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حفار ساق التفاح
إعداد االستاذ الدكتور توفيق مصطفى العنتري

و المهندس إسماعيل ابراهيم
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – الجامعة األردنية

شــجرة التفــاح مــن االشــجار العريقــه حيــث يعــود عمرهاإلــى 600 ســنة 
قبــل الميــالد، وموطنهــا األصلــي الصيــن، وللثمــرة قيمــة غذائيــة عاليــة، 
تعمــل علــى تقليــل “الكولســترول” فــي الشــرايين، وتســاعد علــى الهضــم 
وتنظــف األســنان وتقــوي اللثــة، فضــال عــن أنهــا مضــاد لألكســدة، فيمــا 
يعمــل عصيــر التفــاح علــى خفــض احتمــاالت تصلــب الشــرايين، واإلصابــة 

بــاألورام الســرطانية.
كمــا أن شــجرة التفــاح ذات إنتاجيــة طبيعيــة عاليــة جــدا فــي المناطــق 
الصالحــة لهــا، خصوصــا إذا كانــت مــن األصنــاف المالئمــة لألراضــي، مــن 
حيــث التربــة والهطــل المطــري الســنوي واالرتفاعــات المناســبة عــن ســطح 
البحــر، بحيــث يمكنهــا أن ترفــد االقتصــاد الزراعــي بمــوارد إضافيــة كبيــرة ألن 

الدونــم الواحــد يعطــي أكثــر مــن طــن فــي كل موســم.
العربــي،  الوطــن  فــي  التفــاح  مزارعــو  يواجههــا  تحديــات  هنــاك  ان  اال 
والمتمثلــة فــي اصابــة االشــجار بعــدد مــن االفــات الحشــرية و االمــراض 
النباتيــة، و لعــل مــن اهــم االفــات الحشــرية التــي تهاجــم اشــجار التفاحيــات 

حشــرة حفــار ســاق التفــاح التــي ســنتحدث عنهــا بشــيء مــن التفصيــل.

Leopard Moth حفار	ساق	التفاح	
Zeuzera pyrina  )Lepidoptera: Cossidae(

ينتشــر علــى أفــرع التفــاح وجذوعــه فــي الحدائــق المنتشــرة فــي عمــان 
وتنتشــر  والجــوز.  الزيتــون   - أيضــا   - ويصيــب  األخــرى.  األردنيــة  والمــدن 
فــي فلســطين وســوريه ولبنــان، ودول شــمال أفريقيــا، وكثيــر مــن الــدول 
العربيــة، ودول حــوض البحــر األبيــض المتوســط. وفــي حــاالت قليلــة يصيــب 

الكمثــرى والســفرجل والرمــان واللوزيــات. 
لــون الحشــرة الكاملــة أبيــض، وتوجــد عليهــا نقــط ســوداء مزرقــة المعــة إذا 
كانــت علــى التفــاح وتكــون قرمزيــة وعليهــا نقــط خضــراء المعــة إذا كانــت 
علــى الزيتــون، لألنثــى قــرون استشــعار خيطيــة، وللذكــر قــرون استشــعار 
مشــطية مضاعفــة.  لــون اليرقــة أبيــض تخالطــه صفــرة، وعلــى كل حلقــة 

مــن حلقــات الجســم توجــد بقــع ســوداء.

بعــد  أســبوع  حوالــي  تبلــغ  بســيطة  لفتــرات  الكاملــة  الحشــرات  تظهــر 
خروجهــا مــن  العــذراء بيــن آب وتشــرين األول؛ فتضــع البيــض علــى األفــرع 
أو الجــذع  بمــا معدلــه حوالــي 200 بيضــة لــكل أنثــى. وبعــض اليرقــات 
يســتطيع اختــراق القلــف، والوصــول  إلــى الخشــب، ولتبــدأ فــي الحفــر بحثــًا 

عــن الســيليلوز. 
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إلــى أكثــر مــن  30 ســم، وتحتــاج  إلــى بعــد  إلــى أعلــى، تصــل  وباالتجــاه 
ســتة أشــهر حتــى يكتمــل نموهــا. وتتراكــم - خــالل هــذه المــدة - نشــارة 
خشــبية بكميــات كبيــرة علــى األرض قــرب قاعــدة الســاق، وأيضــًا علــى 
فتحــة دخــول اليرقــة إلــى الســاق، وعندمــا تصبــح ناضجــة، ترجــع إلــى بدايــة 
النفــق؛ لتتحــول إلــى عــذراء عنــد فتحــة الدخــول لمــدة شــهر تقريبــًا، ثــم 
تخــرج الحشــرة الكاملــة، وتتــرك الشــرنقة علــى بــاب النفــق. لهــذه الحشــرة 
جيــل واحــد فــي العــام او العــام و نصــف. وينتــج عــن اإلصابــة الخفيفــة 
جفــاف األفــرع والثمــار وضعــف النبــات. وإذا أهملــت مكافحــة اإلصابــة فــي 

الجــذوع، فقــد تجــف الشــجرة تمامــًا و تمــوت.
امــا علــى الزيتــون فتختلــف عــن اصابــة اشــجار التفــاح ،فنجدهــا علــى الجــذع 
او علــى األغصــان الســميكه حيــث تحفــر اليرقــات  بطريقــه ملتويــه لتبتعــد 
فتحــة  خــارج  خشــبيه  نشــاره  يظهــر  وال  الخشــبيه  الصلبــه  أألماكــن  عــن 
الدخــول بــل تظهــر كتــل صمغيه.قــد تجــف بعــض أألفــرع ولكــن ال تمــوت 

الشــجره كمــا يحصــل فــي حالــة التفــاح .

طرق	المكافحة
1.تقويــة األشــجار عــن طريــق القيــام بالعمليــات الزراعيــة الالزمــة، وخاصــة 

التســميد.
2.إدخــال ســلك مــرن صلــب - مثــل الســلك الــذي يســتعمل لنشــر الغســيل 
- داخــل النفــق فــي االتجــاه إلــى أعلــى للضغــط علــى اليرقــات وقتلهــا. وال 

تصلــح هــذه الطريقــه فــي حالــة اصابــة الزيتــون .

3.جمع العذارى من فتحة الدخول وإعدامها.
اليرقــات  علــى  للقضــاء  وحرقهــا؛  والجافــة  المصابــة  األفــرع  4.جمــع 

داخلهــا. الموجــودة  والعــذارى 
5.حقــن النبــات بالمبيــد المركــز؛ علــى أســاس أن لــه ضغطــًا بخاريــًا عاليــًا، 
وأنــه ســريع التطايــر، مثــل الدايكلورفــوس، والدورســبان، ثــم إقفــال الفتحــة 
بشــمع المســتيك. و ال تســتخدم هــذه الطريقــه فــي حالــة األصابــه ألشــجار 

الزيتــون .
6.وضــع قليــل مــن الــداي كلــورو بنزيــن فــي فتحــة الدخــول، ثــم أقفالهــا 

بشــمع المســتيك. وال تصلــح هــذه الطريقــه فــي حالــة اصابــة الزيتــون

موعــد  يعــرف  أن  بشــرط  الكاملــة،  الحشــرات  مكافحــة  المكــن  7.مــن 
مصائــد  اســتخدام  يتطلــب  ممــا  العــذارى؛  مــن  خروجهــا  أو  ظهورهــا 
فرمونيــة أو مصائــد ضوئيــة للبســاتين القريبــة مــن مصــادر كهربائيــة ؛ إذ إن 
العثــة تنجــذب للضــوء. ويمكــن اســتخدام هــذه المصائــد للمكافحــة بزيــادة 
أعدادهــا لتتناســب مــع مســاحة البســتان، وبمعــدل مصيــدة ضوئيــة أو 

فرمونيــة لــكل دونــم.
8.توضــع علــى فتحــات الدخــول بعــد تنظيفهــا معجونــة  Antio-tarlo التــي 
تحتــوي علــى مــادة فّعالــة متطايــرة هــي Ethylene dichloride، ومــادة 
صمغيــة تجــف وتقفــل الفتحــة، وتكــون هــذه المعجونــة فــي أنابيــب خاصــة 
مثــل أنابيــب معجــون األســنان. وال تصلــح هــذه الطريقــه فــي حالــة اصابــة 

الزيتــون

 The leopard moth attacks branches of apple, olive, walnut and pomegranate in Jordan, Arab and Mediterranean countries.
 The adult insect is white in color dotted with black bluish dots. It appears for about one week in August up to October.
 Females lay eggs on branches or trunk. The hatched larva digs in the main trunk of apple tree heading upward for six
 months searching for cellulose, then coming back to pupate in the opening hole. Saw-dust accumulates at the hole and
 as a pile on the ground under infested tree. It may destroy the tree if not controlled. Infestation of this borer on olive tree
 differs than on apple due to the hard wood of olive. It has one generation per year or year and half. This borer may be
 .controlled  by agricultural practices, physical, chemical, and traps of different types
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ِإهدار الغذاء وتأثيره على البيئة
د. عاصم عبد المنعم أحمد

