصي ــة إىل أه ــز باإلضاف ــذة بالمرك المنف

القطــاع العضــوي بشــكل عــام.

نســأله تعــاىل أن يكــون هــذا الجهــد خالصــًا لوجهــه الكريــم وأن يخــدم القطــاع 
العضــوي والمزارعيــن العضوييــن بالمملكــة…

وكيل الوزارة للزراعة 
م. أحمد بن صالح عيادة الخمشي
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 . (بدون تربة تربة،)الزراعة العضوية   -1
واكثار األعداء الحيوية المحلية، المكافحة الحيوية )حصر األعداء الحيوية، تربية  -2

عزل المسببات المرضية، استخدام المستخلصات النباتية والمصائد الغذائية 
 رمونية(. الفو

 انتاج الدواجن العضوي.   -3
برامج عمل مشتركة مع الجهات المختصة بالوزارة وخارجها )أقلمة األصناف،   -4

 تقييم فعالية المبيدات العضوية(. 
 والمشاركة بالمؤتمرات الوطنية والدولية. النشر العلمي  -5
الدعم الفني واالرشاد للمزارعين العضوين والراغبين في التحول للزراعة   -6

 العضوية.  

ال         عبد  المهندس  والزراعة  والمياه  البيئة  وزير  معالي  قرار  عبد  صدر  بن  رحمن 
الفضلي   المركز    بتحويلالمحسن  إلى  بالقصيم  العضوية  الزراعة  أبحاث  مركز  مسمى 

الوطني للزراعة العضوية ليتوافق مع المهام الرئيسة التي يقدمها لخدمة قطاع اإلنتاج  
األ من خالل  العضوي  منظومة  الزراعي  وتطوير  العضوي  باإلنتاج  الخاصة  والتجارب  بحاث 

المنتج تواجه  التي  المعوقات  من  والحد  اإلنتاج  كفاءة  ورفع  العضوي  الزراعي  ن.  يالعمل 
 .  2021أبريل  3الموافق  1441شعبان  21ن معاليه مبنى المركز بتاريخ ودشّ 

 

 

 

 

 

 
 

  

   والمياه والزراعة ف معالي وزير البيئة تدشين مبنى المركز الوطني للزراعة العضوية من طر

أهم البرامج واألبحاث للمركز الوطني للزراعة العضوية للعام 
2020– 2021م:

1 - الزراعة العضوية )تربة، بدون تربة(.
2 - المكافحــة الحيويــة )حصــر األعــداء الحيويــة، تربيــة وإكثــار األعــداء الحيويــة المحليــة، 
عــزل المســببات المرضيــة، اســتخدام المســتخلصات النباتيــة والمصائــد الغذائيــة 

ــة(. والفرموني
3 - إنتاج الدواجن العضوية.

4 - برامــج عمــل مشــتركة مــع الجهــات المختصــة بالــوزارة وخارجهــا )أقلمــة األصنــاف، 
تقييــم فعاليــة المبيــدات العضويــة(.

5 - النشر العلمي والمشاركة بالمؤتمرات الوطنية والدولية.
6 - الدعم الفني واإلرشاد للمزارعين العضويين والراغبين يف التحول للزراعة العضوية. 

المحور األول: تحويل مسمى مركز أبحاث الزراعة العضوية 
بالقصيم إلى المركز الوطني للزراعة العضوية.

 صــدر قــرار معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة المهنــدس عبــد الرحمــن بــن عبــد المحســن 
ــي  ــز الوطن ــم إىل المرك ــة بالقصي ــة العضوي ــاث الزراع ــز أبح ــمى مرك ــل مس ــي بتحوي الفضل
للزراعــة العضويــة ليتوافــق مــع المهــام الرئيســة التــي يقدمهــا لخدمــة قطــاع اإلنتــاج الزراعــي 
العضــوي مــن خــال األبحــاث والتجــارب الخاصــة باإلنتــاج العضــوي وتطويــر منظومــة العمــل 
الزراعــي العضــوي ورفــع كفــاءة اإلنتــاج والحــد مــن المعوقــات التــي تواجــه المنتجين. ودّشــن 

معاليــه مبنــى المركــز بتاريــخ 21 شــعبان 1441 الموافــق 3 أبريــل 2021.  

تدشين مبنى المركز الوطني للزراعة العضوية من طرف معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
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   4صفحة | 
 

 اإلنتاج النباتيالبحثية للمركز الوطني للزراعة العضوية في مجال    من األنشطة             
تربة  2021  –  2020لعام   بدون  الزراعة  في  والعضوي  المعدني  التسميد  مقارنة   :

الطماطم،   محصول  على  وإنتاجية  دراسة  )الهيدروبونيك(  نمو  على  الزراعة  بيئات  تأثير 
تأثير مواعيد الزراعة والرش بمستخلص  ،  محصول الفراولة النامي بنظام الزراعة بدون تربة

الفيرمي كمبوست على نمو    ، ودراسة تأثيرينواالطحالب على النمو والمحصول لنبات الك
 .    وانتاجية محصول الكوسة

 

عضوي،   مغذي  )محلول  المغذية  المحاليل  من  نوعين  تأثير  دراسة  الى  التجربة  تهدف 
الز نظام  تحت  معدني(  مغذي  الدومحلول  نظام  باستخدام  تربة  بدون  باكت راعة  تش 

Dutch Bucket  تعظيم االستفادة   محصول الطماطم وبعض صفات الجودة،   على إنتاجية
مياه   برنامجالري  من  الزراعة    ووضع  بنظام  العضوية  الطماطم  إلنتاج  مناسب  تسميدي 

 بدون تربة إلنتاج غذاء صحي آمن على صحة المستهلك.  

عدم وجود فروق معنوية في إنتاجية النبات باستخدام المحاليل    تائج الموضحة أظهرت الن
ة  ، فكان متوسط محصول النبات الواحدة من الثمار في حالأو المعدنيةغذية العضوية  الم

( المعدنية  المغذية  )  9.77المحاليل  كانت  بينما  كجم/نبات( في حالة    9.36كجم/نبات( 
في المحصول منخفض جداً ويصل الي   العضوية وكان النقصستخدام المحاليل المغذية  ا

معدنية على المحاليل أظهرت النتائج تفوق استخدام المحاليل المغذية الايضا%.  4حوالي  
ناحية كمية المياه المستهلكة في إنتاجية النباتات من بداية التجربة  وية من  المغذية العض

مقارنة   الماء  استخدام  يرشد  المعدنية  المغذية  المحاليل  فاستعمال  نهايتها.  حتى 
 %. 1.4باستخدام المحاليل المغذية العضوية بنسبة تصل إلى 
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المحور الثاني: نتائج التجارب واألبحاث 

أواًل: اإلنتاج النباتي
ــي  ــاج النبات ــال اإلنت ــة يف مج ــة العضوي ــي للزراع ــز الوطن ــة للمرك ــطة البحثي ــن األنش    م
لعــام 2020 – 2021: مقارنــة التســميد المعدنــي والعضــوي يف الزراعــة بــدون تربــة 
)الهيدروبونيــك( عــى محصــول الطماطــم، ودراســة تأثيــر بيئــات الزراعــة عــى نمــو 
ــة، وتأثيــر مواعيــد الزراعــة  ــدون ترب ــة النامــي بنظــام الزراعــة ب وإنتاجيــة محصــول الفراول
ــر  ــوا، ودراســة تأثي ــات الكين ــب عــى النمــو والمحصــول لنب ــرش بمســتخلص الطحال وال

ــة.    ــول الكوس ــة محص ــو وإنتاجي ــى نم ــت ع ــي كمبوس الفيرم

1. مقارنة التسميد المعدني والعضوي في الزراعة بدون تربة 
)الهيدروبونيك( على محصول الطماطم

تهــدف التجربــة إىل دراســة تأثيــر نوعيــن مــن المحاليــل المغذيــة )محلــول مغــذي عضــوي، 
محلــول مغــذي معدنــي( تحــت نظــام الزراعــة بــدون تربــة باســتخدام نظــام الدوتــش باكــت 
Dutch Bucket عــى إنتاجيــة محصــول الطماطــم وبعــض صفــات الجــودة، وتعظيــم 
ــة  االســتفادة مــن ميــاه الــري ووضــع برنامــج تســميدي مناســب إلنتــاج الطماطــم العضوي

بنظــام الزراعــة بــدون تربــة إلنتــاج غــذاء صحــي آمــن عــى صحــة المســتهلك. 
أظهــرت النتائــج الموضحــة عــدم وجــود فــروق معنويــة يف إنتاجيــة النبــات باســتخدام 
ــات الواحــد مــن  ــة، فــكان متوســط محصــول النب ــة أو المعدني ــة العضوي ــل المغذي المحالي
الثمــار يف حالــة المحاليــل المغذيــة المعدنيــة )9.77 كجم/نبــات( بينمــا كانــت )9.36 كجــم/
نبــات( يف حالــة اســتخدام المحاليــل المغذية العضويــة وكان النقص يف المحصــول منخفضًا 
جــدًا ويصــل إىل حوالــي %4. وأظهــرت النتائــج تفــوق اســتخدام المحاليــل المغذيــة المعدنية 
عــى المحاليــل المغذيــة العضويــة مــن ناحيــة كميــة الميــاه المســتهلكة يف إنتاجيــة النباتــات 
مــن بدايــة التجربــة حتــى نهايتهــا. فاســتعمال المحاليــل المغذيــة المعدنيــة يرشــد اســتخدام 

المــاء مقارنــة باســتخدام المحاليــل المغذيــة العضويــة بنســبة تصــل إىل %1.4.

شكل بياني 1. تأثير المحاليل العضوية والمعدنية على متوسط وزن المحصول كجم/نبات

كجم
كجم
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بينــت النتائــج أيضــًا أن اســتعمال المحاليــل المغذيــة العضويــة يقلــل مــن كفاءة اســتخدام 
الميــاه بنســبة تصــل إىل 5.6% مقارنــة بالنباتــات التــي تــم إنتاجهــا باســتخدام المحاليــل 

المغذيــة المعدنيــة. وهــي نســبة ضئيلــة جــدًا يعوضهــا ارتفــاع أســعار الثمــار العضويــة.

   5صفحة | 
 

اءة استخدام المياه بينت النتائج أيضا أن استعمال المحاليل المغذية العضوية يقلل من كف
الى المغذي5.6  بنسبة تصل  المحاليل  باستخدام  إنتاجها  تم  التي  بالنباتات  ة  % مقارنة 

 .العضوية يعوضها ارتفاع أسعار الثمار  المعدنية. وهي نسبة ضئيلة جداً 

 المياه المستهلكة في كمية على العضوية والمعدنيةتأثير المحاليل . 2بياني شكل 
 .إنتاجية النباتات

 

 

 

استعمال المحاليل المغذية العضوية في    واقتصادياتبإمكانية    ة الدراسة التأكيديتوصي   
ُيعادل  إنتاج محصول  دور فعال في  لها من  لما  تربة  بدون  الزراعة  بنظام  الطماطم  إنتاج 

أسعار    الرتفاعدخل المزارع نظراً    ارتفاعالمحاليل المغذية المعدنية تقريباً مع    استخدام
 المنتجات العضوية. 
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شكل بياني 2. إجمالي كمية المياه المستهلكة في إنتاجية نباتات الطماطم وفق نظام التسميد

شكل بياني 3. كفاءة إستخدام المياه في إنتاجية نباتات الطماطم وفق نظام التسميد

توصية   
ــاج  ــة يف إنت ــة العضوي ــل المغذي ــتعمال المحالي ــة اس ــة بإمكاني ــة التأكيدي ــي الدراس  توص
الطماطــم بنظــام الزراعــة بــدون تربــة لمــا لهــا مــن دور فعــال يف إنتــاج محصــول ُيعــادل 
ــًا مــع ارتفــاع دخــل المــزارع نظــرًا الرتفــاع  ــة تقريب ــة المعدني ــل المغذي اســتخدام المحالي

ــة. ــات العضوي ــعار المنتج أس

لترلتر

كجمكجم
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2. تأثير بيئات الزراعة على نمو وإنتاجية محصول الفراولة 
النامي بنظام الزراعة بدون تربة

تهــدف الدراســة إىل تقييــم تأثيــر بيئــات الزراعــة )حجــر بركانــي، بيتمــوس، فحــم حيــوي( 
ــتخدام  ــة باس ــدون ترب ــة ب ــام الزراع ــي بنظ ــة النام ــول الفراول ــة محص ــو وإنتاجي ــى نم ع
المحاليــل العضويــة والمعدنيــة، باإلضافــة إىل دراســة دور اســتخدام البيئــات الزراعيــة يف 

تعظيــم االســتفادة مــن الميــاه والمغذيــات وتحســين جــودة الثمــار.
أوضحــت النتائــج تفــوق اإلنتــاج المعدنــي لمحصــول الفراولــة يف عــدد الثمــار/24 
نبــات، ووزن المحصــول الكلــي/24 نبــات عــى اإلنتــاج العضــوي بنســبة تصــل إىل %31 
ــروق  ــاك ف ــم يكــن هن ــة المســتخدمة فل ــوع البيئ ــي. أمــا بالنســبة لن و37% عــى التوال
معنويــة بينهــا مــن حيــث عــدد الثمــار واإلنتاجيــة/24 نبــات. وكان أعــى عــدد للثمــار عنــد 
اســتخدام الحجــر البركانــي ثــم خلطــة الحجــر البركانــي مــع البيتمــوس وجــاء يف المرتبــة 

األخيــرة خلطــة الحجــر البركانــي مــع الفحــم الحيــوي.

   6صفحة | 
 

 

  حيوي( على موس، فحم تهدف الدراسة الى تقييم تأثير بيئات الزراعة )حجر بركاني، بيت
تربة   بدون  الزراعة  بنظام  النامي  الفراولة  محصول  وإنتاجية  المحاليل    باستخدامنمو 

والمعدنية،   إلىالعضوية  دور    باإلضافة  الزراعية    استخدامدراسة  تعظيم    فيالبيئات 
 من المياه والمغذيات وتحسين جودة الثمار. االستفادة

نبات، ووزن   24في عدد الثمار/  ةالفراوللمحصول    المعدنيأوضحت النتائج تفوق اإلنتاج  
.  على التوالي  %37و %  31  إلىنبات عن اإلنتاج العضوي بنسبة تصل    24المحصول الكلي/

لبيئة المستخدمة فلم يكن هناك فروق معنوية بينهم من حيث عدد أما بالنسبة لنوع ا
الحجر البركاني ثم خلطة    استخداموكان أعلي عدد للثمار عند    . نبات  24الثمار واإلنتاجية/

موس وجاء في المرتبة األخيرة خلطة الحجر البركاني مع الفحم الحجر البركاني مع البيت
 الحيوي. 