أستاذ مساعد بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى- مركز البحوث الزراعية- الجيزة- مصر

ُيشــير ُمصطلــح ِإهــدار الغــذاء )Food waste( إلــى الَتخلــص مــن الطعــاِم 
انتهــاء  بعــد  بــه  االحتفــاظ  تــم  ســواء  البشــري  لالســتهالِك  الُمناســب 
صالحيتــه أو َتركــه حتــى َيفســد. َغالبــًا مــا َيرِجــع ِإهــدار الغــذاء إلــى َتلــف 
الطعــام ولكــن ُيمكــن أن َيرجــع ذلــك ألســباب أخــرى مثــل زيــادة الكميــات 
المعروضــة للســلع بســبب األســواق أو عــادات الَتســوق أو عــادات األكل 
الدينيــة  األعيــاد  خــالل  كبيــر  هــدر  َيحــدث  حيــث  الفردييــن  للمســتهلكين 

الزفــاف والَتجمعــات العائليــة وفــى المطاعــم والفنــادق. ومراســم 
ُيعتبــر ِإهــدار الغــذاء مشــكلة ُمنتشــرة فــى جميــع أنحــاء العالــم وليــس فقــط 
ــًا أكثــر مــن نحــو 800 مليــون شــخص  بيــن الــدول الُمتقدمــة، َفُيعانــى َحالي

مــن ســوء التغذيــة الحــاد.
ٌيؤثــر ِإهــدار الغــذاء َســلبًا علــى البيئــة واالقتصــاد واألمن الغذائــى والتغذية، 

وَيَظــل الَتعامــل الَناجــح مــع هــذه القضيــة َتحديــًا كبيرًا للســنواِت القادمة.

بعض	الحقائق	عن	ِإهدار	الطعام:-
والُمخَصَصــة  الُمنتجــة  األغذيــة  ثلــث  مــن  َيقــُرب  مــا  ُيفقــد  أو  •ُيهــدر 
لإلســتهالك البشــري كل عــام أى نحــو 1.3 مليــار طــن وُتعــادل قيمتهــا نحــو 
1 تريليــون دوالر أمريكــي وهــو مــا َيكفــي إلطعــام ثالثــة مليــارات شــخص.
•َتكفــي الميــاه الُمســتخدمة فــى إنتــاج الطعــام الُمهــدر الســنوي لنحــو 9 

مليــارات شــخص بمعــدل 200 لتــر للشــخص فــي اليــوم.

ــا َيكفــي  ــًا فــى قــارة أوروب ــى أن الطعــام الُمهــدر َحالي ــرات إل •ُتشــير الَتقدي
200 مليــون شــخص وفــى أمريــكا الالتينيــة فإنــه َيكفــي  إلطعــام نحــو 

إلطعــام نحــو 300 مليــون شــخص وِمْثِلهــم فــى قــارة إفريقيــا.
•َيَتــراوح نصيــب الفــرد الســنوي مــن الطعــام الُمهــدر مــا بيــن -95 115 
َيَتــراوح  كيلوجرامــًا لقاطنــي دول قــارة أوروبــا وأمريــكا الشــمالية، بينمــا 
النصيــب الســنوي مــن الطعــام الُمهــدر مــا بيــن 6 -11 كيلوجرامــًا فــي 

جنــوب وجنــوب شــرق آســيا.
•ُيَعــاِدل الَفاقــد والُمهــدر مــن األغذيــة حوالــي 4.4 جيجــا طــن مــن انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس الحــراري ســنوًيا، وهــو إفتراضيــًا ثالــث أكبر دولــة النبعاثات 
غــازات االحتبــاس الحــراري بعــد الصيــن والواليــات المتحــدة. )%28 و 20% 

مــن جملــة اإلنبعاثــات العالميــة علــى الترتيــب(.
•ُتهــِدر أو َتفِقــد البلــدان الُمتقدمــة والناميــة )األقــل نمــوًا( نفــس الكميــة 
مــن الغــذاء تقريبــًا كل عــام حيــُث َبلَغــت الكميــة الُمهــدرة نحــو 670 و 630 

مليــون طــن علــى الترتيــب.
•ُتَقّســم المجموعــات الغذائيــة ِطبقــًا إلــى الَفاقــد والُمهــدر ســنويًا كالَتالي: 
والفواكــه والخضــروات  الحقليــة  للمحاصيــل   50-40% و  للحبــوب   30%
ونحــو %20 للمحاصيــل الزيتيــة واللحــوم واأللبــان ونحــو %35 لألســماك.
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•َيذهــب ُثلــث إنتــاج الحبــوب فــى العالــم لَتســمين الماشــية، وفــي حــال 
إســتخدام هــذه الكميــة لإلســتهالك البشــري بــداًل مــن الماشــية فهــي 

َتكفــي إلطعــام 4 مليــارات شــخص.
•فــى حالــة َتجنــب ِإهــدار أو َفقــد %25 مــن األغذيــة علــى مســتوى العالــم 
ســنويًا فســيكون ذلــك َكافيــًا إلطعــام ُقَرابــة 870 مليــون شــخص حــول 

العالــم.
•ُتَترَجــم خســائر اإِلهــدار والفقــد فــي الغــذاء إقتصاديــًا إلــى إنخفــاض الدخــل 
المزرعــي وارتفــاع األســعار للُمســتهلكين ومــن ّثــم زيــادة فاتــورة اإلســتيراد 

مــن الخــارج لكثيــر مــن الــدول الناميــة.

التأثيرات	البيئية	إِلهدار	الطعام
مــن الثابــت أنــه ال يتــم ِإهــدار الطعــام فقــط عندمــا يتــم الَتخلــص مــن 
الطعــام الصالــح لــألكل، بــل هــو ِإهــدار لجميــع المــوارد الُمســتخدمة إلنتــاج 
الطعــام فــى المزرعــة ونقلــِه إلــى مائــدة كل شــخص، مثــل كميــة ميــاه 
الــري واألراضــي الزراعيــة والوقــود الُمســتخدم لَتشــغيل ماكينــات الــري 

والحصــاد وَتجهيــز األرض ومركبــات النقــل الــخ. 
فعلــى ســبيِل المثــاِل ال الحصــر ُتعَتبــر الميــاه العذبــة مــن أثمــن مــوارد األرض 
وُيســَتخدم نحــو 70 فــى المائــة منهــا لألغــراض الزراعيــة بمــا فــي ذلــك ري 
المحاصيــل وميــاه الشــرب للماشــية. فإنتــاج تفاحــٍة واحــدٍة فقــط َيتطلــب 
فــى المتوســط نحــو 125 لتــرًا مــن المــاء، وهــذا َيعنــي أن الَتخلــص مــن 

تفاحــة ُمصابــة بكدمــات ُيشــبه ســكب 125 لتــرًا مــن المــاء فــي الصــرف.
األرض هــى مــن المــوارد القيمــة والَمحــدودة فــى نفــس الوقت وُيســتخدم 
نحــو %28 مــن المســاحة الزراعيــة ســنويًا فــي العالــم إلنتــاج أغذيــة ُتفقــد أو 

ُتهــدر فــي نهايــة المطاف.

ولهــذا فــإن إهــدار كميــات أقــل مــن الطعــام َيعمــل علــى توفيــر المــال 
والوقــت وَتوفيــر األراضــى الزراعيــة والوقــود وميــاه الــري وبمــا أن الزراعــة 
ُتــؤدي إلــى فقــدان المــوارد فَتقليــل اإِلهــدار مــن شــأنه المســاعدة فــى 

إنقــاذ العديــد مــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة.

كيــف	ُيمكــن	للحكومــات	والشــركات	واألفــراد	الُمســاعدة	فــى	الحــِد	
مــن	ِإهــدار	الطعــام؟

النصــف  بمقــدار  الطعــام  ِإهــدار  َخفــض  والشــركات  للحكومــات  ُيمكــن 
اآلتــي:- طريــق  عــن   2030 عــام  بحلــول 

•الُمتابعــة الدقيقــة لــكل حلقــة مــن حلقــات سلســلة التوريــد لتقليــل ِإهــدار 
الطعام.