 

 

 

 
 

 العضوي للفراولة بنظام الزراعة بدون تربةاإلنتاج      

باستخدام التجربة  البيت  توصي  مثل  اإلنتاجية  لزيادة  البيئات  نظم  بعض  تحت  موس 
نظم    استخدام تحت  الحيوي  والفحم  العضوية،  المغذية  المحاليل    استخدامالمحاليل 

إجراء التجارب البحثية إليجاد أفضل برامج التسميد العضوي    ، باستمرارالمغذية المعدنية
تربة.للف بدون  الزراعة  العضوية، يجب    استخدامعند    راولة تحت نظم  المغذية  المحاليل 

البيت  استخدام البركاني مع  أو خلطة الحجر  البركاني فقط  الحجر  بينما عند  بيئة  موس. 
خلطة الحجر البركاني مع الفحم    خداماستالمحاليل المغذية المعدنية فيفضل    استخدام
 الحيوي.  

  

اإلنتاج العضوي للفراولة بنظام الزراعة بدون تربة

توصية 
بعــض  باســتخدام  التجربــة  توصــي 
مثــل  اإلنتاجيــة  لزيــادة  البيئــات 
اســتخدام  نظــم  تحــت  البيتمــوس 
العضويــة،  المغذيــة  المحاليــل 
نظــم  تحــت  الحيــوي  والفحــم 
المغذيــة  المحاليــل  اســتخدام 
المعدنيــة، وباســتمرار إجــراء التجــارب 
برامــج  أفضــل  إليجــاد  البحثيــة 
التســميد العضــوي للفراولــة تحــت 
وعنــد  تربــة.  بــدون  الزراعــة  نظــم 
المغذيــة  المحاليــل  اســتخدام 
بيئــة  اســتخدام  يجــب  العضويــة، 
خلطــة  أو  فقــط  البركانــي  الحجــر 
الحجــر البركانــي مــع البيتمــوس. بينما 
عنــد اســتخدام المحاليــل المغذيــة 
ــة  ــتخدام خلط ــل اس ــة فيفض المعدني
الحجــر البركانــي مــع الفحــم الحيــوي. 
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3. تأثير مواعيد الزراعة والرش بمستخلص الطحالب على النمو 
والمحصول لنبات الكينوا

ــذ  ــم تنفي ــوا ت ــول الكين ــتزراع محص ــة باس ــة والزراع ــاه والبيئ ــات وزارة المي ــار توجيه يف إط
ــة تحــت نظــام الــري المحــوري بهــدف  تجربــة يف حقــول المركــز الوطنــي للزراعــة العضوي
تحديــد أنســب موعــد لزراعــة محصــول الكينــوا تحــت الظــروف البيئيــة لمنطقــة القصيــم، 
مــع محاولــة زيــادة اإلنتاجيــة وجــودة البــذور مــن خــال اســتخدام مســتخلص الطحالــب 

البحريــة رشــًا عــى النبــات.
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 ات.علي النب  اإلنتاجية وجودة البذور من خالل استخدام مستخلص الطحالب البحرية رشاً 
 

 حصول الكينوا العضوي انتاج م

موعد لزراعة الكينوا تحت الظروف البيئية    أفضلأظهرت النتائج المتحصل عليها أن          
لمنطقة القصيم هو األول من نوفمبر والذي أعطي أعلي محصول للنبات وأعلى نسبة  
ال   جداً  ضعيفاً  إنبات للبذور الناتجة. بينما لم تعطى الزراعة في األول من أكتوبر إال إنباتاً 

أعطى  مل/لتر  8الطحالب  بتركيز مستخلص %. كما أوضحت النتائج أن الرش 3-1 يتعدى
مل/لتر. فيما يخص التداخل ما بين مواعيد   4في اإلنتاجية ونسبة اإلنبات من التركيز    زيادة

النتائج أن أعلى محصول ممكن يتم   الزراعة والرش بمستخلص الطحالب فقد أوضحت 
ر  الحصول علية تحت الظروف البيئية لمنطقة القصيم من خالل الزراعة في األول من نوفمب

)بعد   مرات  ثالث  بتركيز    80،  65،  50والرش  الطحالب  بمستخلص  الزراعة(  من  يوماً 
 مل/لتر.8

الى  ت التجربة  اوصي  لمنطقة  البيئية  الظروف  تحت  الكينوا  نبات  زراعة  لقصيم إمكانية 
على وللحصول  السعودية  العربية  بزراعة    بالمملكة  ُينصح  الكينوا  لمحصول  إنتاج  أعلى 

يوماً من الزراعة(    80،  65،  50األول من نوفمبر مع رش النبات ثالث مرات )بعد  النبات في  
 . مل/لتر 8بمستخلص الطحالب بتركيز 

  

إنتاج محصول الكينوا العضوي

 أظهــرت النتائــج المتحصــل عليهــا أن أفضــل موعــد لزراعــة الكينــوا تحــت الظــروف البيئية 
ــات وأعــى  ــذي أعطــي أعــى محصــول للنب ــر وال ــم هــو األول مــن نوفمب ــة القصي لمنطق
نســبة إنبــات للبــذور الناتجــة. بينمــا لــم تعــِط الزراعــة يف األول مــن أكتوبــر إال إنباتــًا ضعيفــًا 
جــدًا ال يتعــدى 1 - 3 %. كمــا أوضحــت النتائــج أن الــرش بتركيــز مســتخلص الطحالــب 8 
مل/لتــر أعطــى زيــادة يف اإلنتاجيــة ونســبة اإلنبــات مــن التركيــز 4 مل/لتــر. وفيمــا يخــص 
التداخــل مــا بيــن مواعيــد الزراعــة والــرش بمســتخلص الطحالــب فقــد أوضحــت النتائــج 
أن أعــى محصــول ممكــن يتــم الحصــول عليــه تحــت الظــروف البيئيــة لمنطقــة القصيــم 
مــن خــال الزراعــة يف األول مــن نوفمبــر والــرش ثــاث مــرات )بعــد 50، 65، 80 يومــًا مــن 

الزراعــة( بمســتخلص الطحالــب بتركيــز 8مل/لتــر.

توصية 
توصــي التجربــة بإمكانيــة زراعــة نبــات الكينــوا تحــت الظــروف البيئيــة لمنطقــة القصيــم 
ــة  ــح بزراع ــوا ُينص ــول الكين ــاج لمحص ــى إنت ــى أع ــول ع ــعودية وللحص ــة الس ــة العربي بالمملك
النبــات يف األول مــن نوفمبــر مــع رش النبــات ثــاث مــرات )بعــد 50، 65، 80 يومــًا مــن الزراعــة( 

ــر. ــز 8 مل/لت ــب بتركي ــتخلص الطحال بمس
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من    جرام  150و   100,    50  مقادير  تأثير ثالثهذه التجربة البحثية الى تقييم  هدف  ت          
نمو  سماد   على  كمبوست  محصولالفيرمي  البيوت    الناميالكوسة    وانتاجية  داخل 

   نيوترال. العضويمن المدخل  ومقارنتها بنفس المقاديرالحامية 

 انتاج الكوسة العضوي 

نمو نبات الكوسة حيث    النيوترال على  وأثر تراكيز سماد الفيرمي كمبوست  بينت نتائج  
من الفيرمي كمبوست   جم  100و   50  دارمق  عند إضافةسنتمتر    108بلغ معدل طول النبات  

جرام من سماد الفيرمي كمبوست.   عند    150  أكثر عند إضافة  بينما سجل النبات نمواً 
  100,  50المستويات    سنتمتر مع  120و   120,  139استخدام النيوترال كانت معدالت الطول  

جم  150  استخدام مقدارلنبات الكوسة عند    متقارباً   ت هذه النتائج نمواً ظهرجرام. أ  150و
.  أيضاً بينت التحاليل اإلحصائية عدم لسماد النيوترالجم    50ولسماد الفيرمي كمبوست  

ف و  واروجود  كمبوست  الفيرمى  سماد  مستويات  حسب  النبات  طول  في  معنوية  ق 
 (.α  0.05 >النيوترال )

 
 

أثر النتائج  كمبوست    بينت  الفيرمي  علىمستويات سماد  حصول  م  انتاجية  والنيوترال 
لكل النبات حسب كل مقدار في القطفة الواحدة.    ثمرة  11.53و  10  الكوسة وتراوحت بين

عدد مع المقدار    وكان أقلجم من سماد النيوترال    150المقدار    ثمار مع على عدد  أُسجل  
فيرمي كمبوست. أيضاً أظهرت النتائج تقارب عدد الثمار بين المقدار  من سماد الجرام    50

وجود    مع عدمنيوترال  جرام من سماد ال  50جرام من سماد الفيرمي كمبوست و    150
   α >وترال )الفيرمى كمبوست و الني  مادسـ   مقادير  سبفوارق معنوية في عدد الثمار ح
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فيرمي كمبوستسماد  النيوترالسماد

 والنيوترالالفيرمي كمبوست سماد  مستوياتطول نبات الكوسة حسب .   5بياني شكل 

 

4. تأثير الفيرمي كمبوست على نمو وإنتاجية محصول الكوسة  
 

 تهدف هذه التجربة البحثية إىل تقييم تأثير ثاثة مقادير 50 , 100 و150 جرام من سماد 
الفيرمي كمبوست عى نمو وإنتاجية محصول الكوسة النامي داخل البيوت الحامية 

ومقارنتها بنفس المقادير من المدخل العضوي نيوترال. 
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إنتاج الكوسة العضوي

شكل بياني 4.   طول نبات الكوسة حسب مستويات سماد الفيرمي كمبوست والنيوترال

ــات الكوســة  ــرال عــى نمــو نب ــز ســماد الفيرمــي كمبوســت و النيوت ــر تراكي ــج أث بينــت نتائ
ــن  ــم م ــدار 50 و100 ج ــة مق ــد إضاف ــنتمتر عن ــات 108 س ــول النب ــدل ط ــغ مع ــث بل حي
الفيرمــي كمبوســت بينمــا ســجل النبــات نمــوًا أكثــر عنــد إضافــة 150 جــرام مــن ســماد 
الفيرمــي كمبوســت.   وعنــد اســتخدام النيوتــرال كانــت معــدالت الطــول 139, 120 و120 
ــًا  ــوًا متقارب ــج نم ــذه النتائ ــرت ه ــرام. وأظه ــتويات 50, 100 و150 ج ــع المس ــنتمتر م س
ــم  ــت و50 ج ــي كمبوس ــماد الفيرم ــم لس ــدار 150ج ــتخدام مق ــد اس ــة عن ــات الكوس لنب
ــول  ــة يف ط ــوارق معنوي ــود ف ــدم وج ــة ع ــل اإلحصائي ــت التحالي ــرال.  وبين ــماد النيوت لس

.)α  0.05 <( ــرال ــت و النيوت ــى كمبوس ــماد الفيرم ــتويات س ــب مس ــات حس النب

بتة
ر/ن

يمت
سنت
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ــة محصــول  ــرال عــى إنتاجي ــر مســتويات ســماد الفيرمــي كمبوســت والنيوت ــج أث بينــت النتائ
الكوســة وتراوحــت بيــن 10 و11.53 ثمــرة لــكل النبــات حســب كل مقــدار يف القطفــة الواحــدة. 
ــع  ــدد م ــل ع ــرال وكان أق ــماد النيوت ــن س ــم م ــدار 150 ج ــع المق ــار م ــدد ثم ــى ع ــجل أع وُس
المقــدار 50 جــرام مــن ســماد الفيرمــي كمبوســت. وأظهــرت  النتائــج تقــارب عــدد الثمــار بيــن 
المقــدار 150 جــرام مــن ســماد الفيرمــي كمبوســت و50 جــرام مــن ســماد النيوتــرال مــع عــدم 
وجــود فــوارق معنويــة يف عــدد الثمــار حســب مقاديــر ســـماد الفيرمــى كمبوســت و النيوتــرال 

.)α  0.05 <(

   9صفحة | 
 

 

                   

أعلى وزن للثمرة النيوترال    أظهرت نتائج إضافة مقادير سماد الفيرمي كمبوست و 
معدل  الواحدة. الواحدة    وبلغ  للثمرة  وزن  المقدار    65.15أعلى  إضافة  عند  جم 150جم 

جم من سماد    50جم مع المقدار    52.89قل وزن للثمرة الواحدة  أنيوترال. بينما سجل  
 150الفيرمي كمبوست.  كذلك أظهرت النتائج تقارب وزن الثمرة عند استخدام المقادير  

النيوتر  جم  50والفيرمي كمبوست    جم لسماد التحاليل  لسماد  نتائج  أظهرت  أيضاً  ال.  
الفيرمى  سماد  مقادير  حسب  النبات  طول  في  معنوي  فرق  وجود  عدم  اإلحصائية 

 (.α  0.05 >كمبوست و النيوترال )

 
  

 

و   كمبوست  الفيرمي  سماد  مقادير  حسب  النتائج  أنأظهرت  انتاج    النيوترال  اجمالي 
جم لسماد الفيرمي كمبوست و سجل    50كجم عند استخدام المقدار    9.546الكوسة هو  

مع  10.585 كمبوست.     150المقدار    كجم  الفيرمي  لسماد  اإلنتاج    إجماليوكان  جم 
إضافة  10.495 لسماد    50  عند  مقادير   اإلنتاجاجمالي    ارتفع  النيوترال.جم  ارتفاع  مع 

أظهرت النتائج أن إجمالي اإلنتاج متقارب عند   جم    150استخدام مقدار  النيوترال. أيضاً 
  معنوي نيوترال.  بينت نتائج التحاليل اإلحصائية عدم وجود فرق  جم    50وفيرمي كمبوست  

 (.α  0.05 >الفيرمى كمبوست و النيوترال ) إجمالي االنتاج حسب مقادير سماد يف
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 النيوترالالفيرمي كمبوست و سماد حسب مقادير  : عدد ثمار الكوسة 6بياني شكل 

 حسب مقادير الفيرمي كمبوست و النيوترال ثمار الكوسةمعدل وزن حبة  :7 بيانيشكل 
 

   9صفحة | 
 

 

                   

أعلى وزن للثمرة النيوترال    أظهرت نتائج إضافة مقادير سماد الفيرمي كمبوست و 
معدل  الواحدة. الواحدة    وبلغ  للثمرة  وزن  المقدار    65.15أعلى  إضافة  عند  جم 150جم 

جم من سماد    50جم مع المقدار    52.89قل وزن للثمرة الواحدة  أنيوترال. بينما سجل  
 150الفيرمي كمبوست.  كذلك أظهرت النتائج تقارب وزن الثمرة عند استخدام المقادير  

النيوتر  جم  50والفيرمي كمبوست    جم لسماد التحاليل  لسماد  نتائج  أظهرت  أيضاً  ال.  
الفيرمى  سماد  مقادير  حسب  النبات  طول  في  معنوي  فرق  وجود  عدم  اإلحصائية 

 (.α  0.05 >كمبوست و النيوترال )

 
  

 

و   كمبوست  الفيرمي  سماد  مقادير  حسب  النتائج  أنأظهرت  انتاج    النيوترال  اجمالي 
جم لسماد الفيرمي كمبوست و سجل    50كجم عند استخدام المقدار    9.546الكوسة هو  

مع  10.585 كمبوست.     150المقدار    كجم  الفيرمي  لسماد  اإلنتاج    إجماليوكان  جم 
إضافة  10.495 لسماد    50  عند  مقادير   اإلنتاجاجمالي    ارتفع  النيوترال.جم  ارتفاع  مع 

أظهرت النتائج أن إجمالي اإلنتاج متقارب عند   جم    150استخدام مقدار  النيوترال. أيضاً 
  معنوي نيوترال.  بينت نتائج التحاليل اإلحصائية عدم وجود فرق  جم    50وفيرمي كمبوست  
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شكل بياني 5: عدد ثمار الكوسة حسب مقادير سماد الفيرمي كمبوست و النيوترال

شكل بياني 6: معدل وزن حبة ثمار الكوسة حسب مقادير الفيرمي كمبوست و النيوترال

 أظهــرت نتائــج إضافــة مقاديــر ســماد الفيرمــي كمبوســت و النيوتــرال أعــى وزن للثمــرة 
ــم  ــدار 150ج ــة المق ــد إضاف ــم عن ــدة 65.15 ج ــرة الواح ــى وزن للثم ــدل أع ــغ مع ــدة. وبل الواح
نيوتــرال. بينمــا ســجل أقــل وزن للثمــرة الواحــدة 52.89 جــم مــع المقــدار 50 جــم مــن ســماد 
الفيرمــي كمبوســت.  كذلــك أظهــرت النتائــج تقــارب وزن الثمــرة عنــد اســتخدام المقاديــر 
ــل  ــج التحالي ــرال.  وأظهــرت نتائ 150 جــم لســماد الفيرمــي كمبوســت و50 جــم لســماد النيوت
ــر ســماد الفيرمــى  اإلحصائيــة أيضــًا عــدم وجــود فــرق معنــوي يف طــول النبــات حســب مقادي

.)α  0.05 <( كمبوســت والنيوتــرال

ات
لنب

ر/ا
ثما

 ال
عدد

رة
لثم

م/ا
كج
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ــاج  ــي إنت ــرال أن إجمال ــت و النيوت ــي كمبوس ــماد الفيرم ــر س ــب مقادي ــج حس ــرت النتائ أظه
ــت و  ــي كمبوس ــماد الفيرم ــم لس ــدار 50 ج ــتخدام المق ــد اس ــم عن ــغ 9.546 كج ــة بل الكوس
ســجل 10.585 كجــم مــع المقــدار 150 جــم لســماد الفيرمــي كمبوســت.  وكان إجمالــي اإلنتــاج 
ــر  ــاع مقادي ــع ارتف ــاج م ــي اإلنت ــع اجمال ــرال. ارتف ــماد النيوت ــم لس ــة 50 ج ــد إضاف 10.495 عن
النيوتــرال. وأظهــرت النتائــج أيضــًا أن إجمالــي اإلنتــاج متقــارب عنــد اســتخدام مقــدار 150 جــم 
ــرق  ــود ف ــدم وج ــة ع ــل اإلحصائي ــج التحالي ــت نتائ ــرال.  وبين ــم نيوت ــت و50 ج ــي كمبوس فيرم
.)α  0.05 <( معنــوي يف إجمالــي اإلنتــاج حســب مقاديــر ســماد الفيرمــى كمبوســت و النيوتــرال

الوزن 
اإلجمالي
)كجم(

سماد نيوترال )جم(سماد فيرمي كمبوست )جم(

5010015050100150

9.5469.85510.58510.49511.20513.871

جدول1: إجمالي إنتاج الكوسة حسب مقادير سماد الفيرمي كمبوست وسماد النيوترال.

 توصية 
توصــي التجربــة باســتخدام ســماد الفيرمــي كمبوســت بمقــدار 3 أضعــاف ســماد النيوتــرال والقيــام 
ــرورة  ــع ض ــة م ــل الزراعي ــن المحاصي ــرى م ــاف أخ ــودة وأصن ــات الج ــص صف ــاث تخ ــد األبح بمزي

الزراعــة يف تربــة تكــون ذات محتــوى عناصــر متقــارب. 

ثانيا: الوقاية والمكافحة الحيوية

ــة لعــام  ــة والمكافحــة الحيوي ــة يف مجــال الوقاي  مــن أنشــطة المركــز الوطنــي للزراعــة العضوي
  ،Trichogramma طفيــل ، Bracon2021/2020: تربيــة وإكثــار  األعــداء الحيويــة) طفيــل
ــداء  ــات واالع ــر اآلف ــد(، وحص ــو العي ــرة أب ــن- حش ــد الم ــل Aphidius colemani  ،  أس طفي
الحيويــة عــى المحاصيــل الزراعيــة، واإلدارة المتكاملــة لآلفــات عــى محصــول الطماطــم بالبيــت 
الحامــي، وتأثيــر مســتخلص الكافــور وزيتــه يف مقاومــة العنكبــوت األحمــر عــى محصــول 
الباذنجــان، وتأثيــر العائــل والرطوبــة عــى بيولوجيــة وكفــاءة طفيــل Aphidius colemani عــى 
محصــول الفلفــل، ودراســة تأثيــر الحــرارة عــى كفــاءة الطفيــل براكــون، وتقييــم كفــاءة المفتــرس 
Amblyseius swirskii والمفتــرس Orius  يف مقاومــة التربــس عــى الفلفــل، ودراســة فاعليــة 
المبيــد Winterol يف مقاومــة الحشــرة القشــرية البيضــاء Parlatoria blanchardi عــى 

النخيــل بالتعــاون مــع جامعــة الملــك فيصــل واإلدارة العامــة للثــروة النباتيــة.
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1.  تربية وإكثار عدد )9( أعداء حيوية بالمركز الوطني للزراعة 
العضوية

يتــم بالمركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة تربيــة األعــداء الحيويــة )طفيــلBracon – طفيــل 
ــد(  ــو العي ــل Aphidius colemani   -  أســد المــن- حشــرة أب Trichogramma-   طفي
بغــرف التربيــة يف درجــة حــرارة 24 - 26 درجــة مئويــة ونســبة رطوبــة 60 - 80% ومعــدل 

إضــاءة 10/14. 
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 غرف التربية في كوليماني وإكثار الطفيلتربية 

والذباب والسيرفيد  نقطة( والطفيل كوليماني 11و  9و 7)أبو العيد  واكثار حشرةتربية  يتم
بعد    بالبيت   Aphidoletes aphidimyzaالمفترس   الحقول  جمعها  الحامي  والمزارع  من 

 .لتتكاثر واطالقها بالبيت الحامي المجاورة

 
 
    

 

 

 

 

 الحامي وإكثار األعداء الحيوية بالبيتتربية 
 Aphidoletes aphidimyza(: الذباب المفترس العيد، ت (: حشرة أبو، بأ

على المحاصيل بالمركز الوطني   واالعداء الحيويةيهدف هذا البحث الى حصر اآلفات          
العضوية   القريبة من الجهة.    وعلى المحاصيلللزراعة    المحاصيلتمت معاينة    بالمزارع 

من شهر سبتمبر    أسبوعياً  الى  2020ابتداء  يوليو    وتواصلت  واستخدمت    ،2021شهر 
والف  المصائد الصفراء  رمونيةالغذائية  والالصقة  الحشرات ُحددت    .والزرقاء  والضوئية   أنواع 

تصنيف الحشرات. تمت االستعانة بالمختصين خاصة في  على مفاتيح    بالمختبر باالعتماد
 تصنيف   السعودية ومختبربالمملكة العربية    الملك سعود في تصنيف الحشرات بجامعة  

 فرنسا.الحشرات بجامعة تولوز/

 

 

 

 

 

 

 ( ت)  (ب) (أ)

 المصائد المستخدمة لجلب الحشرات
 (رمونية، ت: مصيدة ضوئيةأ: مصيدة غذائية، ب: مصيدة ف)

 (ت) (ب) )أ(
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على المحاصيل بالمركز الوطني   واالعداء الحيويةيهدف هذا البحث الى حصر اآلفات          
العضوية   القريبة من الجهة.    وعلى المحاصيلللزراعة    المحاصيلتمت معاينة    بالمزارع 

من شهر سبتمبر    أسبوعياً  الى  2020ابتداء  يوليو    وتواصلت  واستخدمت    ،2021شهر 
والف  المصائد الصفراء  رمونيةالغذائية  والالصقة  الحشرات ُحددت    .والزرقاء  والضوئية   أنواع 

تصنيف الحشرات. تمت االستعانة بالمختصين خاصة في  على مفاتيح    بالمختبر باالعتماد
 تصنيف   السعودية ومختبربالمملكة العربية    الملك سعود في تصنيف الحشرات بجامعة  

 فرنسا.الحشرات بجامعة تولوز/

 

 

 

 

 

 

 ( ت)  (ب) (أ)

 المصائد المستخدمة لجلب الحشرات
 (رمونية، ت: مصيدة ضوئيةأ: مصيدة غذائية، ب: مصيدة ف)

 (ت) (ب) )أ(

تربية وإكثار الطفيل كوليماني في غرف التربية

تربية وإكثار األعداء الحيوية بالبيت الحامي
Aphidoletes aphidimyza أ، ب(: حشرة أبو العيد، ت: الذباب المفترس(

يتــم تربيــة وإكثارحشــرة أبــو العيــد )7 و9 و11 نقطــة( والطفيــل كوليمانــي والســيرفيد والذبــاب 
المفتــرس Aphidoletes aphidimyza  بالبيــت الحامــي بعــد جمعهــا مــن الحقــول والمزارع 

المجــاورة وإطاقهــا بالبيــت الحامــي لتتكاثــر.
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المصائد المستخدمة لجلب الحشرات
)أ: مصيدة غذائية، ب: مصيدة فرمونية، ت: مصيدة ضوئية(

2. حصر اآلفات واألعداء الحيوية على المحاصيل الزراعية
      

  يهــدف هــذا البحــث إىل حصــر اآلفــات واألعــداء الحيويــة عــى المحاصيــل بالمركــز 
الوطنــي للزراعــة العضويــة وعــى المحاصيــل بالمــزارع القريبــة مــن الجهــة.  وتمــت معاينــة 
المحاصيــل أســبوعيًا ابتــداء مــن شــهر ســبتمبر 2020 وتواصلــت إىل شــهر يوليــو 2021، 
واســتخدمت المصائــد الغذائيــة والفرمونيــة والضوئيــة والاصقــة الصفــراء والزرقــاء. 
وُحــددت أنــواع الحشــرات بالمختبــر باالعتمــاد عــى مفاتيــح خاصــة يف تصنيــف الحشــرات. 
وتمــت االســتعانة بالمختصيــن يف تصنيــف الحشــرات بجامعــة الملــك ســعود بالمملكــة 

ــف الحشــرات بجامعــة تولوز/فرنســا. ــر تصني ــة الســعودية ومختب العربي
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 Aphidoletes aphidimyza(: الذباب المفترس العيد، ت (: حشرة أبو، بأ

على المحاصيل بالمركز الوطني   واالعداء الحيويةيهدف هذا البحث الى حصر اآلفات          
العضوية   القريبة من الجهة.    وعلى المحاصيلللزراعة    المحاصيلتمت معاينة    بالمزارع 

من شهر سبتمبر    أسبوعياً  الى  2020ابتداء  يوليو    وتواصلت  واستخدمت    ،2021شهر 
والف  المصائد الصفراء  رمونيةالغذائية  والالصقة  الحشرات ُحددت    .والزرقاء  والضوئية   أنواع 

تصنيف الحشرات. تمت االستعانة بالمختصين خاصة في  على مفاتيح    بالمختبر باالعتماد
 تصنيف   السعودية ومختبربالمملكة العربية    الملك سعود في تصنيف الحشرات بجامعة  

 فرنسا.الحشرات بجامعة تولوز/

 

 

 

 

 

 

 ( ت)  (ب) (أ)

 المصائد المستخدمة لجلب الحشرات
 (رمونية، ت: مصيدة ضوئيةأ: مصيدة غذائية، ب: مصيدة ف)

 (ت) (ب) )أ(

   11صفحة | 
 

 
 
 
 
 

 
 

 غرف التربية في كوليماني وإكثار الطفيلتربية 

والذباب والسيرفيد  نقطة( والطفيل كوليماني 11و  9و 7)أبو العيد  واكثار حشرةتربية  يتم
بعد    بالبيت   Aphidoletes aphidimyzaالمفترس   الحقول  جمعها  الحامي  والمزارع  من 

 .لتتكاثر واطالقها بالبيت الحامي المجاورة

 
 
    

 

 

 

 

 الحامي وإكثار األعداء الحيوية بالبيتتربية 
 Aphidoletes aphidimyza(: الذباب المفترس العيد، ت (: حشرة أبو، بأ

على المحاصيل بالمركز الوطني   واالعداء الحيويةيهدف هذا البحث الى حصر اآلفات          
العضوية   القريبة من الجهة.    وعلى المحاصيلللزراعة    المحاصيلتمت معاينة    بالمزارع 

من شهر سبتمبر    أسبوعياً  الى  2020ابتداء  يوليو    وتواصلت  واستخدمت    ،2021شهر 
والف  المصائد الصفراء  رمونيةالغذائية  والالصقة  الحشرات ُحددت    .والزرقاء  والضوئية   أنواع 

تصنيف الحشرات. تمت االستعانة بالمختصين خاصة في  على مفاتيح    بالمختبر باالعتماد
 تصنيف   السعودية ومختبربالمملكة العربية    الملك سعود في تصنيف الحشرات بجامعة  

 فرنسا.الحشرات بجامعة تولوز/

 

 

 

 

 

 

 ( ت)  (ب) (أ)

 المصائد المستخدمة لجلب الحشرات
 (رمونية، ت: مصيدة ضوئيةأ: مصيدة غذائية، ب: مصيدة ف)

 (ت) (ب) )أ(
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تم حصر ستة عشر )16( نوعًا من اآلفات الحشرية )جدول 2(.