•إتبــاع السياســات الزراعيــة والماليــة المناســبة والتــي مــن شــأنها تحقيــق 
العدالــة للمزارعيــن ومــن ّثــم ُتحقــق اإلســتفادة القصــوى مــن الكميــات 

الناتجــة لُمختلــف المحاصيــل.
•تقديــم فائــض الطعــام الصالــح لــألكل لغيــر القادريــن علــى شــراِء الطعــام 
والفقــراء عــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي أو المنظمــات األهليــة أو 

الحكوميــة الــخ، ثــم ُيســتخدم المتبقــي منــه كعلــف للحيوانــات.
•الُمســاندة الُمجتمعيــة الَماديــة منهــا والمعنويــة للبرامــج والمشــروعات 
اإلســتثمارية التــى يجــري تنفيذهــا مــن جانــب القطــاع الخــاص والقطــاع 
العــام لتجنــب ِإهــدار الطعــام مــع ضــرورة َتوافــر المراقبــة الفعالــة لهــا حتــى 

ُتحقــق الهــدف المرجــو منهــا.
•العمــل علــى َتحويــل جميــع مخلفــات الطعــام غيــر الصالحــة لــألكل إلــى 
ســماد أو اســتخدامها لتوليــد الطاقــة وليــس إرســالها إلــى مكــب النفايــات.
طريــق  عــن  تجنبــه  وكيفيــة  الطعــام  ِإهــدار  بشــأن  العمــالء  •َتوعيــة 

وخالفــه. التســوق  فــى  الرشــيدة  الممارســات 
•َتعليم المواطنين ماهّية األمن الغذائي.

•َســن قوانيــن وتشــريعات تحظــر علــى كافــة المتاجــر والمحــالت التخلــص 
مــن الطعــام غيــِر الُمبــاع وُيعاقــب المخالفيــن بغرامــاٍت ماليــٍة كبيــرٍة وقــد 

يصــل األمــر إلــى الســجن مــع تغليــظ العقوبــة فــى حالــة التكــرار.
•العمــل علــى حظــر اإلحتفــاالت التــى يتــم ِإهــدار كميــات كبيــرة مــن الطعام 
والتــى َتبلــغ مئــات األطنــان كمهرجــان الطماطــم فــى اســبانيا وكولومبيــا 

وإيطاليــا )La Tomatina( ومهرجــان البرتقــال بإيطاليــا وغيرهــا.

Food waste is one of the largest contributors to global climate change. Growing, processing, and transporting food uses 
significant resources. If food is wasted, these resources are wasted too. The United Nations (UN) warns that food waste 
alone causes 10% of greenhouse gases and urges us to change our diet to reverse the situation.
Food waste refers to food removed from the supply chain during distribution, in shops, restaurants, or in our homes. Food 
waste can be either unavoidable/inedible for example, the stone from a fruit, or avoidable/edible such as bread that was 
uneaten and went moldy.
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تقنيات زراعية جديدة تحول الصحاري العربية إلى ربوع خضراء
إعداد د. طارق قابيل

عضو هيئة التدريس -كلية العلوم -جامعة القاهرة - مصر

تغطــي الصحــراء العربيــة الكبــرى معظــم الــدول العربيــة، وبصفــة خاصــة 
شــبه الجزيــرة العربيــة بحوالــي 2.6 مليــون كــم². وتتميــز هــذه الصحــاري 
ــاًل مــع معــدل  بدرجــات حــرارة عاليــة علــى مــدار العــام نهــارًا، ومتجمــدة لي
هطــول أمطــار ســنوي أقــل مــن 10 مليميتــر، مــع بعــض االســتثناءات فــي 
بعــض المناطــق الجبليــة مــن الجنــوب الشــرقي للصحــراء التــي يصــل معــدل 

هطــول األمطــار فيهــا إلــى أكثــر مــن 50 مليميتــر ســنويا. 
وتشــير هــذه الحقائــق المناخيــة لصعوبــة اســتزراع هــذه الصحــراء لنــدرة 
كبيــًرا  العلمــاء جهــًدا  يبــذل  ذلــك  الحــاد، ومــع  الطقــس  الميــاه وتقلــب 
المســاحات  هــذه  والســتغالل  الصعوبــات،  هــذه  مثــل  علــى  للتغلــب 

الزراعــة.  فــي  الشاســعة 
وبالفعــل بــدأت محــاوالت عمليــة البتــكار واســتغالل تقنيــات علميــة حديثــة 
ــة علــى الصحــراء،  ــة المطل ــدول العربي لتحقيــق هــذا الهــدف فــي بعــض ال
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  كدولــة 

ويناقــش هــذا المقــال بعــض مــن هــذه التقنيــات الواعــدة. 

نفــذت دولــة اإلمــارات بالفعــل إجــراءات طموحــة لمواجهــة تحديــات األمــن 
الزراعــة، مــن خــالل تحقيــق  الغذائــي، ومكافحــة التصحــر وتعزيــز  قطــاع 
مفهــوم الزراعــة المســتدامة. وهنــا يبــرز دور األفــكار الرائــدة فــي التصــدي 
 لمشــكالت شــح المــوارد المائيــة واألراضــي الصالحة للزراعــة وملوحة التربة 

والظــروف البيئيــة الصعبــة وارتفــاع  تكاليــف اإلنتــاج واآلفــات الزراعيــة  . 

تحويل	الصحراء	الرملية	إلى	سهول	خضراء		
يخطــط باحثــون صينيــون لتحويــل صحــراء أبــو ظبــي الرمليــة إلــى ســهول 
أقســى  إحــدى  فــي  جديــدة  تكنولوجيــا  لتطبيــق  محاولــة  فــي  خضــراء، 
مــن  الصينيــون  ويراهــن  األرض.  وجــه  علــى  مناخــا  الجغرافيــة  المناطــق 
فــي  المرتقــب  المشــروع  نجــاح  علــى  جياوتونــغ«  »تشــونغينغ  جامعــة 
اإلمــارات بعــد نجــاح تطبيقــه فــي صحــراء »غوبــي« الصينيــة، إذ تــم تحويــل 

جــزء كبيــر منهــا إلــى ســهول خضــراء تملؤهــا األعشــاب واألزهــار.
الزراعــة  فــي  العربيــة  الصحــراء  اســتخدام  علــى  الصينيــة  الخطــة  تعمــد 
التجاريــة، ومنحــت حكومــة أبــو ظبــي الباحثيــن 10 كيلومتــرات مربعــة مــن 
صحــراء اإلمــارة، بغــرض تحويــل رمالهــا إلــى عشــب أخضــر، تتخللــه الشــجيرات 

والخضــروات. وتتوقــع الحكومــة أن تعــزز التكنولوجيــا األمــن الغذائــي فــي 
اإلمــارات بشــكل كبيــر فــي حــال نجاحهــا ، وخاصــة فــي إنتــاج محاصيــل األرز 
والقمــح. كمــا تعهــد المســؤولون اإلماراتيــون بتقديــم كل مــا يلــزم للفريــق 

الصينــي، لكــي يحقــق النجــاح المرجــو.

أرز	يتحمل	الملوحة
ــة زراعــة  فــي شــهر يوليــو 2018 أعلــن فريــق بحثــي صينــي  عــن نجــاح تجرب
األرز المتحمــل للملوحــة والقلويــة فــي صحــراء دبــي. وتجــاوز أعلــى محصول 
لهــذا النــوع مــن األرز الهجيــن 7.8 طــن لــكل هكتــار، مــا يعــد أعلــى كثيــرا عــن 
متوســط إنتــاج األرز  العالمــي عنــد 4.539 طــن لــكل هكتــار، وفقــا لمركــز 
بحــث وتطويــر األرز القابــل للزراعــة فــي األراضــي المالحــة والقلويــة فــي 

 تشــينغداو بمقاطعــة شــاندونغ شــرقي الصيــن  . 
بــدأ الفريــق الصينــي مــع الشــريك اإلماراتــي المشــروع فــي دبــي منــذ ينايــر 
2018 وتــم زراعــة أكثــر مــن 80 نوعــا مــن األرز المتحمــل للملوحــة والقلويــة 
فــي الحقــول التجريبيــة.  ويخطــط الفريــق الصينــي وشــريكه المحلــي فــي 
دبــي عقــب هــذا النجــاح، إلقامــة مزرعــة تجريبيــة بمســاحة 100 هكتــار آخــر 
فــي عــام 2019، لمواصلــة اختبــار تقنيــات زراعــة األرز الهجيــن. وتــم توســيع 
مســاحة األراضــي المزروعــة عــام 2020 لتغطــي نحــو 10 بالمائــة مــن أرض 

دبــي حســبما طلــب الجانــب اإلماراتــي.
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ويخطــط الفريــق وشــريكه اإلماراتــي إلنشــاء مركــزا بحثيــا وترويجيــا لــألرز 
الهجيــن فــي دبــي، مــن أجــل االختبــار الزراعــي والتحســين التقنــي والتدريــب 
الشــرق  منطقــة  فــي  الهجيــن  األرز  زراعــة  تكنولوجيــا  وتعميــم  الفنــي 

األوســط وشــمال إفريقيــا.