اآلفات واالمراض 

ية
شر

ح
 ال

ت
فا

اآل

النبات العائلاالسم العلمياالسم العربي

المن األخضر للخوخ 
 من القطن

من الرمان

 Myzus persicae
Aphis gossypii

 Aphis punicae

الفلفل، الحمضيات، 
الباذنجان

الفلفل، الباذنجان، 
الطماطم، الكوسة, 
الخيار, الحمضيات.

 الرمان

الطماطم, الخيار, Trialeurodes vaporarium الذبابة البيضاء
الباذنجان 

العنب Cicadella viridis النطاط

الفلفل, الخيارFranklinella occidentalis التربس   

 ذبابة الفاكهة
 صانعة األنفاق
 الذبابة الرمية

 ذبابة التين الهندية

 Ceratitis capitata
 Liriomyza trifolii

 Drosophila suzikii
Zaprionus indianus

  السدر
  الطماطم

التين، السدر، 
الحمضيات

التين

حافرة الطماطم
حافرة أوراق الحمضيات

عثة السدر

Tuta absoluta  
Phyllocnistiss citrella 

Prays sp.

الطماطم
الحمضيات

النخيلParlatoria blanchardiالحشرة القشرية البيضاء

النخيلOryctes Agamemnon عنقر النخيل

التينCarpophilus hemipterus خنفساء الفواكه الجافة 

ب
اك

عن
Tetranychus urticae العنكبوت األحمرال

الباذنجان, الفلفل, 
الطماطم, الخيار, 

التين, السدر, العنب.

النخيلOligonychus afrasiaticus عنكبوت حلم الغبار

ية
طر

لف
ض ا

مرا
الباذنجان.Cercospoara spالتبقع السركسبورياأل

المانجا Alternaria spالعفن االلترناري 

 القرعيات.Oidium spالبياض الدقيقي 

الموالح ، الفلفل.Fusarium spالفيزاريوم

جدول 2. حصر اآلفات واألمراض عى المحاصيل الزراعية
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 تم حصر ثمانية عشر )18( عدوًا حيويًا )مفترسًا، طفياًل( على 
المحاصيل الزراعية التي تم معاينتها بالمركز والمحطة والمزارع 

القريبة من الجهة )جدول 3(.
جدول 3. حصر األعداء الحيوية المتطفلة عى اآلفات الحشرية عى المحاصيل الزراعية. 

األعداء الحيوية

نوع العدو االسم العلمياالسم العربي
الحيوي

  اآلفة 
المستهدفة 

1
أبو العيد 11 نقطة
أبو العيد 9 نقاط 

أبو العيد 7 نقاط    

 Coccinella
undecimpunctata

 Coccinella
novempunctata

 Coccinella
septumpunctata

المنمفترس

المنمفترسScymnus nubilis أبو العيد سكيمنيس2

الذباب المفترس  3
المنمفترسAphidoletes aphidimyzaللمن

تربس, المنمفترس Orius laevigatusبق القراصنة الصغير4

مفترسDeraeocoris pallensبق النبات/االوراق5
المن, يرقات 

حرشفية 
األجنحة.

عناكبمفترسStethorus gilvifrons أبو العيد 6

المن,مفترس .Chrysoperla spأسد المن 7

عناكبمفترسDholicholepta micruraتربس مفترس8

السيرفد9

Epysrphus balteatus
Sphaerophoria scripta
Ischiodon aegyptius

Eupeodes corolla
Paragus compeditus

المنمفترس

المنطفيلAphidius colemani افيدويس كوليماني10

الطفيل طفيل ثانوي.Asaphes spازفاس11
كوليماني

مفترسMacrolophus pygmaeusماكرولوفيس 12
بيض الحشرات 

الحرشفية 
األجنحة

مفترسNesidiocoris tenuis نيزيديكوريس 13
بيض الحشرات 

الحرشفية 
األجنحة
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3. اإلدارة المتكاملة لآلفات على محصول الطماطم بالبيت الحامي
ــات الحشــرية والعناكــب عــى محصــول الطماطــم  ــة إىل الحــد مــن خطــر اآلف تهــدف هــذه التجرب
العضــوي باتبــاع أســاليب اإلدارة المتكاملــة لآلفــات ودراســة أثــر ذلــك عــى اإلنتــاج. وتــم اســتخدام 
المصائــد الاصقــة الصفــراء والزرقــاء وعنــد حصــر حشــرة توتــا أبســولوتا ُوضعــت المصائــد 
ــرة  ــا باســيليس ثيوريجنســيس( لمكافحــة حاف ــوي Bt )بكتيري ــج الحي ــة، واســتخدام المنت الفرموني
الطماطــم وصانعــة األنفــاق )ليريوميــزا( بتركيــز 150 جــرام/100 لتــر لمقاومــة حافــرة الطماطــم توتــا 
أبســولوتا وصانعــة األنفــاق ليريوميــزا. واســتخدم المبيــد كينــغ ســيف )المــادة الفعالــة ماترين(بتركيــز 

ــوت األحمــر.  ــر لمقاومــة العنكب ــر/ 100 لت 100مللت

   14صفحة | 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي 
 ، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليسرمونيةأ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة ف

صابة/النبتة الواحدة  إ  0.32ي بمعدل  أولوتا في البيت الحامي  سب أ  صابة توتاإ   59تسجيل  
األنفاق  إ  94بينما سجلت   بصانعة  بمعدل  أصابة  تطورت  إ  0.52ي  الواحدة.  صابة/النبتة 

أنفاق/النبتة الواحدة    انعةص  1.24  وتوتا أبسولوتا بالنبتة الواحدة    0.83وبلغت  صابة  نسب اإل
 في شهر فبراير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توتا أبسولوتا وحافره الطماطمإصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا 
 : حافرة الطماطم (ب األنفاق،: صانعة (أ

 
رمونية ساهم في تراجع الف  وضع المصائد  و    Btالمنتج    بينت النتائج أيضا أن استخدام

شهر مارس   في  91األنفاق في شهر فبراير الى    صابة بصانعةإ  223  أعداد االصابات من
صابات  .  تراجعت أعداد اإل2021فقط طيلة شهر مايو    صاباتإ  8% وُسّجلت  40ي بنسبة  أ

  شهر   في  78  فبراير الىوضع المصائد في شهر    صابة قبل الرش وإ  149بتوتا أبسولوتا من  
 في شهر مايو.  صابةإ 11 وشهر أبريل  في 46 ومارس 

 (ت) (ب) )أ(

 )ب( (أ)

   14صفحة | 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي 
 ، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليسرمونيةأ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة ف

صابة/النبتة الواحدة  إ  0.32ي بمعدل  أولوتا في البيت الحامي  سب أ  صابة توتاإ   59تسجيل  
األنفاق  إ  94بينما سجلت   بصانعة  بمعدل  أصابة  تطورت  إ  0.52ي  الواحدة.  صابة/النبتة 

أنفاق/النبتة الواحدة    انعةص  1.24  وتوتا أبسولوتا بالنبتة الواحدة    0.83وبلغت  صابة  نسب اإل
 في شهر فبراير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توتا أبسولوتا وحافره الطماطمإصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا 
 : حافرة الطماطم (ب األنفاق،: صانعة (أ

 
رمونية ساهم في تراجع الف  وضع المصائد  و    Btالمنتج    بينت النتائج أيضا أن استخدام

شهر مارس   في  91األنفاق في شهر فبراير الى    صابة بصانعةإ  223  أعداد االصابات من
صابات  .  تراجعت أعداد اإل2021فقط طيلة شهر مايو    صاباتإ  8% وُسّجلت  40ي بنسبة  أ

  شهر   في  78  فبراير الىوضع المصائد في شهر    صابة قبل الرش وإ  149بتوتا أبسولوتا من  
 في شهر مايو.  صابةإ 11 وشهر أبريل  في 46 ومارس 

 (ت) (ب) )أ(

 )ب( (أ)

   14صفحة | 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي 
 ، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليسرمونيةأ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة ف

صابة/النبتة الواحدة  إ  0.32ي بمعدل  أولوتا في البيت الحامي  سب أ  صابة توتاإ   59تسجيل  
األنفاق  إ  94بينما سجلت   بصانعة  بمعدل  أصابة  تطورت  إ  0.52ي  الواحدة.  صابة/النبتة 

أنفاق/النبتة الواحدة    انعةص  1.24  وتوتا أبسولوتا بالنبتة الواحدة    0.83وبلغت  صابة  نسب اإل
 في شهر فبراير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توتا أبسولوتا وحافره الطماطمإصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا 
 : حافرة الطماطم (ب األنفاق،: صانعة (أ

 
رمونية ساهم في تراجع الف  وضع المصائد  و    Btالمنتج    بينت النتائج أيضا أن استخدام

شهر مارس   في  91األنفاق في شهر فبراير الى    صابة بصانعةإ  223  أعداد االصابات من
صابات  .  تراجعت أعداد اإل2021فقط طيلة شهر مايو    صاباتإ  8% وُسّجلت  40ي بنسبة  أ

  شهر   في  78  فبراير الىوضع المصائد في شهر    صابة قبل الرش وإ  149بتوتا أبسولوتا من  
 في شهر مايو.  صابةإ 11 وشهر أبريل  في 46 ومارس 

 (ت) (ب) )أ(

 )ب( (أ)

الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي
أ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة فرمونية، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليس

إصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا وحافرة الطماطم توتا أبسولوتا
أ(: صانعة األنفاق، ب(: حافرة الطماطم

ــة  ــا أبســولوتا يف البيــت الحامــي أي بمعــدل 0.32 إصابة/النبت ــة توت ــم تســجيل 59  إصاب وت
الواحــدة، بينمــا ســجلت 94 إصابــة بصانعــة األنفــاق أي بمعــدل 0.52 إصابة/النبتــة الواحــدة. 
وتطــورت نســب اإلصابــة وبلغــت 0.83 توتــا أبســولوتا بالنبتــة الواحــدة و1.24 صانعــة أنفــاق/

النبتــة الواحــدة يف شــهر فبراير.

   14صفحة | 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي 
 ، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليسرمونيةأ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة ف

صابة/النبتة الواحدة  إ  0.32ي بمعدل  أولوتا في البيت الحامي  سب أ  صابة توتاإ   59تسجيل  
األنفاق  إ  94بينما سجلت   بصانعة  بمعدل  أصابة  تطورت  إ  0.52ي  الواحدة.  صابة/النبتة 

أنفاق/النبتة الواحدة    انعةص  1.24  وتوتا أبسولوتا بالنبتة الواحدة    0.83وبلغت  صابة  نسب اإل
 في شهر فبراير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توتا أبسولوتا وحافره الطماطمإصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا 
 : حافرة الطماطم (ب األنفاق،: صانعة (أ

 
رمونية ساهم في تراجع الف  وضع المصائد  و    Btالمنتج    بينت النتائج أيضا أن استخدام

شهر مارس   في  91األنفاق في شهر فبراير الى    صابة بصانعةإ  223  أعداد االصابات من
صابات  .  تراجعت أعداد اإل2021فقط طيلة شهر مايو    صاباتإ  8% وُسّجلت  40ي بنسبة  أ

  شهر   في  78  فبراير الىوضع المصائد في شهر    صابة قبل الرش وإ  149بتوتا أبسولوتا من  
 في شهر مايو.  صابةإ 11 وشهر أبريل  في 46 ومارس 

 (ت) (ب) )أ(

 )ب( (أ)

   14صفحة | 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الطرق المعتمدة لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية على محصول الطماطم العضوي 
 ، ت( رش النبات بمنتج البكتيريا باسيليسرمونيةأ(: شباك على األبواب، ب(: مصيدة ف

صابة/النبتة الواحدة  إ  0.32ي بمعدل  أولوتا في البيت الحامي  سب أ  صابة توتاإ   59تسجيل  
األنفاق  إ  94بينما سجلت   بصانعة  بمعدل  أصابة  تطورت  إ  0.52ي  الواحدة.  صابة/النبتة 

أنفاق/النبتة الواحدة    انعةص  1.24  وتوتا أبسولوتا بالنبتة الواحدة    0.83وبلغت  صابة  نسب اإل
 في شهر فبراير.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 توتا أبسولوتا وحافره الطماطمإصابة الطماطم بصانعة األنفاق ليريوميزا 
 : حافرة الطماطم (ب األنفاق،: صانعة (أ

 
رمونية ساهم في تراجع الف  وضع المصائد  و    Btالمنتج    بينت النتائج أيضا أن استخدام

شهر مارس   في  91األنفاق في شهر فبراير الى    صابة بصانعةإ  223  أعداد االصابات من
صابات  .  تراجعت أعداد اإل2021فقط طيلة شهر مايو    صاباتإ  8% وُسّجلت  40ي بنسبة  أ

  شهر   في  78  فبراير الىوضع المصائد في شهر    صابة قبل الرش وإ  149بتوتا أبسولوتا من  
 في شهر مايو.  صابةإ 11 وشهر أبريل  في 46 ومارس 

 (ت) (ب) )أ(

 )ب( (أ)
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ــع  ــاهم يف تراج ــة س ــد الفرموني ــع المصائ ــج Bt و وض ــتخدام المنت ــًا أن اس ــج أيض ــت النتائ بين
ــارس أي  ــهر م ــر إىل 91 يف ش ــهر فبراي ــاق يف ش ــة األنف ــة بصانع ــن 223 إصاب ــات م ــداد اإلصاب أع
ــات  ــداد اإلصاب ــت أع ــو 2021.  تراجع ــهر ماي ــة ش ــط طيل ــات فق ــّجلت 8 إصاب ــبة 40% وُس بنس
ــر إىل 78 يف شــهر  ــة قبــل الــرش و وضــع المصائــد يف شــهر فبراي ــا أبســولوتا مــن 149 إصاب بتوت

ــو. ــهر ماي ــة يف ش ــل و 11 إصاب ــهر أبري ــارس و 46 يف ش م
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 وبعد استخدامقبل  وصانعة األنفاقصابة بتوتا أبسولوتا معدالت اإل. 8 شكل بياني

 والمصائد.المبيدات 

تراجعاً                  توتا أبسولوتا  الطماطم  الرش    سجلت معدالت حافرة    و بعد عمليات 
حشرة في المصيدة في األسبوع في شهر مارس    19.25حيث تراجعت من    وضع المصائد

  % 72 و %36شهر مايو أي بنسبة تراجع  في 5.5 و حشرة/المصيدة/األسبوع  12.5الى 
 على التوالي. 

 
 رمونية المعدالت األسبوعية لحافرة الطماطم توتا أبسولوتا بالمصائد الف.  9 يشكل بيان

ل  جّ سُ   ،دارة المتكاملة لآلفات على اإلنتاجيةالمتبعة في اإلأثر الطرق    يخص  فيما       
كغ   4.35الواحدة  ومعدل إنتاج النبتةجنيات  9بعد كيلوجرام  783.4طماطم نتاج إاجمالي 

 . جرام 420 و 45الواحدة بين   وزن الحبة و
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شكل بياني 7. معدالت اإلصابة بتوتا أبسولوتا وصانعة األنفاق قبل وبعد استخدام المبيدات والمصائد.

شكل بياني 8 . المعدالت األسبوعية لحافرة الطماطم توتا أبسولوتا بالمصائد الفرمونية

 ســجلت معــدالت حافــرة الطماطــم توتــا أبســولوتا تراجعــًا بعــد عمليــات الــرش و وضــع 
المصائــد حيــث تراجعــت مــن 19.25 حشــرة يف المصيــدة يف األســبوع يف شــهر مــارس اىل 
ــو أي بنســبة تراجــع 36% و72% عــى  12.5 حشرة/المصيدة/األســبوع و 5.5 يف شــهر ماي

التوالــي.
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 فيمــا يخــص أثــر الطــرق المتبعــة يف اإلدارة المتكاملــة لآلفــات عــى اإلنتاجيــة، ُســّجل إجمالــي 
إنتــاج طماطــم 783.4 كيلوجــرام بعــدد 9 جنيــات ومعــدل إنتــاج النبتــة الواحــدة 4.35 كــغ و 

وزن الحبــة الواحــدة بيــن 45 و 420 جــرام.
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محصول الطماطم بالبيت الحامي

توصية 
توصــي التجربــة باتبــاع طــرق اإلدارة المتكاملــة لآلفــات الحشــرية عــى محاصيــل 
الطماطــم بــدءًا بالطــرق الفيزيائيــة و وضــع المصائــد الاصقــة والفرمونيــة واســتخدام 
المنتــج الحيــوي Bt لمقاومــة صانعــة األنفــاق والمبيــد كينــغ ســيف للوقايــة مــن 

ــة . ــل الزراع ــتات قب ــص الش ــب وفح العناك

4. تأثير مستخلص الكافور وزيته في مقاومة العنكبوت 
األحمر على محصول الباذنجان

يهــدف هــذا البحــث إىل تقييــم فعاليــة أربعــة تراكيــز )10, 20 , 30 و40 %( مــن 
ــوت  ــة العنكب ــه يف مقاوم ــن زيت ــز )1، 2، 3 و4 %( م ــة تراكي ــور وأربع ــتخلص الكاف مس

ــي.  ــت الحام ــان بالبي ــى الباذنج ــر ع األحم
تمــت متابعــة تطــور أعــداد العنكبــوت األحمــر عــى الباذنجــان، وُعّلمــت 36 نبتــة بصــورة 
عشــوائية وحــددت 3 أوراق مــن كل نبتــة لمتابعــة تطــور أعــداد العنكبوت/ســم2 مــن 
المســاحة الورقيــة. وُوّزعــت النباتــات عــى شــكل 9 مجموعــات، تحتــوي كل مجموعــة 

عــى 4 نباتــات تمثــل مكــررًا لمعاملــة بتركيــز مســتخلص أو زيــت الكافــور وشــاهد. 
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اإل باتباع طرق  التجربة  الطماطم  توصي  الحشرية على محاصيل  لآلفات  المتكاملة  دارة 
 Btالحيوي   رمونية واستخدام المنتج والف الالصقة  وضع المصائد  وبالطرق الفيزيائية  بدءا ً

األنفاق    لمقاومة كينغصانعة  العناكب    والمبيد  من  للوقاية  الشتالتسيف  قبل    وفحص 
 . الزراعة 

4 . 

  ن مستخلصم  %(  40و   30,    20,  10) يهدف هذا البحث الى تقييم فعالية أربعة تراكيز  
ر على الباذنجان  في مقاومة العنكبوت األحم  همن زيت  %(  4و  3  ،2  ،1)  وأربعة تراكيز  الكافور

 بالبيت الحامي. 

نبتة بصورة عشوائية    36مت  ُعلّ ،  العنكبوت األحمر على الباذنجانأعداد    متابعة تطورتمت  
من المساحة الورقية.    2أوراق من كل نبتة لمتابعة تطور أعداد العنكبوت/سم  3وحددت  

مثل مكرر نباتات ت  4تحتوي كل مجموعة على    مجموعات،  9على شكل    نباتاتعت الزّ وُ 
 .  وشاهدلمعاملة بتركيز مستخلص أو زيت الكافور 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

يوم   المستهدفة  األوراق  رش  عملية  تحديد  2021 /01/07تمت  أعداد   وتم  معدل 
تم تقدير   من تاريخ الرش.  ساعة  124  و  72,  24من المساحة الورقية بعد    2سمالعنكبوت/
  Abbott, 1925 .لمعادلة  وذلك وفقا  وزيت الكافورالمصححة لتراكيز مستخلص الفعالية 

  

 الباذنجان متابعة تطور أعداد العنكبوت على عالمات على النبات لمتابعة أعداد العنكبوت  

 

 عالمات على النبات لمتابعة أعداد العنكبوت

رش الباذنجان بمستخلص وزيت الكافور لمكافحة العنكبوت األحمر

متابعة تطور أعداد العنكبوت على الباذنجان
ــداد  ــدل أع ــد مع ــم تحدي ــوم 07/01/ 2021 وت ــتهدفة ي ــة رش األوراق المس ــت عملي تم
العنكبوت/ســم2 مــن المســاحة الورقيــة بعــد 24, 72 و 124 ســاعة مــن تاريــخ الــرش. وتــم 
ــة .  ــا لمعادل ــك وفق ــور وذل ــت الكاف ــتخلص وزي ــز مس ــة لتراكي ــة المصحح ــر الفعالي تقدي

 Abbott, 1925
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 لمكافحة العنكبوت األحمر وزيت الكافوررش الباذنجان بمستخلص 

  تقدر بتراجع أعداد العنكبوت    نسبةتراكيز من مستخلص الكافور    4بينت نتائج استخدام  
 . %( مقارنة بالشاهد40)تركيز  %67 و%( 10% )تركيز 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األحمر على   على العنكبوت مستخلص الكافور    تراكيز من   4تأثير  .  10  بياني  شكل 

  .الباذنجان

الكافور   زيت  استخدام  نتائج  فيبينت  العنكبوت    فاعلية  أعداد  مع46بنسبة  تراجع   %  
 .%4مع التركيز  %69و% 1التركيز 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العنكبوت  على عددزيت الكافور   تراكيز من 4تأثير  .11بياني  شكل
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 العنكبوت  على عددزيت الكافور   تراكيز من 4تأثير  .11بياني  شكل

   17صفحة | 
 

 لمكافحة العنكبوت األحمر وزيت الكافوررش الباذنجان بمستخلص 

  تقدر بتراجع أعداد العنكبوت    نسبةتراكيز من مستخلص الكافور    4بينت نتائج استخدام  
 . %( مقارنة بالشاهد40)تركيز  %67 و%( 10% )تركيز 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األحمر على   على العنكبوت مستخلص الكافور    تراكيز من   4تأثير  .  10  بياني  شكل 

  .الباذنجان

الكافور   زيت  استخدام  نتائج  فيبينت  العنكبوت    فاعلية  أعداد  مع46بنسبة  تراجع   %  
 .%4مع التركيز  %69و% 1التركيز 

 

 

 

 

 

 
 

 

 العنكبوت  على عددزيت الكافور   تراكيز من 4تأثير  .11بياني  شكل

بينت نتائج استخدام 4 تراكيز من مستخلص الكافور نسبة تراجع أعداد العنكبوت تقدر ب 
34% )تركيز 10%( و 67% )تركيز 40%( مقارنة بالشاهد.

بينت نتائج استخدام زيت الكافور فاعلية يف تراجع أعداد العنكبوت بنسبة 46% مع التركيز 
1% و69% مع التركيز %4.

شكل بياني 9. تأثير 4 تراكيز من مستخلص الكافور على أعداد العنكبوت األحمر على محصول 
الباذنجان.

شكل بياني 10. تأثير 4 تراكيز من زيت الكافور على أعداد العنكبوت األحمر على محصول 
الباذنجان.
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توصية
توصي التجربة باستخدام مستخلص الكافور بوصفه أحد الطرق البديلة لمقاومة العنكبوت 
األحمر وذلك بتراكيز منخفضة )10 أو 20%( مع تكرار عمليات الرش أو تراكيز مرتفعة )30 أو 

40%( مع عدد أقل من عمليات الرش، واستخدام زيت الكافور بتركيز ال يتجاوز 1% أو %2 
لتجنب احتراق النبات.

5. تأثير العائل والحرارة والرطوبة على بيولوجية وكفاءة طفيل 
Aphidius colemani على محصول الفلفل 

 
ــة عــى  ــل والحــرارة والرطوب ــوع حشــرة المــن العائ ــر ن ــة إىل دراســة أث تهــدف هــذه التجرب
بيولوجيــة وكفــاءة الطفيــل كوليمانــي لتحديــد درجــة الحــرارة والرطوبــة ونــوع المــن 

ــي.  ــس كوليمان ــل أفيدوي ــة للطفي ــاءة عالي ــان كف ــب لضم األنس

   18صفحة | 
 

العنكبوت    التجربةتوصي   لمقاومة  البديلة  الطرق  كأحد  الكافور  مستخلص  باستخدام 
 30تكرار عمليات الرش أو تراكيز مرتفعة ) %( مع 20و أ 10)منخفضة األحمر وذلك بتراكيز 

% أو  1استخدام زيت الكافور بتركيز ال يتجاوز  ،  %( مع عدد أقل من عمليات الرش40  أو
 .احتراق النبات % لتجنب2

أث  دراسة  إلى  التجربة  هذه  المن  نوع    رتهدف  والحرارةحشرة  على   العائل    والرطوبة 
الطفيلبيولوجية   لتحديد  وكفاءة  الحرارة    كوليماني  المندرجة  ونوع  نسب األ  والرطوبة 

   كوليماني.أفيدويس طفيل لضمان كفاءة عالية لل

 

 

 

 
 
 
 
 

 Aphis gossypiiالقطن ) ن( و م   Myzus persicae Sulzerاألخضر ) إصابة الفلفل بالمن
Glover) 

نتائج تقييم كفاءة الطفيل افيدويس كوليماني في التطفل على حشرة بينت              
ومعدل  بالمختبر أثر درجة الحرارة على مدة حياة الطفيل    ومن القطن من الخوخ األخضر  

 . (1 جدول (نبثاق ونسبة التطفلاإل

 الحرارة   وحسب درجةالخصائص البيولوجية للطفيل كوليماني حسب نوع المن . 4جدول 

 
 الحرارة 

 من القطن  من الخوخ األخضر 
مدة الحياة 

 )يوم( 
 نسبة التطفل

(%) 

معدل  
 االنبثاق 

(%) 

مدة الحياة 
 )يوم( 

 نسبة التطفل
(%) 

معدل  
 االنبثاق 

(%) 

20 3.12±1.24 56±0.91 42.2±4.57 2.62±1.06 53±0.17 42.8±2.1 

25 3.25±1.08 64±0.13 51.7±6.09 3.5± 0.92 61±0.05 46.7±3.6 

30 2.62±1.06 46±0.11 39.3±4.08 3.12±0.64 44±0.72 43.2±5.3 

35 1.87±0.8 22±0.06 34.2±4.04 1.62±0.74 0.20±0.11 41.1±6.8 

إصابة الفلفل بالمن األخضر )Myzus persicae Sulzer ( وَمن القطن 
)Aphis gossypii Glover(

ــّن  ــرة م ــى حش ــل ع ــي يف التطف ــس كوليمان ــل افيدوي ــاءة الطفي ــم كف ــج تقيي ــت نتائ  بين
ــل  ــاة الطفي ــدة حي ــى م ــرارة ع ــة الح ــر درج ــر أث ــن بالمختب ــن القط ــر وم ــوخ األخض الخ

ــدول4(. ــل )ج ــبة التطف ــّن نس ــاق وم ــدل االنبث ومع
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رة
حرا

من القطنمن الخوخ األخضرال
مدة 

الحياة 
)يوم(

نسبة 
التطفل

)%(

معدل
 االنبثاق

)%(

مدة 
الحياة
 )يوم(

نسبة 
التطفل

)%(

معدل 
االنبثاق

)%(

201.24±3.120.91±564.57±42.21.06±2.620.17±532.1±42.8

251.08±3.250.13±646.09±51.70.92 3.5±0.05±613.6±46.7

301.06±2.620.11±464.08±39.30.64±3.120.72±445.3±43.2

350.8±1.870.06±224.04±34.20.74±1.620.11±0.206.8±41.1

جدول 4. الخصائص البيولوجية للطفيل كوليماني حسب نوع المن وحسب درجة الحرارة 

توصية 
توصــي التجربــة باســتخدام الطفيــل افيدويــس كوليمانــي يف مقاومــة مــّن الخــوخ األخضــر 
ومــّن القطــن عــى محصــول الفلفــل بالبيــوت الحاميــة يف درجــة حــرارة تتــراوح بيــن 20 
ــة لضمــان كفــاءة عاليــة وتجنــب اســتخدامه يف درجــة حــرارة أعــى مــن  و30 درجــة مئوي

35 درجــة مئويــة. 