تربة	اصطناعية	إلنتاج	محاصيل	جديدة	
تربــة  والتقنيــة،  للعلــوم  خليفــة   اإلماراتيــة  جامعــة  مــن  باحثــون  طــور 
إنتــاج  تدعــم  فريــدة  وخصائــص  بمكونــات  متنوعــة  تتمتــع  اصطناعيــة 
ونمــو نباتــات ومحاصيــل جديــدة، وتقدمــت الجامعــة بطلــب بــراءة اختــراع 
األســتاذ  الخزرجــي،  الحســن  ســعيد  الدكتــور  طــوره  الــذي  للمشــروع، 

البحثــي.  وفريقــه  الكيميائيــة،  الهندســة  فــي   المشــارك 
يركــز المشــروع علــى إعــداد التربــة لتصبــح مشــابهة في  صفاتهــا وخصائصها 
التربــة الخصبــة فــي تايالنــد وأوكرانيــا، مــا يســمح بزراعــة النباتــات المختلفــة 
وفًقــا  لمتطلبــات المزارعيــن .  ويــري الخزرجــي مطــور التربــة االصطناعيــة أن 
ــرة  ــة جــاء باالســتفادة مــن الرمــال  المتوفــر بكث ــة االصطناعي ــر الترب »تطوي
فــي دولــة اإلمــارات، مــن خــالل إعــداد التربــة بأســلوب يحاكــي أنــواع التربــة 
ــة  ــل الترب ــة تركيبهــا ومســاميتها؛ مث ــا مــن ناحي ــة والمعروفــة  عالمًي الخصب
الموجــودة فــي تايالنــد والغنيــة بالرواســب الطينيــة واألراضــي  ذات التربــة 
الســوداء فــي أوكرانيــا، الُمســتخَدمة بكثــرة فــي زراعــة الحبــوب وتربيــة 

المواشــي«. 
ــة المشــروع مــن دوره المســتقبلي فــي دعــم قطــاع الزراعــة  ــع أهمي وتنب
للزراعــة،  الصالحــة  شــح  األراضــي  مــن  القطــاع  يعانــي  إذ  اإلماراتــي، 
واقتصارهــا علــى موائــل قليلــة، فــي ظــل اســتحواذ رمــال الصحــراء علــى 
الظــروف  الصناعيــة  التربــة  تهيــئ  وقــد  الطبيعيــة،  معظــم  التضاريــس 

والمحاصيــل. النباتــات  لزراعــة  المناســبة 

رمال	ال	تمتص	المياه
العلــوم  فــي  المســاعد  األســتاذ  ميشــرا،  هيمانشــو  البروفيســور  يــري 
أن  والتقنيــة  للعلــوم  اللــه  عبــد  الملــك  بجامعــة  البيئيــة  والهندســة 
المســتهلك األكبــر للميــاه العذبــة فــي العالــم هــي الزراعــة. وإذا كنــت تريــد 
أحــداث تأثيــرًا كبيــرًا فــي األمــن المائــي، كل مــا يجــب عليــك أن تفعلــه هــو 

توفيــر خمســة بالمئــة مــن ميــاه الزراعــة. 
طــور ميشــرا وطالــب الدكتــوراه أديــر غالــو جونيــور حــاًل جذريــًا أال وهــو 

 .)Hydrophobic Sand( الميــاه  تمتــص  ال  التــي  الرمــال 
الهايدروفوبيــا )طــرد المــاء( هــي خاصيــة فيزيائيــة لمركــب يفّضــل بشــّدة 
االرتبــاط مــع الجزيئــات المحايــدة نظــرًا لطبيعتــه غيــر القطبيــة. ويمكنكــم 
اختبــار هــذه الظاهــرة عندمــا ســكب قليــاًل مــن المــاء فــي مقــالة زيــت. 
فجزيئــات الزيــت ال تترابــط مــع جزيئــات المــاء، وبالتالــي تبقــى منفصلــة 

بوضــوح.
ويقــول ميشــرا: »يوجــد الكثيــر مــن الرمال فــي المملكة العربية الســعودية، 
فضــاًل عــن احتياطيــات بتروليــة كبيــرة، ولهــذا فــإن الشــمع، الــذي يعــد منتــج 
ثانــوي لتكريــر النفــط، يجــب أن يكــون وفيــرًا أيضــًا. لــذا، فمــاذا لــو أخذنــا 
الرمــال، التــي هــي مجانيــة، ووضعنــا عليهــا مقاديــر نانويــة مــن الشــمع 

كطــالء؟«.
قــام غالــو، علــى مــدى العاميــن الماضييــن، مــع فريــق مــن المســاعدين، 
بزراعــة وتتبــع نمــو اســتهالك الميــاه ومحاصيــل مجموعــة مــن النباتــات 
بطريقــة منهجيــة. بــدأوا العمــل فــي 2015 فــي المســتنبتات الزجاجيــة فــي 
الجامعــة وســرعان مــا انتقلــوا، بعــد دورة زراعــة واحــدة، إلــى اختبــار األراضــي 
الزراعيــة بالقــرب مــن قريــة »هــدى الشــام« علــى بعــد 20 كيلومتــرًا مــن 

مدينــة جــدة الســعودية.
الشــعير  تشــمل  نباتــات  مجموعــة  علــى  وميشــرا  غالــو  اختيــار  ووقــع   
والطماطــم. واختبــر الفريــق كاًل مــن زيــادة المحاصيــل مــع ثبــات اســتهالك 
الميــاه، وخفــض اســتهالك الميــاه مــع ثبــات المحاصيــل. وأوحــت النتائــج 
ثبــات  مــع  تقريبــًا  العائــد  بمضاعفــة  الفريــق  إليهــا  توصــل  التــي  األوليــة 
اســتهالك الميــاه. فيمــا ال يــزال اختبــار الحــد مــن اســتهالك الميــاه مســتمرًا.
يقــول غالــو: »فــي المراحــل المبكــرة، عندمــا تنكشــف التربــة، تفقــد الكثيــر 
مــن المــاء جــّراء التبخــر. هــذا مجــرد مــاء مهــدر ألن النبــات ال يســتخدمه 

للنمــو أو لضبــط حرارتــه«.
وال يعــد إيقــاف تبخــر المــاء فــي البيئــات الزراعيــة مفهومــًا مبتكــرًا. ففــي 
العالــم الغربــي يتــم إنتــاج نحــو خمســة مالييــن طــن متــري مــن البالســتيك 
ســنويًا ألغــراض التغطيــة. وبعــد الحصــاد، تمــّد هــذه اللفائــف مــن األغطيــة 

البالســتيكية التــي، بــرأي ميشــرا » مشــكلة بيئيــٌة كبــرى«.
وقــال ميشــرا: »فــي المناطــق الجافــة والحــارة كالســعودية، تصــل حصــة 
الزراعــة إلــى نحــو ســتين أو ســبعين بالمئــة مــن الميــاه العذبــة. وتصــل 
الكميــة إلــى آالف الكيلومتــرات المكعبــة، وهــي كميــة هائلــة مــن الميــاه«. 
ويــرى الفريــق أن الرمــل الطــارد للمــاء ليــس مجــّرد حــل جيــد، ولكنــه أيضــًا 
زهيــد التكلفــة وفــي متنــاول المزارعيــن فــي مناطــق العالــم شــبه القاحلــة 

ــة. والقاحل
للعلــوم  اللــه  عبــد  الملــك  جامعــة  مــن  مشــترك  بحثــي  فريــق  ويقــوم 
والتقنيــة وجامعــة الملــك عبــد العزيــز حالًيــا بجنــي محصــول مــن الطماطــم 

تمــت زراعتــه باســتخدام الرمــل الطــارد للميــاه. 

The Arabian Desert covers most of the Arab countries, especially the Arabian Peninsula, at about 2.6 million km². These 
deserts have high temperatures throughout the year during the day, and freezing at night, with an annual precipitation 
rate of less than 10 millimeters, with some exceptions in some areas of the southeast. However, scientists make a 
great effort to overcome these difficulties and the research process has begun in the achieving and completing modern 
scientific techniques to accomplish the goal in some Arab countries bordering the desert, such as the United Arab 
Emirates and Saudi Arabia, and this article discusses some promising Agriculture technologies currently employed in 
the area.
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أنواع اللوف 
إعداداألستاذ الدكتور جمال راغب قاسم

أستاذ بيئة وفسيولوجيا األعشاب قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، الجامعة األردنية

أنــواع اللــوف نباتــات عشــبية معمــرة تتبــع العائلــة اللوفيــة أو القلقاســية 
أو األراليــةAraceae ، اللــوف نبــات ذو رايزومــات درنيــة أو كورمــات وأوراق 
معنقــة قاعديــة طويلــة تكــون أحيانــا مبقعــة أو مرقطــة بنقــاط بنيــة أو 
ســوداء. تظهــر الســاق الزهريــة بلــون اخضــر مصفــر وباهــت، يغلفهــا غشــاء 
واســع ذو شــكل بوقــي، تلتقــي حوافــه يشــكل زوايــا مــن األســفل واألعلــى 
ــة ويغلــف االزهــرار الليلكــي أو  ــا بنقــاط ليلكي ويكــون الغشــاء منقــط أحيان
 Spadix أغريضيــة  النــورة  األســطواني،  الشــكل  وذو  اللــون  األرجوانــي 
األســفل  بالجــزء  منهــا  الموجــودة  تكــون  منفصلــة  أو  منفــردة  واألزهــار 
مؤنثــة والموجــودة فــي المنتصــف عقيمــة وتلــك الموجــودة فــي األعلــى 
مذكــرة، عضــو الطلــع ذو رائحــة غيــر مقبولــة قويــة لكنهــا تجــذب الحشــرات 

للنبــات حيــث تدخــل داخــل الغشــاء عاملــة علــى تلقيــح األزهــار.