6. دراسة تأثير الحرارة على كفاءة الطفيل براكون 
ــون  ــل براك ــاة الطفي ــدة حي ــاءة و م ــى كف ــرارة ع ــة الح ــر درج ــة أث ــة إىل دراس ــدف التجرب ته
ــفية  ــرات الحرش ــة الحش ــل يف مقاوم ــى للطفي ــاءة أع ــب لكف ــرارة األنس ــة الح ــد درج لتحدي
األجنحــة. تمــت تربيــة فراشــة الدقيــق بصناديــق التربيــة بالغــرف )رطوبــة 65% وإنــارة 10/14( 
ــم  ــرر 5 وت ــوب مك ــات يف كل أنب ــت 10يرق ــة وُوضع ــة والثالث ــة الثاني ــوار اليرقي ــت األط وُجمع
ــل  ــة ومــدة الجي ــّدد طــول المــدة العمري ــون. وُح ــل براك ــر( مــن الطفي إدخــال زوج )أنثى/ذك
ومعــدل الجنــس يف درجــة حــرارة 20, 25, 30 و35 درجــة مئويــة. وتــم تكــرار التجربــة بإدخــال 

زوج مــن الطفيــل براكــون عــى 20 يرقــة فراشــة الدقيــق.
          بينــت نتائــج متابعــة أثــر درجــة الحــرارة عــى الخصائــص البيولوجيــة للطفيــل براكــون 
ــرارة 20, 25, 30 و35  ــة ح ــس يف درج ــدل الجن ــل ومع ــدة الجي ــة وم ــدة العمري ــول الم )ط
ــة األعــى ونســبة الجنــس األقــل  ــة( عــى يرقــات فراشــة الدقيــق. المــدة العمري درجــة مئوي
ُســّجلتا يف درجــة حــرارة 20 درجــة مئويــة. ترتفــع نســبة الذكــور مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 

ــدول 5(.  )ج
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جدول 5. الخصائص البيولوجية للطفيل براكون يف درجات حرارة مختلفة

رة
حرا

20 يرقة10 يرقاتال
المدة 
العمرية

مدة 
الجيل

نسبة 
الجنس

المدة
 العمرية

مدة 
الجيل

نسبة 
الجنس

202.75±a9.16.4±a24.0547.1c±3.63a±3.2 8.7a±4.73 23.846.8c±3.7

25a±1.06 8.5b±4.1 18.2548.7c±5.23a±2.42 7.83b±3.25 17.2449.3b±5.46

30b±1.7 4.9bc± 3.8 16.851.6b±6.8b±2.24 5.2b±4.56 15.42ab±7.24 51.4

35c±0.84 2.714.8c±4.7854.2a±11.4c±1.08 3.3613.87c±3.2653.42a±9.46

توصية 
ــل براكــون يف مقاومــة الحشــرات الحرشــفية األجنحــة  ــة باســتخدام الطفي توصــي التجرب
عــى المحاصيــل الزراعيــة يف درجــة حــرارة 20 – 25 درجــة مئويــة لضمــان كفــاءة عاليــة.

7. تقييم كفاءة المفترس Amblyseius swirskii والمفترس 
Orius insidiosis  في مقاومة التربس على الفلفل.   

  Amblyseius swirskii المفتــرس  العنكبــوت  كفــاءة  تقييــم  إىل  التجربــة  تهــدف 
بالبيــت الحامــي  الفلفــل  التربــس عــى  Orius insidiosis يف مقاومــة  والمفـــترس 

الفلفــل.  التربــس عــى  المتكاملــة لحشــرة  اإلدارة  برامــج  وإدراجهمــا ضمــن 

إطالق المفترس Amblyseius swirskii  والمفترس Orius على محصول الفلفل

   20صفحة | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سويرسكي   المفترس   إطالق بينت نتائج متابعة أعداد التربس بالزهرة الواحدة بعد           
أورويس  بنسبة    والمفترس  التربس  أعداد  األولى   11.3± 58.86تراجع  اإلطالقة  بعد   %

ربس  . ُقدرت كفاءة المفترسين في خفض أعداد التطالقة الثانية% بعد اإل  8.64  ±  66.74و
 %.62.88  ـبعد اإلطالقتين ب

 

بياني   بعد  12شكل  الواحدة  التربس/الزهرة  أعداد  تراجع  نسبة   المفترس  إطالق. 
 . والمفترس أورويس سويرسكي 

 المفترس  و Amblyseius swirskiiتوصي التجربة باستخدام المفترس   

 insidiosis  Orius   على الفلفل مع ضرورة أن يكون اإلطالق    في مقاومة حشرة التربس
 .  اإلصابة منذ بدايةفي أوقات مبكرة 
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 على محصول الفلفل Oriusو المفترس   Amblyseius swirskiiاطالق المفترس 
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بينــت نتائــج متابعــة أعــداد التربــس بالزهــرة الواحــدة بعــد إطــاق المفتــرس سويرســكي 
والمفتــرس أورويــس تراجــع أعــداد التربــس بنســبة 58.86±11.3 % بعــد اإلطاقــة األوىل 
ــداد  ــض أع ــين يف خف ــاءة المفترس ــدرت كف ــة. ُق ــة الثاني ــد اإلطاق و66.74 ± 8.64 % بع

التربــس بعــد اإلطاقتيــن بـــ  62.88 %.

   20صفحة | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سويرسكي   المفترس   إطالق بينت نتائج متابعة أعداد التربس بالزهرة الواحدة بعد           
أورويس  بنسبة    والمفترس  التربس  أعداد  األولى   11.3± 58.86تراجع  اإلطالقة  بعد   %

ربس  . ُقدرت كفاءة المفترسين في خفض أعداد التطالقة الثانية% بعد اإل  8.64  ±  66.74و
 %.62.88  ـبعد اإلطالقتين ب

 

بياني   بعد  12شكل  الواحدة  التربس/الزهرة  أعداد  تراجع  نسبة   المفترس  إطالق. 
 . والمفترس أورويس سويرسكي 

 المفترس  و Amblyseius swirskiiتوصي التجربة باستخدام المفترس   

 insidiosis  Orius   على الفلفل مع ضرورة أن يكون اإلطالق    في مقاومة حشرة التربس
 .  اإلصابة منذ بدايةفي أوقات مبكرة 
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 على محصول الفلفل Oriusو المفترس   Amblyseius swirskiiاطالق المفترس 

شكل بياني 11. نسبة تراجع أعداد التربس/الزهرة الواحدة بعد إطالق المفترس سويرسكي 
والمفترس أورويس.

التوصية
  توصي التجربة باستخدام المفترس Amblyseius swirskii و المفترس

 Orius insidiosis يف مقاومــة حشــرة التربــس عــى الفلفــل مــع ضــرورة أن يكــون 
ــة.  ــة اإلصاب ــذ بداي ــرة من ــات مبك ــاق يف أوق اإلط

الحشــرة  مقاومــة  علــى   Winterol المبيــد  فاعليــة  دراســة   .8
القشــرية البيضــاء Parlatoria blanchardi علــى النخيــل بالتعاون 

مــع جامعــة الملــك فيصــل واإلدارة العامــة للثــروة النباتيــة.  
         

ــة  ــة العضوي ــي للزراع ــز الوطن ــارب بالمرك ــة التج ــل بمحط ــل النخي ــة بحق ــذت التجرب نف
بالقصيــم. 

إطالق 1إطالق 2

س
رب

الت
اد 

عد
ع أ

اج
تر

بة 
نس
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   21صفحة | 
 

 التجربةنفذت    .قاومة الحشرة القشرية على النخيلعلى م  تقييم كفاءة المبيد وينترول
 .  بالقصيم كز الوطني للزراعة العضويةالنخيل بمحطة التجارب بالمر بحقل

 بعة تطور أعداد الحشرة القشرية البيضاء على النخيل متا

بايكووينترول  %( من مبيد  4,  3,  2,    1)  تراكيز  4  اراختي  وقع المعدني   1والمبيد    والزيت 
وشاهد )الماء( وتم   1وبايك% مع المبيد الحشري  1يتركيز    والمبيد وينترولباست كايبل  

 تنفيذ التجربة بالحقل والمختبر. 

المستخدمةالمعامالت    .6جدول    مكافحة   والتراكيز  في  ونترول  المبيد  كفاءة  لتقييم 
 . الحشرة القشرية البيضاء

 %  4,  3, 2,   1 % زيت زراعي( 96وينترول )

 لتر  100مل/ 100 )مبيد حشري(  1بايكو

 باست كايبل )زيت معدني(

 + وينترول  1بايكو

 لتر  100لتر/ 1

 %1+ و ينترول  1لتر بايكو  100مل/ 100

 ماء شاهد 

 

متوسطة للمبيد وينترول في مقاومة الحشرة القشرية   النتائج بالمختبر فاعليةبينت       
, 63.4±    9.6,  57.48±  8.2ـ  الهالك ب  وقدرت نسبةالبيضاء على النخيل بتراكيز مختلفة  

المعاملة    بعد  على التوالي%  54.24±    7.4و  ±55.02  3.8,  ±71.88    6.3,  ±64.76  4.2
و المبيد  1%( و الزيت المعدني باست كايبل و المبيد الحشري بايكو4و  3, 2, 1بتراكيز )

%( 1. بينت النتائج ايضا أن خلط المبيد وينترول بتركيز منخفض )1%( + بايكو1وينترول )
بايكو  المبيد الحشري  القضاء على    أكثر  1مع  أعداد الحشرة    % من 71فعالية حيت تم 

 القشرية البيضاء. 

متابعة تطور أعداد الحرشة القرشية البيضاء عىل النخيل

وقــع اختيــار 4 تراكيــز )1 , 2, 3, 4 %( مــن مبيــد وينتــرول والمبيــد بايكــو1 والزيــت المعدنــي 
باســت كايبــل والمبيــد وينتــرول يتركيــز 1 % مــع المبيــد الحشــري بايكــو1 وشــاهد )المــاء( 

وتــم تنفيــذ التجربــة بالحقــل والمختبــر.

     بينــت النتائــج بالمختبــر فاعليــة متوســطة للمبيــد وينتــرول يف مقاومــة الحشــرة القشــرية 
البيضــاء عــى النخيــل بتراكيــز مختلفــة وقدرت نســبة الهــاك بـــ 8.2 ± %57.48, 9.6 ± %63.4, 
4.2 ± 64.76%, 6.3 ± 71.88 %, 3.8 ± 55.02% و7.4 ± 54.24 % عــى التوالــي بعــد المعاملــة 
ــي باســت كايبــل والمبيــد الحشــري بايكــو1 و المبيــد  ــز )1, 2, 3 و 4 %( و الزيــت المعدن بتراكي
ــض  ــز منخف ــرول بتركي ــد وينت ــط المبي ــًا أن خل ــج أيض ــت النتائ ــو1. وبين ــرول )1 %( + بايك وينت
ــداد  ــن أع ــى 71 % م ــاء ع ــم القض ــت ت ــة حي ــر فعالي ــو1 أكث ــري بايك ــد الحش ــع المبي )1 %( م

الحشــرة القشــرية البيضــاء.

التركيز المستخدمالمعاملة

1  , 2, 3 , 4 %وينترول )96 % زيت زراعي(

100 مل/100 لتربايكو1 )مبيد حشري(

باست كايبل )زيت معدني(
بايكو1 + وينترول

1 لتر/100 لتر
100 مل/100 لتر بايكو 1 + و ينترول 1%

ماءشاهد

 جدول 6. المعامات والتراكيز المستخدمة لتقييم كفاءة المبيد ونترول يف مكافحة 
الحشرة القشرية البيضاء.
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 التجربةنفذت    .قاومة الحشرة القشرية على النخيلعلى م  تقييم كفاءة المبيد وينترول
 .  بالقصيم كز الوطني للزراعة العضويةالنخيل بمحطة التجارب بالمر بحقل

 بعة تطور أعداد الحشرة القشرية البيضاء على النخيل متا

بايكووينترول  %( من مبيد  4,  3,  2,    1)  تراكيز  4  اراختي  وقع المعدني   1والمبيد    والزيت 
وشاهد )الماء( وتم   1وبايك% مع المبيد الحشري  1يتركيز    والمبيد وينترولباست كايبل  

 تنفيذ التجربة بالحقل والمختبر. 

المستخدمةالمعامالت    .6جدول    مكافحة   والتراكيز  في  ونترول  المبيد  كفاءة  لتقييم 
 . الحشرة القشرية البيضاء

 %  4,  3, 2,   1 % زيت زراعي( 96وينترول )

 لتر  100مل/ 100 )مبيد حشري(  1بايكو

 باست كايبل )زيت معدني(

 + وينترول  1بايكو

 لتر  100لتر/ 1

 %1+ و ينترول  1لتر بايكو  100مل/ 100

 ماء شاهد 

 

متوسطة للمبيد وينترول في مقاومة الحشرة القشرية   النتائج بالمختبر فاعليةبينت       
, 63.4±    9.6,  57.48±  8.2ـ  الهالك ب  وقدرت نسبةالبيضاء على النخيل بتراكيز مختلفة  

المعاملة    بعد  على التوالي%  54.24±    7.4و  ±55.02  3.8,  ±71.88    6.3,  ±64.76  4.2
و المبيد  1%( و الزيت المعدني باست كايبل و المبيد الحشري بايكو4و  3, 2, 1بتراكيز )

%( 1. بينت النتائج ايضا أن خلط المبيد وينترول بتركيز منخفض )1%( + بايكو1وينترول )
بايكو  المبيد الحشري  القضاء على    أكثر  1مع  أعداد الحشرة    % من 71فعالية حيت تم 

 القشرية البيضاء. 

27

التقرير الفني للمركز الوطني للزراعة العضوية لعام 2021 م



   22صفحة | 
 

 
على   وباست كايبل 1والمبيد بايكوبعة تراكيز المبيد ونترول أرفعالية   .13 بيانيشكل 

 نشاط الحشرة القشرية البيضاء بالمختبر.

ب قدرت  متوسطة  هالك  نسب  بالحقل  المعامالت  , 52.4±  6.7,  43.6±     2.6بينت 
مع وجود   على التوالي%  4و    3,  2,  1% بعد استخدام التراكيز    .61.3±  8.6و  5.3±7.56

 1الحشري باكيو%( و المبيد    1237.± 5.4الزيت المعدني باست كايبل )،  فوارق معنوية
(43.27±7.4( منخفض  بتركيز  وينترول  المبيد  خلط  أن  أيضا  النتائج  بينت  مع %1(.   )%

 % من أعداد الحشرة القشرية البيضاء.67.4يقضي على  1المبيد الحشري بايكو

 

على   وباست كايبل 1 والمبيد بايكوفعالية اربعة تراكيز المبيد ونترول  .14 بياني شكل
   نشاط الحشرة القشرية البيضاء بالحقل 

لمقاومة    1وبايك% مع المبيد الحشري  1ربة باستخدام المبيد وينترول بتركيز  التجتوصي  
 ديسمبر.  أو مع بداية اإلصابة في شهر نوفمبر ويكون ذلكالحشرة القشرية البيضاء  
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على   وباست كايبل 1والمبيد بايكوبعة تراكيز المبيد ونترول أرفعالية   .13 بيانيشكل 

 نشاط الحشرة القشرية البيضاء بالمختبر.