التوزيع	الجغرافي	واالنتشار

Arum هــي أســيا وأوروبــا وشــمال  اللــوف  الموطــن األصلــي لجنــس    
أفريقيــا، العــدد الحقيقــي لألنــواع التابعــة لهــذا الجنــس غيــر معــروف فــي 
حيــن أن بعــض الباحثيــن قــد ذكــروا وجــود 29 نــوع مــن اللــوف منهــا األنــواع: 

 A. balansanum, A., A. hygrophilum, A. maculatum, A.
 palaestinum, A. italicum, A. elongatum, A. detruncatum, A.

 cyrenaicum0

 يتواجــد اللــوف فــي مناطــق عديــدة فــي العالــم حيــث يوجــد تحــت الغابــات 
نســبيا  والمظلمــة  الظليلــة  األماكــن  وفــي  الرطبــة  الظليلــة  الخشــبية 
والموحلــة فــي الجبــال المرتفعــة أو علــى الســفوح متوســطة االرتفــاع 
وعلــى  والكهــوف  الشــجيرات  داخــل  فــي  ويوجــد  كمــا  الصخــور،  وعلــى 

جوانــب األوديــة والجــداول المائيــة.

	يعرف	من	اللوف	ثالثة	أنواع	في	األردن	وهي:

 Arum dioscoridis   العلمــي أو مبرقــش واســمه  لــوف مرقــط،    .1
 .Sibth

Spotted Arum conophalloides  ويسمى باألنجليزية

ولــه   .Arum maculatum L العلمــي    واســمه  ســام  ابقــع  لــوف   .2
ومنهــا األنجليزيــة  األســماء  مــن  العديــد 

Adam and Eve, Cuckoopint, Lords-And-Ladies Arum, 
Starchwort Arum, Water Arum.

  Arum palaestinum Bioss   العلمــي واســمه  لــوف فلســطيني   .3
Palaestine Arum   األنجليزيــة باللغــة  ويســمى 
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التكاثر	وطرق	االنتشار

الدرنيــة والبــذور والبصيــالت الصغيــرة، حيــث  بالريزومــات  اللــوف  يتكاثــر 
تنمــو هــذه أثنــاء فصــل الربيــع معطيــة األوراق الخضــراء القاعديــة ومــن ثــم 
يبــدأ النبــات بتكويــن الشــمراخ الزهــري وفــي نهايــة الربيــع وبدايــة الصيــف 

تتكــون البــذور ذات اللــون األحمــر وبأعــداد كبيــرة. 

يعــاود نبــات اللــوف نمــوه ســنويا مــن الريزومــات والبصيــالت الصغيــرة 
التــي تتكــون بأعــداد كبيــرة داخــل التربــة. 

اإلستخدامات	القديمة

الغــذاء  فــي  مضــت  لقــرون  اللــوف  لجنــس  التابعــة  النباتــات  تســتعمل 
ارتبــط  والحيــوان.  لالنســان  النباتــات  هــذه  ســمية  مــن  بالرغــم  والــدواء 
اســتعمال اللــوف فــي الغــذاء بالفقــر حيــث كانــت العائــالت الريفيــة تجمــع 
هــذا النبــات اثنــاء فصــل الربيــع وتعمــل علــى طبخــه حيــث تتحطــم المــواد 
الســامة والتــي تســبب تنمــل الفــم، لقــد كان يحضــر بصــورة شــوربات أو مــع 
دقيــق القمــح وبصــورة تشــبه الــى حــد مــا المعجنــات كالســبانخ أو كانــت 

االوراق تجفــف وتخــزن الســتعمالها أثنــاء فصــل الشــتاء. 

ــه ال ينصــح  ــؤكل بعــد خبزهــا، إال ان ــة بالنشــاء حيــث ت ــر الريزومــات غني تعتب
بتناولهــا حتــى ولــو تــم خبزهــا بشــكل جيــد، األوراق تــؤكل بعــد طهيهــا 
وتجفيفهــا فــي أنــواع اللــوف المختلفــة. حيــث يتــم فقــدان المــواد الســامة 
بأشــعة  التجفيــف  او  العاليــة  الحــرارة  بدرجــات  الطهــي  اثنــاء  وتحطمهــا 
الشــمس، واللــوف عبــارة نبــات زينــة فــي الحدائــق كمــا ويعتبــر مــن األزهــار 

ــة. البري

محاذير	اإلستعمال	واآلثار	الجانبية

 نباتــات اللــوف الموجــودة فــي الطبيعــة ال ترعــى مــن قبــل الحيوانــات 
ــر النبــات الطــازج )األخضــر( ســام بجميــع أجــزاءه، حيــث  كونهــا ســامة. يعتب
يحــدث حرقــة فــي الفــم واألغشــية المخاطيــة وغثيــان ودوخــة. يجــب عــدم 
جمــع النبــات واســتعماله فــي العــالج الشــخصي تحــت أي ظــرف حيــث 
لوحــظ فــي اآلونــة األخيــرة اقبــاال كبيــرا مــن قبــل العامــة علــى اســتخدام 
النبــات وبصــور عديــدة لمرضــى الســرطان ممــا أدى إلــى حــدوث مضاعفــات 
اعقــد عنــد المريــض دون أن يــؤدي ذلــك إلــى أي تحســن يذكــر فــي مرضــه،  

لــذا يجــب عــدم اســتخدام النبــات إال تحــت إشــراف طبــي كامــل.

تحــدث االوراق والثمــار حرقــان شــديد فــي الفــم، وللنبــات بشــكل عــام 
تأثيــرات ضــارة علــى القلــب، ويحــدث آالما شــديدة في العضالت، وإســهال، 
وحــروق علــى الشــفاه، وعصيــره حــارق لللجلــد ويعمــل علــى تقرحــه. أمــا 
فــي الماشــية فتظهــر أعــراض التســمم علــى شــكل ســيالن لعــاب، وانتفــاخ 

فــي الرقبــة، وعــدم التركيــز واالضطــراب، وهــزال ومــن ثــم المــوت. 

Arum spp. are perennial herbs belong to the family Araceae. They are native to Asia, Europe and North Africa. The genus 
Arum contains almost 29 species distributed worldwide. Arum plants are usually found in shaded, moist or mud damp 
places, on the cave interance, rocks, and along the wadies sides and running water. Arum plants reproduce sexually by 
seeds and asexually by rhizomes, corms and bulblets. Plants usually appear and grow during the spring and complete 
their life cycle by midlle of the summer. Plants revegetate yearly and can live for many years as perennials. Arum plants 
have a long history of uses in food and medications although are extremely poisnous. In medicine, Arum species are 
used for many ailments. As food plants they are used as leafy vegetables and prepared in different forms especially by 
poor families in the villages and suburbs. The green fresh plants are unpalatable and highly toxic to man and animals. 
However, when died or heated during food preperations toxic materials are destroyed, degraded and much of the toxicity 
is lost. Three Arum species are well known in Jordan flora. People are used to collect the plants for food or use in 
flok medicne especially as anticancers. However, different cases of toxificaction by these plants occurred and resulted 
from their random use by public. Therefore, these Arum plants should not be used in self medication by any form and 
their uses must be under strict medical supervisiopn. The plant also has some uses as an ornamental in gardens or is 
regarded as a wild flower at all growth stages. 
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اللفحة المتأخرة في البطاطا 
إعداد المهندس : الياس عزيز الخوري

إجازة في الهندسة الزراعية /سوريا

حدثــت فــي إيرلنــدا فــي األعــوام 1845 1852- مجاعــة ســميت مجاعــة 
إيرلنــدا الكبــرى أو مجاعــة البطاطــا اإليرلنديــة وكانــت ســببا فــي وفــاة 
مليــون إنســان والســبب الرئيســي فــي حــدوث هــذه المجاعــة كان مــرض 

اللفحــة المتأخــرة التــي اتلفــت محاصيــل البطاطــا فــي انحــاء أوروبــا.
 