ب قدرت  متوسطة  هالك  نسب  بالحقل  المعامالت  , 52.4±  6.7,  43.6±     2.6بينت 
مع وجود   على التوالي%  4و    3,  2,  1% بعد استخدام التراكيز    .61.3±  8.6و  5.3±7.56

 1الحشري باكيو%( و المبيد    1237.± 5.4الزيت المعدني باست كايبل )،  فوارق معنوية
(43.27±7.4( منخفض  بتركيز  وينترول  المبيد  خلط  أن  أيضا  النتائج  بينت  مع %1(.   )%

 % من أعداد الحشرة القشرية البيضاء.67.4يقضي على  1المبيد الحشري بايكو

 

على   وباست كايبل 1 والمبيد بايكوفعالية اربعة تراكيز المبيد ونترول  .14 بياني شكل
   نشاط الحشرة القشرية البيضاء بالحقل 

لمقاومة    1وبايك% مع المبيد الحشري  1ربة باستخدام المبيد وينترول بتركيز  التجتوصي  
 ديسمبر.  أو مع بداية اإلصابة في شهر نوفمبر ويكون ذلكالحشرة القشرية البيضاء  
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شكل بياني 12.  فعالية أربعة تراكيز المبيد ونترول والمبيد بايكو1 وباست كايبل على نشاط 
الحشرة القشرية البيضاء بالمختبر.

شكل بياني 13. فعالية أربعة تراكيز المبيد ونترول والمبيد بايكو 1 وباست كايبل على نشاط 
الحشرة القشرية البيضاء بالحقل  

بينــت المعامــات بالحقــل نســب هــاك متوســطة قــدرت بـــ2.6  ± 43.6, 6.7 ± 52.4, 5.3 ± 
ــوارق  ــي مــع وجــود ف ــز 1, 2, 3 و 4 % عــى التوال 7 .56 و8.6 ± 61.3 % بعــد اســتخدام التراكي
معنويــة، الزيــت المعدنــي باســت كايبــل )5.4  ± 12. 37 %( و المبيــد الحشــري باكيــو1 )7.4 ± 
43.27 %(. وبينــت النتائــج أيضــًا أن خلــط المبيــد وينتــرول بتركيــز منخفــض )1 %( مــع المبيــد 

الحشــري بايكــو1 يقضــي عــى 67.4 % مــن أعــداد الحشــرة القشــرية البيضــاء.

توصية
ــو1  ــري بايك ــد الحش ــع المبي ــز 1 % م ــرول بتركي ــد وينت ــتخدام المبي ــة باس ــي التجرب توص
لمقاومــة الحشــرة القشــرية البيضــاء ويكــون ذلــك مــع بدايــة اإلصابــة يف شــهر نوفمبــر أو 

ديســمبر. 
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ثالثًا: اإلنتاج الحيواني

1. تأثير اإلدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت بوصفه 
مصدرًا للطاقة على أداء ساللة من الدجاج البلدي السعودي

 يهــدف البحــث إىل دراســة تأثيــر اإلدخــال العلفــي للشــعير المنتــج محليــًا والمعامــل 
ــم  ــح. ت ــات الذبي ــدي وصف ــاج البل ــى أداء الدج ــًا( ع ــتنبت كلي ــم والمس ــتنبات )المبرع باالس
ــاج شــعير مبرعــم  ــام إلنت ــام وســبعة أي ــاث أي ــي واســتزراعه لمــدة ث اســتجاب شــعير محل
ومســتنبت عــى التوالــي يف غرفــة اســتنبات متحكــم يف بيئتهــا الداخليــة. تــم جمــع وتجفيــف 
وتحليــل الشــعير المبرعــم والشــعير المســتنبت لمعرفــة محتــواه مــن المغذيــات ومــن ثــم 
إدخالــه يف عائــق الدجــاج البلــدي بنســبة 5 و 10 و 15 % لــكل بحيــث كّونــت ســبع معامــات 
تجريبيــة متســاوية يف محتواهــا مــن البروتيــن والطاقــة. تــم تكــرار كل معاملــة خمــس مــرات 
ــة 8  ــبوعيًا طيل ــور أس ــذ أوزان الطي ــم أخ ــة. ت ــدة تجريبي ــور( يف كل وح ــور )ذك ــة طي بخمس
ــات  ــح عين ــم ذب ــي. كمــا ت أســابيع وأيضــًا اســتهاك الغــذاء وحســاب معــدل التحــول الغذائ

ــات الذبيحــة واللحــوم. ــة لجمــع بيان ــكل معامل ــة ل ممثل
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والمعامل    يهدف البحث الى دراسة تأثير االدخال العلفي للشعير المنتج محلياً           
كلياً   ستنباتباال والمستنبت  تم )المبرعم  الذبيح.  وصفات  البلدي  الدجاج  أداء  على   )  

مبرع شعير  إلنتاج  أيام  وسبعة  أيام  ثالث  لمدة  واستزراعه  محلي  شعير   ماستجالب 
ومستنبت على التوالي في غرفة استنبات متحكم في بيئتها الداخلية. تم جمع وتجفيف  
ثم  ومن  المغذيات  من  محتواها  لمعرفة  المستنبت  والشعير  المبرعم  الشعير  وتحليل 

معامالت   نت سبع% لكل بحيث كوّ 15  و  10  و  5بة  إدخالها في عالئق الدجاج البلدي بنس
. تم تكرار كل معاملة خمس مرات والطاقةمتساوية في محتواها من البروتين    تجريبية

أسابيع   8وزان الطيور أسبوعيا طيلة  ور( في كل وحدة تجريبية. تم اخذ أبخمسة طيور )ذك 
تم   كما  الغذائي.  التحول  معدل  وحساب  الغذاء  استهالك  لكل  وأيضا  ممثلة  عينات  ذبح 

 معاملة لجمع بيانات الذبيحة واللحوم. 

 

 

 

 

 

 

 

 . عينات من صدور الدجاج لتحاليل نوعية اللحوم

ن عمليتي التبرعم واالستنبات زادت من محتوى البروتين والحمض  األولية أبينت النتائج  
ميني  عما هو عليه في الشعير غير المستنبت. سجل الحمض األ  (الليسين )ميني  األ

عالف  أعلى مستوى له في الشعير المبرعم. الطيور التي تمت تغذيتها على أالميثونين 
% من الشعير المستنبت سجلت أكبر 5  % من الشعير المبرعم و20  و  5تحتوي على  

اثبتت النتائج أن تغذية ذكور  (. 16 و 15البياني   )الشكل وزان مكتسبةأوزان نهائية وأكبر أ
عياء  إ( أو  mortalityالدجاج البلدي على الشعير المبرعم والمستنبت لم يسبب نفوق )

 للطيور طول فترة التجربة. 

 
 

عينات من صدور الدجاج لتحاليل نوعية اللحوم.
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ــوى البروتيــن والحمــض  ــي التبرعــم واالســتنبات زادت مــن محت ــة أن عمليت ــج األولي بينــت النتائ
األمينــي )الليســين( عمــا هــو عليــه يف الشــعير غيــر المســتنبت. وســجل الحمــض األمينــي 
الميثونيــن أعــى مســتوى لــه يف الشــعير المبرعــم. وأمــا الطيــور التــي تمــت تغذيتهــا عــى أعــاف 
ــجلت  ــد س ــتنبت فق ــعير المس ــن الش ــم و 5 % م ــعير المبرع ــن الش ــى 5 و 20 % م ــوي ع تحت
أكبــر أوزان نهائيــة وأكبــر أوزان مكتســبة )الشــكل البيانــي 15 و16(. وأثبتــت النتائــج أن تغذيــة ذكــور 
ــاء  ــًا )mortality( أو إعي ــبب نفوق ــم تس ــتنبت ل ــم والمس ــعير المبرع ــى الش ــدي ع ــاج البل الدج

ــة. ــرة التجرب ــور طــول فت للطي
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: تأثير االدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن النهائي 15شكل بياني 

 للديوك

                                                                                                                                                                             
تأثير االدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن   :16شكل بياني 

 كتسب للديوكالم
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: تأثير االدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن النهائي 15شكل بياني 

 للديوك

                                                                                                                                                                             
تأثير االدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن   :16شكل بياني 
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شكل بياني 14: تأثير اإلدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن النهائي للديوك

شكل بياني 15: تأثير اإلدخال العلفي للشعير المبرعم والمستنبت على الوزن المكتسب للديوك
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المحور الثالث: النشر العلمي والمشاركة بالمؤتمرات العلمية

1. النشر العلمي 

1 - فاعلية الزيوت الطيارة لافندر والياسمين والزيوت الثابتة للخردل يف مكافحة 
العنكبوت األحمر ذي البقعتين عى نبات الباذنجان وأثره عى النمو واإلنتاجية.

Acaricidal efficacy of Jasmine and Lavender essential or Mustard 
fixed oils on two-spotted spider mite and their impact on growth and 
yield of Eggplant. Biology )Basel(.  2021 May 6;10)5(:410.
Saad Farouk 1 2, Ahmad B Almutairi 2, Yousef O Alharbi 2, Waleed I 
Al-Bassam 2

Eggplant is repeatedly attacked by numerous pests, particularly 
two-spotted spider mite )TSSM(, which considerably decline plant 
productivity. Synthetic acaricides are frequently applied for controlling 
TSSM, resulting in environmental pollution. The utilization of rational 
novel substances which repel or prevent TSSM establishment 
represents a sustainable eco-friendly to reduce the utilization of 
agrochemicals. A greenhouse investigation was done for assessing the 
bio-acaricidal activity of mustard )Brassica juncea L.( fixed oil )MFO(, 
jasmine )Jasminum grandiflorum L.( essential oil )JEO(, or lavender 
)Lavandula angustifolia L.( essential oil )LEO(, and their influences 
on eggplant growth and productivity. The results demonstrated that 
JEO represents the most acaricidal properties against TSSM followed 
by MFO and/or LEO compared to control. Spraying with natural oils 
significantly improved eggplant growth, i.e., plant height, number of 
leaves, and branches/plant, in addition to the leaf area and relative 
leaf dry mass of the 3rd-5th upper leaves. The JEO had the strongest 
positive effect compared with other oils or control. Additionally, Natural 
oils application significantly increased photosynthetic pigment, 
chlorophyll: b ratio, and nitrogen, phosphorus, potassium, ascorbic 
acid, and phenols. The application of oils increased yield and its quality. 
In this study, JEO )2.5 mL/l( is shown to be extremely promising for the 
progress of new eco-friendly acaricides, improving plant growth and 
increasing eggplant yield.
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2 - أثر المستخلصات المائية لثاث نباتات مختلفة عى مّن الخوخ األخضر 
Myzus persicae Sulzer عى نبات الفلفل يف ظروف المختبر.

Effect of aqueous extract of three different plants on Myzus persicae 
Sulzer )Hemiptera: Aphididae( infesting pepper plants under laboratory 
conditions. 2021.  European Journal of Environmental Sciences. 
11)2(: 101 – 106. 

This study aimed to determine the percentage infestation and 
population parameters of the green peach aphid Myzus persicae 
under laboratory conditions and evaluate the effect of aqueous extracts 
of three different plants )pot marigold: Calendula officinalis, mint: 
Mentha viridis and rosemary: Salvia rosmarinus( on the mortality of 
this aphid. Extracts of these plants were used at three concentrations 
)C1 = 15%, C2 = 30% and C2 = 45%(. Results indicate a percentage 
infestation of 76.9 ± 9.4%, a mean relative growth rate of 0.062 ± 
0.007 and generation time of 11.12 ± 1.42 days.

 All treatments reduced the numbers of aphids and statistically 
significantly reduced the number )α < 0.01( recorded after treatment 
with C1, C2 and C3 of each extract. C. officinalis extract was more 
effective than those of M. viridis and S. rosmarinus.

 The highest mortality )69.82 ± 5.23%( and efficacy )61.71 ± 4.46%( 
were recorded for the C3 of aqueous extract of C. officinalis, whereas 
the lowest mortality )38.24 ± 2.42%( and efficacy )32.41 ± 1.23%( were 
recorded for the C1 of extract of M. viridis. The data provided indicate 
that aqueous extracts of C. officinalis, M. viridis and S. rosmarinus 
have an insecticidal effect on M. persicae and can be integrated into 
a pest management strategy to reduce M. persicae abundance on 
pepper plants.
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3 - التنوع البيولوجي لحشرات المن وأعداءها الحيوية عى المحاصيل العضوية 
بالمملكة العربية السعودية. 

 Biodiversity of aphids and associated natural enemies under organic 
horticulture in Kingdom of Saudi Arabia. 2020.   International Journal 
of Entomological research: 2020 -2310. 

This study was undertaken to evaluate the biodiversity of aphids and 
their associated natural enemies under organic farming in Organic 
Farming Research Center at Qassim in Kingdom of Saudi Arabia 
)KSA( throughout 20192020/ using 15 horticultural crops. Five aphid 
species )Aphis gossypii Glover, Myzus persicae Sulzer, Toxoptera 
citricida Kirkaldy, Aphis nerii Boyer De Fanscolombe, Aphis 
punicae Passerini( were recorded. The most obvious result was the 
first record of A. nerii on Citrus in KSA.

 Common natural enemies were the predators Coccinella 
undecimpunctata Linnaeus, Scymnus interruptus Goeze, 
Aphidoletes aphidimiza Rondani, Orius insidiosus Say. Aphidius 
colemani Viereck was usually the only primary parasitoid and 
Pachyneuron sp. is the secondary parasitoid. Thus, we report several 
species of aphids which are serious pests of horticultural crops.

 We report also, several species of natural enemies which are potential 
regulators of many aphid species. These discoveries of aphids and 
their associated natural enemies can be used in the development of 
sustainable vegetable pest management strategies in KSA.

33

التقرير الفني للمركز الوطني للزراعة العضوية لعام 2021 م



   27صفحة | 
 

 

بالمؤتمر العلمي العربي االفتراضي لـِ )أكساد( حول االدارة المشاركة بثالث أوراق علمية  
 : 7/12/2021 -5المستدامة لموارد األراضي واستعماالت المياه، دمشق_ سوريا 

البكتيريا    .  1 كفاءة  الطفي مكافحة حاف  Bacillus thuringiensisتقييم  أوراق  ماطم  رة 
Tuta absoluta Povolny نظام الزراعة العضوية. في 

المبيد  .  2 كفاءة  البيضاء    Winterolتقييم  القشرية  الحشرة  مكافحة   Parlatoriaفي 
blanchardi Targ النخيل  علىPhoenix dactylifera L  .في نظام الزراعة العضوية 

باستخدام المحاليل الغذائية العضوية والتقليدية بنظام الزراعة    انتاجية الطماطم  وجودة  .  3
 بدون تربة )دوتش باكِت(.