يعتبــر مــرض اللفحــة المتأخــرة علــى البطاطــا المتســبب عــن فطــر فيتوفثورا 
إنفســتنس Phytophthora infestans وهــو مــن أكثــر األمــراض خطــورة 
حيــث صعوبــة  مــن  المحصــول وكذلــك  علــى  المدمــر  تأثيــره  حيــث  مــن 
الوقائيــة  اإلجــراءات  أهــم  باســتعراض  نقــوم  ســوف  لذلــك  مكافحتــه، 
والعالجيــة المتبعــة للوصــول بالمحصــول إلــى بــر األمــان بأقــل الخســائر. 
الجويــة  الظــروف  يفضــل  المتأخــرة  اللفحــة  لمــرض  المســبب  الفطــر  إن 
البــاردة – الرطبــة، وتكــون درجــة الحــرارة المثلــى لتشــكل األبــواغ هــي 12-
18 درجــة مئويــة مــع جــو مشــبع أو شــبه مشــبع بالرطوبــة الجويــة، بينمــا 
يكــون معــدل نمــو اآلفــة مثالــي فــي درجــات حــرارة تتــراوح بيــن 24-20 

ــة. درجــة مئوي

ولذلــك يلعــب الطقــس الــذي هــو خــارج عــن إرادتنــا دوًرا حاســًما فــي بدايــة 
العــدوى وتطورهــا.  ومــع ذلــك، يمكــن لمــزارع البطاطــا اتخــاذ سلســلة مــن 
اإلجــراءات للحــد مــن اإلصابــة. ففــي الســنوات التــي تكــون فيهــا الظــروف 
الجويــة مواتيــة النتشــار المــرض )ربيــع رطــب( قــد يكــون الــرش األول ضرورًيا 
قبــل تشــابك النباتــات بحيــث يبــدأ رش مبيــدات الفطريــات مــن 7 إلــى 12 
يوًمــا قبــل ظهــور اللفحــة المتأخــرة فــي قطعــة األرض.  عــالوة علــى ذلــك، 
مــن الضــروري لتحقيــق الكفــاءة االقتصاديــة للعــالج أن يتــم تعديــل اختيــار 

المبيــد وفًقــا لضغــط العــدوى. 
وعلــى عكــس الكثيــر مــن العوامــل الممرضــة فــإن p.infestans ال يعيــش 
طويــاًل بمعــزل عــن مضيفــه؛ فهــو يقتــل بشــكل ســريع خــالل الصقيــع أو 
ــات التــي تبقــى فــي  الجــو الحــار، واالســتثناء الوحيــد هــو بقــاؤه فــي الدرن

األرض بعــد الحصــاد.
أبــواغ الفطــر تكــون فــي حالــة ســبات  وبذلــك تتجلــى خطورتــه فــي أن 
علــى الدرنــات المصابــة بشــكل غيــر مرئــي وعنــد نمــو هــذه الدرنــات تتمــدد 
األخــرى  الطريقــة  أمــا  األوليــة.  اإلصابــة  فتحــدث  الســاق  إلــى  األبــواغ 
لإلصابــة األوليــة تحــدث عنــد ارتفــاع رطوبــة التربــة حيــث تتطــور األبــواغ 
علــى الدرنــات المريضــة وتنتشــر عبــر ميــاه التربــة لتصــل إلــى ســيقان نباتــات 

ســليمة. 



سون | حزيران / يونيو 2021 
س والخم

ساد
ي - العدد ال

المزارع العرب

15

Weather plays a critical role in the onset and development of late blight infection, and accordingly, the appropriate fungicide 
must be intervened at the right time. In weather conditions favorable to the spread of the disease, we start spraying with 
a highly systemic fungicide to eliminate spores in the stems of infected plants, flowed by spraying with a locally systemic 
fungicide to protect the fresh leaves and sealing the treatment with a fungicide with a spore-killing effect to protect the 
tubers from infection during lifting.

نــوع التربــة أيًضــا يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى تقــدم المــرض حيــث تصــّرف 
التــرب الخفيفــة الميــاه بشــكل أســرع وبالتالــي فــإن خطــر اإلصابــة المبكــرة 

والثقيلــة أقــل بكثيــر مــن خطــر اإلصابــة بالتــرب الطينيــة.
أمــا اإلصابــة الثانويــة )علــى األوراق( تحــدث عنــد انتشــار األبــواغ مــع الريــاح 
الطقــس  الثانويــة هــو  يقــرر شــدة اإلصابــة  المطــر، والــذي  رذاذ  أو مــع 
)الطقــس األمثــل: 4 ســاعات علــى األقــل مــن األوراق الرطبــة و 20-15 

ــة(   درجــة مئوي

إلــى  المتأخــرة  اللفحــة  المتبعــة إلدارة مــرض  اإلجــراءات  يمكــن تقســيم 
عالجيــة. وإجــراءات  وقائيــة  إجــراءات  قســمين: 

من	أهم	اإلجراءات	الوقائية	المتبعة:	
1- التدخــل باســتخدام المبيــد الوقائــي المناســب فــي حــال كانــت الظــروف 

الجويــة مواتيــة النتشــار المــرض.
ــد تكــرار زراعــة  ــا المحصــول الســابق بشــكل كامــل عن ــات وبقاي ــة درن 2-إزال

محصــول البطاطــا فــي نفــس الحقــل.
3-تعقيــم البــذار قبــل الزراعــة وهنــا يجــب توضيــح نقطــة مهمــة وهــي أن 
اســتخدام بعــض أنــواع المبيــدات للتعقيــم وخصوصــا فــي العــروة الربيعيــة 
إلــى  يــؤدي  قــد  الزراعــة(  خــالل فتــرة  الحــرارة  انخفــاض درجــات  )بســبب 
تبويــض الدرنــات بشــكل مبكــر قبــل اإلنبــات ممــا قــد يســبب خســارة كبيــرة 
بالمحصــول. وتعتمــد نســبة الضــرر علــى درجــة الحــرارة خــالل فتــرة الزراعــة، 
الضــرر ولذلــك مــن  زاد  الحــرارة كلمــا  انخفضــت درجــات  انــه كلمــا  حيــث 
الضــروري استشــارة فنــي زراعــي عندمــا يــراد تعقيــم درنــات البطاطــا قبــل 

الزراعــة.
أهم	اإلجراءات	العالجية:

المتخصصــة  الفطريــة  المبيــدات  أحــد  باســتخدام  التدخــل  فهــي تشــمل 
وهنــا يجــب االنتبــاه إلــى ثالثــة أمــور مهمــة: 

1- آلية عمل المبيد.
2-آلية انتقال المبيد داخل النبات.

3-اختيــار المبيــد المناســب للمــرض،  حيــث أن لــكل مبيــد نقــاط قــوة ونقــاط 
ضعــف ولذلــك يجــب اســتغالل نقــاط القــوة لــكل مبيــد بشــكل مناســب، إن 
الهــدف األول مــن العــالج بمبيــدات الفطريــات هــو تقليــل نمــو الفطــر مــن 

الدرنــة عبــر ســاق البطاطــا. 
يمكن	تقسيم	مراحل	العالج	إلى	ثالث	مراحل:

 المرحلــة األولــى: فــي التــرب الثقيلــة، يجــب أن يبــدأ الــرش بشــكل أساســي 
بمبيــدات تحــوي علــى المــواد الفعالــة التاليــة: بروبامــوكارب هيدروكلورايــد 
أو   mefenoxam مفينوكســام  أو   Propamocarb hydrochloride

.Benalaxyl أو بيناالكســيل Kiralaxyl كيراالكســيل
تتميــز هــذه المبيــدات بأنهــا ذات جهازيــه عاليــة تســمح لهــا بالتحــرك داخــل 
أوعيــة النبــات لتقضــي علــى األبــواغ الموجــودة فــي الســاق والدرنــات. إذا 
اســتمرت الظــروف الجويــة لصالــح المــرض يجــب التدخــل بإحــدى المبيــدات 

الســابقة للمــرة الثانيــة مــع االنتبــاه إلــى عــدم اســتخدام المبيــد نفســه 
للمــرة الثانيــة بســبب خطــر تشــكل عــزالت مقاومــة للمــرض.

أمــا فــي التــرب الخفيفــة وفــي ســنوات الربيــع الجــاف، يكفــي اســتخدام 
.Metiram أو ميتــرام mancozeb مبيــد تالمســي مثــل مبيــد مانكوزيــب
المرحلــة الثانيــة: فــي هــذه المرحلــة، تنمــو قمــم البطاطــا بســرعة كبيــرة 
بحيــث تــزداد مســاحة األوراق غيــر المحميــة بشــكل ملحــوظ، مــع ارتفــاع 
األوراق  علــى  بالعــدوى  اإلصابــة  خطــر  يكــون  المتأخــرة،  اللفحــة  ضغــط 
غيــر المحميــة مرتفًعــا بشــكل خــاص.  فــي ظــل هــذه الظــروف، يوصــى 
باســتخدام مبيــدات الفطريــات الجهازيــة الموضعيــة أو الجزئيــة مثــل مبيــد 

.Cymoxanil سيموكســانيل 
تختــرق هــذه المبيــدات األوراق ويمكنهــا حمايــة األوراق الجديــدة، إلــى حــد 
مــا يعتمــد التأثيــر علــى الحالــة هــل الفطــر قــد اختــرق األنســجة بالفعــل أم 

ال )تأثيــر وقائــي وعالجــي(.
المرحلــة الثالثــة: بمجــرد أن تتوقــف قمــم البطاطــا عــن النمــو وتتحــول 
األوراق الســفلية إلــى اللــون األصفــر، فــإن حمايــة الدرنــات مــن اللفحــة 
المتأخــرة أمــر مهــم. إذا كان هنــاك إصابــة متأخــرة مرئيــة، فمــن المستحســن 
)مبيــدات  للجراثيــم  القاتــل  التأثيــر  ذات  الفطريــات  مبيــدات  اســتخدام 
ســيازوفاميد  أو   Fluazinam فلوزينــام  علــى  المحتويــة  الفطريــات 

.Cyazofamid
بشــكل أساســي فــي حــال عــدم وجــود إصابــة ال يــزال هنــاك فائــدة مــن 
أبــواغ  إنتــاج  يتــم  حيــث  للفطريــات  المبيديــن  بأحــد هذيــن  األخيــر  الــرش 
فيتوفثــورا مــا دامــت قمــم البطاطــا الخضــراء موجــودة وتنتقــل مــن خــالل 
ــة لمــدة  ــة وتبقــى معدي ــى الترب ــاح والنــدى وقطــرات المطــر لتصــل إل الري

ثالثــة أســابيع تقريًبــا.
يحــدث أكبــر خطــر لإلصابــة بعــدوى الدرنــات )اللفحــة المتأخــرة( أثنــاء القلــع 
وســبب ذلــك أنــه مــن أجــل نجــاح العدوى يجــب أن تتالمس األبواغ مباشــرة 
ولتوفيــر  الدرنــات  داخــل  إلــى  األبــواغ  دخــول  يســهل  الدرنــات ممــا  مــع 
أفضــل حمايــة ممكنــة ضــد اللفحــة المتأخــرة أثنــاء القلــع يجــب الجمــع بيــن 
التدخــل باســتخدام المبيــدات المشــار إليهــا بالمرحلــة الثالثــة مــع قتــل قمــم 

البطاطــا بالطــرق الكيميائيــة، قبــل حوالــي ثالثــة أســابيع مــن القلــع. 
فــي النهايــة ال بــد مــن ذكــر بعــض الجزئيــات التــي يجــب علــى المــزارع عــدم 
تجاهلهــا أثنــاء العــالج منهــا حجــم ســائل الــرش والــذي يجــب أن يتــراوح بيــن 

300-500 لتــر مــاء وذلــك حســب مرحلــة نمــو النبــات وتشــابك الخطــوط. 
وكذلــك وقــت الــرش مــن اليــوم حيــث أن المــواد الفعالــة الجهازيــة يجــب أن 

يمتصهــا النبات بنشــاط. 
نباتــات البطاطــا التــي تعانــي مــن اإلجهــاد الحــراري أو الجفــاف غيــر قــادرة 
خــالل  الفطريــات  مبيــدات  اســتخدام  يجــب  ولهــذا  بذلــك  القيــام  علــى 

ســاعات الصبــاح الباكــر.
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المثيونين إلنتاج حليب أكثر وصحة أفضل في 
األبقار الحالبة

إعداد د. أحمد العليمي
باحث تغذية الحيوان بالمركز القومي للبحوث )مصر(

عضو الجمعية األمريكية لعلوم األلبان )أمريكا(

تعانــي األبقــار الحالبــة خــالل أول ثالثــة أســابيع بعــد الــوالدة مــن العديــد 
مــن المشــاكل الصحيــة التــي تنتــج بصــورة أساســية مــن انخفــاض كميــة 
المــادة الجافــة المأكولــة عــن االحتياجــات الغذائيــة لألبقــار ممــا ينتــج عنــه 
»ميــزان الطاقــة الســالب«. ونتيجــة لذلــك تقــع األبقــار تحــت تأثيــر العديــد 
فــي  االلتهابــات  وانتشــار  الــوالدة  حــدوث  عنــد  اإلجهــادات  أنــواع  مــن 
الجســم وتثبيــط الجهــاز المناعــي. ولذلــك نجــد أن %90 مــن أمــراض األبقــار 
الحالبــة تنتشــر خــالل تلــك المرحلــة المبكــرة مــن موســم إنتــاج الحليــب 
مثــل الكبــد الدهنــي، حمــى الحليــب، التهــاب الضــرع، احتبــاس المشــيمة، 
والتهــاب الرحــم. وينتــج عــن ذلــك العديــد مــن الخســائر لمــزارع إنتــاج األلبــان 
ومنهــا انخفــاض إنتــاج الحليــب، انخفــاض الكفــاءة التناســلية، زيــادة اســتبعاد 
األبقــار المصابــة مــن القطيــع، ونفــوق األبقــار. ولذلــك اتجهــت األنظــار 
إلمــداد األبقــار بالعناصــر الغذائيــة الهامــة التــي يمكنهــا أن تســاعد البقــرة 
علــى مواجهــة تلــك الظــروف القاســية، ومــن أهــم تلــك العناصــر الغذائيــة 

هــو المثيونيــن.

المثيونين	ضروري	لزيادة	إنتاج	الحليب
المثيونيــن هــو حمــض أمينــي ضــروري البــد مــن إضافتــه فــي عليقــة األبقــار 
ألن األبقــار ال تســتطيع تصنيعــه داخــل أجســامها. يحتــوي المثيونيــن علــى 
مجموعــة الميثيــل الكيماويــة، وهــي تلعــب أدورا عديــدة لتحســين الصحــة 
العامــة لألبقــار الحالبــة. أثبتــت الدراســات الحديثــة أن إضافــة المثيونيــن 
فــي عليقــة األبقــار ضروريــة ألن المثيونيــن هــام للعديــد مــن الوظائــف 
الحيويــة الهامــة داخــل الجســم، بمــا يســاهم فــي زيــادة إنتــاج األلبــان. فعلى 

ســبيل المثــال، يحتــاج تكويــن الحليــب فــي الضــرع إلــى توافــر مجموعــة مــن 
األحمــاض األمينيــة التــي تدخــل فــي تركيــب بروتيــن الحليــب »الكازيــن«، 
إلــى  المطلــوب  بالتركيــز  منهــا  أمينــي  حمــض  أي  توافــر  عــدم  ويــؤدى 
انخفــاض إنتــاج الحليــب حيــث يتــم إنتــاج الحليــب علــى مســتوى أقــل حســب 
األحمــاض األمينيــة المتوفــرة فــي حيــن يتــم تكســير الزيــادة فــي باقــي 
األحمــاض األمينيــة لتخــرج فــي البــول. وبذلــك يقــل إنتــاج الحليــب ويفقــد 
الجســم أحمــاض أمينيــة ضروريــة لتكويــن الحليــب دون االســتفادة منهــا 
فيمــا يعــرف بـــ »نظريــة برميــل ليبيــج لألحمــاض األمينيــة المحــددة فــي 
األبقــار الحالبــة«. ومــن بيــن هــذه األحمــاض األمينيــة فــإن المثيونيــن يكــون 
هــو األقــل عــن التركيــز المطلــوب. لذلــك أطلــق علمــاء تغذيــة األبقــار علــى 
المثيونيــن أنــه »الحمــض األمينــي المحــدد األول« فــي األبقــار الحالبــة. 
وعليــه اســتقرت اآلراء علــى ضــرورة إضافــة المثيونيــن فــي عليقــة األبقــار. 
وقــد أوضحــت العديــد مــن الدراســات أن إضافــة المثيونيــن تعمــل علــى 
زيــادة إنتــاج الحليــب بمقــدار 3.4 – 4.3 كجــم حليــب للبقــرة فــي اليــوم. 
وكذلــك يعمــل المثيونيــن علــى زيــادة كميــة البروتيــن فــي الحليــب بمقــدار 
123- 200 جــرام فــي الكيلوجــرام الواحــد مــن الحليــب، باإلضافــة إلــى زيــادة 
نســبة البروتيــن فــي الحليــب بمقــدار 0.10 - 0.26 % وترجــع تلــك الزيــادة 
فــي إنتــاج الحليــب وتحســين جــودة الحليــب إلــى أن المثيونيــن يعمــل علــى 
زيــادة المــادة الجافــة المأكولــة للبقــرة قبــل الــوالدة بمقــدار 0.5-1.2 كجــم 
مــادة جافــة مأكولــة لــكل بقــرة فــي اليــوم، وكذلــك بعــد الــوالدة بمقــدار 
اليــوم، ممــا يوفــر  لــكل بقــرة فــي  2.1-1.6 كجــم مــادة جافــة مأكولــة 
ــر  المزيــد مــن العناصــر الغذائيــة داخــل جســم البقــرة وبالتالــي يقلــل مــن أث

ظاهــرة ميــزان الطاقــة الســالب ويســاهم فــي زيــادة إنتــاج الحليــب. 
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المثيونين	يحسن	من	نشاط	الكبد	ويرفع	المناعة