 في الزراعة العضوية )كتيب(. وطرق مكافحتها اآلفات الحشرية على الحمضيات * 

 كتيب(. تربة )* تكنولوجيا الزراعة بدون  

 )كتيب(. مكافحة اآلفات الزراعية  ودورها في* المستخلصات النباتية 

 (. نشرية علمية)الحمضيات العضوية  ورعاية بساتين* زراعة 

2. المشاركة بالمؤتمرات العلمية 
ـِ )أكســاد(  المشــاركة بثــاث أوراق علميــة بالمؤتمــر العلمــي العربــي االفتراضــي لــ
حــول اإلدارة المســتدامة لمــوارد األراضــي واســتعماالت الميــاه، دمشــق_ ســوريا 

:2021/12/7 5-
1. تقييــم كفــاءة البكتيريــا   Bacillus thuringiensis يف مكافحــة حافــرة أوراق 

الطماطــم Tuta absoluta Povolny يف نظــام الزراعــة العضويــة.
2. تقييــم كفــاءة المبيــد Winterol يف مكافحــة الحشــرة القشــرية البيضــاء 
يف   Phoenix dactylifera L النخيــل  عــى   Parlatoria blanchardi Targ

ــة. ــة العضوي ــام الزراع نظ
العضويــة  الغذائيــة  المحاليــل  باســتخدام  الطماطــم  وإنتاجيــة  و  جــودة   .3

والتقليديــة بنظــام الزراعــة بــدون تربــة )دوتــش باِكــت(.

3. الكتيبات والنشريات العلمية 
ــة  ــة العضوي ــا يف الزراع ــرق مكافحته ــات وط ــى الحمضي ــرية ع ــات الحش * اآلف

ــب(. )كتي
* تكنولوجيا الزراعة بدون تربة )كتيب(.

* المستخلصات النباتية ودورها يف مكافحة اآلفات الزراعية )كتيب(.
* زراعة ورعاية بساتين الحمضيات العضوية )نشرية علمية(.
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المحور الرابع: مشاريع في طور اإلنجاز   

1. وحدة تربية وإكثار األعداء الحيوية والنحل الطنان
 بتاريــخ 23/ شــعبان/ 1442 الموافــق 21/ مــارس/ 2021 وضــع معالــي وزيــر البيئــة والميــاه 
ــي حجــر األســاس النطــاق  ــد المحســن الفضل ــن عب ــد الرحمــن ب والزراعــة المهنــدس عب
المرحلــة الثانيــة لمشــروع تربيــة األعــداء الحيويــة والنحــل الطنــان وفراشــة الدقيــق بتكلفــة 

حوالــي 30 مليــون ريــال ســعودي.

   28صفحة | 
 

مارس/  21الموافق    1442/ شعبان/  23بتاريخ             البيئة    2021/  وزير  معالي  وضع 
والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي حجر األساس النطالق  

الحيوية   األعداء  تربية  لمشروع  الثانية  الطنانالمرحلة  الدقيق  والنحل  بتكلفة    وفراشة 
 مليون لاير سعودي.  30حوالي 

 
وحدةتم    فراشةتربية    تجهير  غرف    وتضم سبع    Ephestia kuehniellaالدقيق  وإكثار 

بأجهزة ب  مجهزة  األعداء    ،واإلضاءةوالرطوبة  الحرارة  التحكم  لتربية  غرف  ثمانية  تجهيز 
 9.20غرف صغيرة بمساحة   3  و/البيت الواحد،    2م  16.5غرف كبيرة بمساحة    5الحيوية )

بيوت حامية لزراعة النبات العائل وتربية األعداء الحيوية. العمل جار    2/البيت الواحد( و    2م
  الطنان.  نحلإنتاج الصاالت لتربية األعداء الحيوية ووحدة  3تحضير على  أيضاً 

  

 

 

 

 

 

 

 
 الدقيق إكثار فراشة ووحدة تربية  وحدة تربية األعداء الحيوية
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 الدقيق إكثار فراشة ووحدة تربية  وحدة تربية األعداء الحيوية

 تـــم تجهير وحدة تربيـــة وإكثار 
 Ephestia الدقيـــق  فراشـــة 
ســـبع  وتضـــم     kuehniella
غـــرف مجهزة بأجهـــزة التحكم 
بالحـــرارة والرطوبـــة واإلضاءة، 
وتجهيـــز ثمانـــي غـــرف لتربية 
األعداء الحيويـــة )5 غرف كبيرة 
/البيـــت  م2   16.5 بمســـاحة 
صغيـــرة  غـــرف   3 و  الواحـــد، 
/البيـــت  م2   9.20 بمســـاحة 
حاميـــة  بيـــوت   2 و  الواحـــد( 
وتربية  العائـــل  النبـــات  لزراعة 
األعـــداء الحيويـــة. والعمل جار 
صاالت   3 تحضيـــر  عـــى  أيضًا 
ووحدة  الحيوية  األعـــداء  لتربية 

النحـــل الطنان. إنتـــاج 

وحدة تربية األعداء الحيويةوحدة تربية وإكثار فراشة الدقيق
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2. وحدة الدواجن العضوية

  تــم تكويــن فريــق فنــي وبحثــي مــن قبــل وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لوضــع تصميــم 
ومتابعــة إنشــاء وحــدة الدواجــن العضويــة بالمركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة عــام 2019 
ــر للتربيــة و  لتكــون وحــدة إرشــادية نموذجيــة و بحثيــة. تتكــون الوحــدة مــن ثــاث حظائ
اإلنتــاج و مرعــى مفتــوح و وحــدة فقــس و وحــدة تصنيــع أعــاف و مرافــق مصاحبــة تــم 
ــم اســتكمال المنشــآت و شــراء أدوات  ــة. ت ــاج الدواجــن العضوي فيهــا مراعــاة شــروط إنت
ــا  ــي يف مقدمته ــة و الت ــوي بعام ــي العض ــاج الحيوان ــات اإلنت ــة تحدي ــغيل. و لمواجه التش
ــوض  ــاء ح ــز ببن ــام المرك ــة، ق ــن والطاق ــادر البروتي ــل مص ــة مث ــات العلفي ــاد المدخ إيج
لتربيــة األزوال وإنتاجهــا بشــكل عضــوي وإجــراء البحــوث عليهــا مــن أجــل دراســة قيمتهــا 

ــة. ــة الدواجــن العضوي الغذائيــة بوصفهــا مصــدرًا غيــر تقليــدي للبروتيــن يف تغذي

   29صفحة | 
 

تم تكوين فريق فني وبحثي من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع تصميم ومتابعة   
لتكون وحدة   2019نشاء وحدة الدواجن العضوية بالمركز الوطني للزراعة العضوية عام  إ

عى مفتوح  مر  اإلنتاج و  . تتكون الوحدة من ثالث حظائر للتربية وبحثية   نموذجية وإرشادية  
مرافق مصاحبة تم فيها مراعاة شروط إنتاج الدواجن   عالف وأنيع  وحدة تص  وحدة فقس و  و

المنشآت   استكمال  تم  أدوات  والعضوية.  تحديات  و.  التشغيل  شراء  االنتاج    لمواجهة 
ة مثل مصادر البروتين مقدمتها ايجاد المدخالت العلفي  التي في  و   الحيواني العضوي عموما

اجراء البحوث عليها    وعضوي    انتاجها بشكل  وحوض لتربية األزوال    ببناءقام المركز  ،  والطاقة
 قيمتها الغذائية كمصدر غير تقليدي للبروتين في تغذية الدواجن العضوية.   دراسةمن أجل  

 

 

 

 

 

 

من أهم األمور التي تحرص وزارة البيئة والمياه   والمحافظة عليهاتُعد حماية البيئة           
العالمية في مجال المحافظة على البيئة    لمواكبة التطورات  واالهتمام بها.    والزراعة على

االستفادة من المخلفات الزراعية تبنّى المركز الوطني للزراعة العضوية فكرة شراء جهاز   و
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التربة، و  قليلة األكسجين، و الفيزيائية    يتم استخدامه لرفع خصوبة  تحسين خصائصها 
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3. وحدة إنتاج الفحم الحيوي

         ُتعــد حمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا مــن أهــم األمــور التــي تحــرص وزارة البيئــة 
والميــاه والزراعــة عــى االهتمــام بهــا. و لمواكبــة التطــورات العالميــة يف مجــال المحافظــة 
عــى البيئــة و االســتفادة مــن المخلفــات الزراعيــة تبّنــى المركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة 
فكــرة شــراء جهــاز متخصــص إلنتــاج الفحــم الحيــوي بأحــدث الطــرق. و الفحــم الحيــوي 
مــادة صلبــة غنيــة بالكربــون يتــم إنتاجــه مــن خــال عمليــة التحلــل الحــراري للمخلفــات 
الزراعيــة يف ظــروف معدومــة أو قليلــة األكســجين، ويتــم اســتخدامه لرفــع خصوبــة التربــة، 
و تحســين خصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة، وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي، و تحفيــز النباتــات 
ــكل  ــه بش ــم تركيب ــن ث ــز، و م ــاز للمرك ــد الجه ــم توري ــة. ت ــراض يف الترب ــة األم ــى مقاوم ع
ــدء  ــد، و ســيتم الب ــب نظــام الغســيل و التبري ــم تركي ــز. و ت ــي المرك كامــل مــن خــال فني
ــة  ــة والمتعلق ــاث المقترح ــذ األبح ــيتم تنفي ــك س ــد ذل ــًا، بع ــوي قريب ــم الحي ــاج الفح بإنت

باســتخدام الفحــم الحيــوي.
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ــة عــى  ــاه و الزراعــة و مــن خــال المركــز الوطنــي للزراعــة العضوي  تحــرص وزارة البيئــة والمي
ــن بالتحــول العضــوي  ــن و الراغبي ــن العضويي ــي المقــدم للمزارعي ــر الدعــم الفن ــادة و تطوي زي
ــة و  ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــة العدي ــال إقام ــن خ ــك م ــة، و ذل ــق المملك ــف مناط يف مختل
ورش العمــل و المحاضــرات العلميــة المتخصصــة، باإلضافــة إىل تنفيــذ العديــد مــن الزيــارات 
الميدانيــة مــن ِقبــل منســوبي و خبــراء المركــز مــن أجــل االطــاع عــى المشــاكل التــي يعانــي 
ــد  ــبة. وق ــول المناس ــات والحل ــع التوصي ــخيصها ووض ــى تش ــل ع ــون و العم ــا المزارع منه
حــرص المركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة وبالتعــاون مــع إدارة اإلنتــاج العضــوي بالــوزارة عــى 
بنــاء القــدرات و رفــع كفــاءة ضبــاط اتصــال الدعــم الفنــي العضــوي و ضبــاط اتصــال الزراعــة 
العضويــة مــن خــال تنفيــذ دورات تدريبيــة متخصصــة و جــوالت ميدانيــة داخــل المركــز 

ــة. ــة العضوي ــال الزراع ــاهدات يف مج ــارب و المش ــدث التج ــى أح ــاع ع لاط

نوع الدعم الفنيالعدد

زيارات تأهيلية لمزارعين راغبين بالتحول العضوي18

زيارات دعم فني لمزارعين عضويين و تحت التحول العضوي7

زيارات دعم فني لمزارعين غير عضويين94

تقارير فنية متخصصة )جروب الدعم الفني عبر تطبيق الواتس أب(12

دورات تدريبية و ورش عمل داخل المركز 9

دورات تدريبية و ورش عمل خارج المركز )مختلف مناطق المملكة(15

محاضرات علمية متخصصة أون الين )منصة اإلرشاد الزراعي(3

بوسترات علمية عى صفحة تويتر الخاصة بإدارة اإلنتاج العضوي18

فيديوهات علمية عى صفحة تويتر الخاصة بإدارة اإلنتاج العضوي10

استقبال مزارعين يف المركز50

تحليل عينات تربة و مياه1038

إنتاج سماد عضوي مخمر )كمبوست(120 طن

إنتاج سماد الفيرمي كمبوست )سماد الديدان(25 طن

توزيع تقاوي ثوم عضوي عى 46 مزارعًا عضويًا و تحت التحول150كغم
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 ورشة عمل علمية متخصصة

زيارات دعم فني للمزارعين العضويين وتحت التحول العضوي

ورشة عمل متخصصة للمرشدين الزراعيين )المدرج الرئيسي في المركز(
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يف ختــام هــذا التقريــر الفنــي الــذي تنــاول عــرض أهــم البرامــج التــي 
أقيمــت يف المركــز الوطنــي للزراعــة العضويــة للعــام 2021، واألحداث 
التــي شــهدها، وعــرض نتائــج أوليــة لألبحــاث والتجــارب والمخرجات 
ــة،  ــة الدولي ــم نشــرها والمشــاركة بهــا يف المؤتمــرات العلمي ــي ت الت
ــم الدعــم الفنــي وتأهيــل  ــة األنشــطة بالمركــز يف مجــال تقدي وجمل
وتنميــة قــدرات الفنييــن والمختصيــن يف مجــاالت عــدة تخــص 
الزراعــة العضويــة، والمشــاريع المنجــزة والتــي يف طــور اإلنجــاز، 
ــا  ــى قدرتن ــرة وع ــه الكثي ــى نعمات ــده ع ــل ونحم ــز وج ــكر هللا ع نش
ــل  ــرق إىل كل تفاصي ــم نتط ــى وإن ل ــا حت ــعر أنن ــه. ونش ــى ختام ع
بعــض التجــارب، فقــد كانــت نتائــج أغلبهــا قيمــة ووجهــت التوصيات 
باعتمــاد مخرجاتهــا، ويجــري العمــل حاليــًا عــى المواصلــة يف بقيــة 
التجــارب أو إعادتهــا والتأكيــد عــى نتائجهــا. ومــن هنــا يكــون أملنا يف 
هللا أن نكــون قــد ألممنــا بــكل مــا يفيــد قراءنــا، وأن نعمــل عــى نشــر 
ــج تلــك األبحــاث والمخرجــات وتنظيــم ورش العمــل والــدورات  نتائ
ــن يف التحــول عــى  ــن والراغبي ــن العضويي ــة لحــثِّ المزارعي التدريبي
ــاج الزراعــي، وهــذا  ــق الممارســات الســليمة لرفــع كفــاءة اإلنت تطبي
مــا نصبــو إليــه مــن إقامــة هــذه األعمــال الفنيــة يف المركــز الوطنــي 

ــة. للزراعــة العضوي

ــم  ــام عليك ــاء، والس ــا المعط ــة بلدن ــا لخدم ــائلين هللا أن يوفقن س
ــه. ــة هللا وبركات ورحم
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