تســاعد إضافــة المثيونيــن علــى الحــد مــن ظاهــرة الكبــد الدهنــي المنتشــرة 
الجافــة  المــادة  لزيــادة  البقــرة  يدفــع  المثيونيــن  أن  حيــث  األبقــار  فــي 
الســالب  الطاقــة  ميــزان  مــن  يقلــل  بمــا  الــوالدة  وبعــد  قبــل  المأكولــة 
ــل مــن وصــول  ــي يحــد مــن هــدم مخــازن الدهــن فــي الجســم ويقل وبالتال
الدهــون للــدم ومنــه للكبــد. هــذا باإلضافــة إلــى أن المثيونيــن يعمــل علــى 
زيــادة تكويــن مركــب »البروتيــن الدهنــي منخفــض الكثافــة للغايــة« فــي 
الكبــد وهــو مركــب حيــوي يعمــل علــى تنظيــف الكبــد ممــا يتراكــم بــه مــن 
دهــون. يتميــز الكبــد الدهنــي كذلــك بزيــادة إنتــاج الشــقوق الحــرة – وهــي 
مركبــات ضــارة تعمــل علــى تكســير المــادة الوراثيــة والبروتيــن فــي الخاليــا – 
نتيجــة األكســدة غيــر المكتملــة لألحمــاض الدهنيــة فــي الكبــد، بينمــا يعمــل 
المثيونيــن علــى التخلــص مــن تلــك الشــقوق الحــرة عــن طريــق زيــادة إنتــاج 
مضــادات األكســدة فــي الكبــد والــدم مثــل الجلوتاثيــون والبيتاكاروتيــن 
والتوكوفيــرول، بمــا يســهم فــي اســتعادة الكبــد لنشــاطه. ونتيجــة لذلــك 
يعمــل المثيونيــن علــى تالفــى ظهــور الكبــد الدهنــي فــي األبقــار الحالبــة 
مــن خــالل تقليــل وصــول الدهــون إلــى الكبــد، وكذلــك تنظيــف الكبــد ممــا 
بــه مــن دهــون وشــقوق حــرة، ممــا ينتــج عنــه كبــد صحــي قــادر علــى القيــام 

بوظائفــه الهامــة فــي التمثيــل الغذائــي وزيــادة إنتــاج الحليــب.

يعتبــر انخفــاض المناعــة فــي األبقــار الحالبة من العالمــات المميزة للمرحلة 
األولــى مــن موســم إنتــاج الحليــب. ولذلــك تصبــح البقــرة غيــر قــادرة علــى 
الدفــاع عــن نفســها وقــد تتعــرض للعديــد مــن العــدوى الميكروبيــة التــي 
تســتوجب عالجهــا وتقلــل إنتــاج الحليــب. ولذلــك توجــد حاجــة ضروريــة لرفــع 
مناعــة األبقــار خــالل تلــك الفتــرة الحرجــة. ومــن أهــم عوامــل رفــع المناعــة 
هــو المثيونيــن، حيــث يعمــل المثيونيــن علــى زيــادة قــدرة الخاليــا المناعيــة 
علــى التهــام الميكروبــات الضــارة التــي قــد تصــل لداخــل جســم البقــرة. 
وبذلــك يحافــظ المثيونيــن علــى األبقــار مــن التعــرض للعــدوى الميكروبيــة 

التــي تضــر بصحتهــا وتتطلــب تكاليــف للعــالج وتقلــل إنتــاج الحليــب.

المثيونين	ذو	تأثير	عابر	لألجيال

يعمــل المثيونيــن علــى تشــجيع األبقــار علــى زيــادة المــادة الجافــة المأكولــة 
خــالل المرحلــة األخيــرة مــن الحمــل والتــي يحــدث فيهــا معظــم النمــو 
الجنينــي فــي الرحــم. وقــد وجــدت الدراســات الحديثــة أن زيــادة المــادة 
الجافــة المأكولــة ترتبــط بزيــادة انتقــال العناصــر الغذائيــة مثــل األحمــاض 
األمينيــة والفيتامينــات والجلوكــوز مــن البقــر الحامــل إلــى األجنــة مــن خــالل 
المشــيمة. ونتيجــة لذلــك يعمــل المثيونيــن علــى زيــادة وزن العجــل عنــد 
الــوالدة بمقــدار 2.8 كجــم وزن حــي فــي العجــالت الناتجــة مــن أمهــات، 
تــم إضافــة المثيونيــن إلــى عالئقهــا. كذلــك يعمــل المثيونيــن علــى زيــادة 
ــادة أبعــاد الجســم مثــل الطــول  ــد الفطــام باإلضافــة لزي وزن العجــالت عن
والعــرض بمــا يســمح بالحصــول علــى عجــالت ذات جســم أكبــر وهــو مــا 
يتيــح فيمــا بعــد تلقيــح العجــالت علــى عمــر أصغــر بمــا يوفــر وقــت ومجهــود 
تربيــة العجــالت ويســهم فــي الحصــول علــى عــدد مواســم إنتــاج حليــب أكثــر 

مــن تلــك العجــالت.

 كذلــك أثبتــت الدراســات أن المثيونيــن يحســن مــن وظائــف الكبــد والجهــاز 
المناعــي فــي العجــالت قبــل الفطــام بمــا قــد يقلــل مــن حــدوث األمــراض 
المنتشــرة فــي فتــرة قبــل الفطــام مثل اإلســهاالت وااللتهابات التنفســية. 

أظهــرت هــذه األبحــاث كذلــك أن المثيونيــن يحســن مــن نمــو العجــالت 
الناتجــة نتيجــة دور المثيونيــن الحيــوي فــي نمــو الميكروبــات النافعــة فــي 
أمعــاء العجــالت بمــا يحســن مــن االســتفادة مــن العليقــة الجافــة وزيــادة 
هضــم الســكريات المعقــدة مثــل الســليلوز وكذلــك زيــادة ميكروبــات إنتــاج 
مركبــات الطاقــة مثــل الحمــض الدهنــي بيوتيريــت الهــام لصحــة األمعــاء 

وزيــادة االمتصــاص وتحســين المناعــة وزيــادة النمــو فــي العجــالت.

مصادر	إضافة	المثيونين	وأنسب	األوقات	الستخدامه

يجــب إضافــة المثيونيــن لألبقــار الحالبــة فــي صــورة »مثيونيــن محمــى« 
وهــو مثيونيــن مغطــى بطبقــة مــن الدهــن تحميــه مــن أن يتــم تكســيره 
وفقــده فــي كــرش البقــرة بفعــل ميكروبــات الكــرش. والهــدف مــن ذلــك 
هــو أن يتجــاوز المثيونيــن الكــرش دون فقــد وأن يصــل ألماكــن امتصــاص 
المثيونيــن فــي األمعــاء، ومنهــا يتــم امتصاصــه وانتقالــه لمجــرى الــدم حيث 
تســتفيد منــه البقــرة فــي الوظائــف المختلفــة فــي الكبــد والمناعــة والضرع 
لزيــادة إنتــاج الحليــب وتقليــل األمــراض. وتكــون المفاضلــة بيــن منتجــات 

المثيونيــن المحمــي المتوفــرة فــي األســواق علــى أســاس:
)1( األكثــر تحمــال للظــروف البيئيــة ومنهــا الحــرارة العاليــة وحــدة أدوات 

تخليــط العليقــة لتقليــل الفاقــد قبــل وصولــه لداخــل جســم البقــرة .
)2( األقــل فقــدا فــي الكــرش لزيــادة كفــاءة اإلضافــة وتقليــل التكاليــف. 
)3( األعلــى إتاحــة حيويــة أي األكثــر قــدرة فــي االمتصــاص مــن األمعــاء 
ووصــول  القصــوى  االســتفادة  يضمــن  بمــا  الــدم  لمجــرى  والوصــول 
المثيونيــن بالتركيــز المطلــوب لداخــل الجســم. ويعتبــر أفضــل وقــت إلضافة 
المثيونيــن هــو ثالثــة أســابيع قبــل الــوالدة وطــوال موســم إنتــاج الحليــب.

فــي  الــوالدة  وبعــد  الحمــل  أثنــاء  المثيونيــن  إضافــة  أن  يتضــح  وبذلــك 
عليقــة األبقــار تلعــب دورا حيويــا فــي زيــادة كميــة وجــودة الحليــب وتقليــل 
األمــراض مــن خــالل زيــادة المــادة الجافــة المأكولــة وتحســين صحــة الكبــد 
ورفــع المناعــة. هــذا باإلضافــة لــدور المثيونيــن الهــام فــي الحصــول علــى 
جيــل جديــد مــن العجــالت أفضــل نمــوا وأكثــر صحــة، بمــا يســهم فــي زيــادة 

ــاح واســتدامة إنتــاج األلبــان. األرب

Ensuring a proper post-ruminal supply of methionine to dairy cows during the per parturient period has garnered interest 
in recent years due to beneficial effects of methionine in alleviating unfavorable health consequences of negative protein 
and energy balance around parturition through increasing dry matter intake, eventually improves liver functions, enhance 
immune response, increase milk production, and induce better health and growth for subsequent heifers.
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