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 التسميد الحيوى مقدمة

 السماد العضوى الصناعى من المخلفات الزراعية   مفهوم الزراعة النظيفه
 االتجاھات الحدیثة في مجال المكافحة المتكاملة اآلفات الزراعیة

 إستخدام الطحالب كمحسن لألراضى الصحراوية

 إستخدام الهندسة الوراثية فى إنتاج التقاوى التسميد األخضر

    

  :مـقـدمـة
یعتبر قطاع الزراعة أحد أھم القطاعات الرائدة فى األقتصاد القومى المصرى حیث یعمل من خالل استراتیجیات 

المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والسياسية مما الزراعية المستدامة والتى تتمشى مع لتحقيق التنمية متكاملة 
له األثر فى رفع معدالت التنمية الزراعية وزيادة اإلنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات وزيادة رقعة 

األراضي المستصلحة وتعظيم األستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد استخدام الكيماويات الزراعية من 
يؤدى الى حماية البيئة من التلوث وتحقيق األمن الغذائي الصحى فى مصر خالى من أسمدة ومبيدات والذى 

   .الكيماويات

وقد إهتمت  .وتتعرض التنمية الزراعية الى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة
زراعي ألحداث طفرة فى وزارة الزراعة بمختلف هيئاتها بالزراعة النظيفة فى مجاالت البحث واإلنتاج ال

اإلنتاج الزراعى لتحقيق االكتفاء الذاتي ومحاولة للتصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من 
  .الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد والحد من مشكلة التلوث

  -:ويشمل مفهوم الزراعة النظيفة مايلى  

  .المكافحة المتكاملة لآلفات الزراعيةاالتجاهات الحديثة فى مجال   --::أوالأوال

            .العمليات الزراعية           -أ     

              .استخدام الفرمونات        -ب     

  .)البيولوجية(الحيوية استخدام المكافحة          -ج   

  .زراعة أصناف نباتية مقاومة           -د   

  ).االستشعار عن بعد(ر المبكر استخدام نظام التنبوء واإلنذا           -ه   

  .التسميد األخضر ::  ثانيـاثانيـا

   .التسميد الحيوى  ::ثالثـا

  مخصبات تثبت النتروجين الجوى تكافلىاو غير تكافلىمخصبات تثبت النتروجين الجوى تكافلىاو غير تكافلى--أأ

  ..مخصبات إذابة ومعدنة الفوسفات العضويةمخصبات إذابة ومعدنة الفوسفات العضوية  --بب

  ..السماد العضوى الصناعي من المخلفات الزراعيةالسماد العضوى الصناعي من المخلفات الزراعية    ::رابعـارابعـا

  ..لألراضي الصحراوية المستصلحة حديثالألراضي الصحراوية المستصلحة حديثااستخدام الطحالب كمحسن استخدام الطحالب كمحسن : : خامساخامسا

األصول الوراثية فى مجموعات األصول الوراثية فى مجموعات   استخدام الهندسة الوراثية فى إنتاج واعتماد التقاوى وكذلك تجميعاستخدام الهندسة الوراثية فى إنتاج واعتماد التقاوى وكذلك تجميع    ::سادسا سادسا 
  ..نباتية لحفظ هذه األصولنباتية لحفظ هذه األصول
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  االتجاهات الحديثة في مجال المكافحة المتكاملة اآلفات الزراعيةاالتجاهات الحديثة في مجال المكافحة المتكاملة اآلفات الزراعية: : أوالً أوالً 

برنامج المكافحة المتكاملة وذلك لالقالل من إستخدام المبيدات الكيماوية منذ عام برنامج المكافحة المتكاملة وذلك لالقالل من إستخدام المبيدات الكيماوية منذ عام قامت وزارة الزراعة بتنفيذ قامت وزارة الزراعة بتنفيذ 
وذلك باتباع بعض الوسائل والعمليات المناسبة بهدف المحافظة على أعداد هذه اآلفات عند مستويات وذلك باتباع بعض الوسائل والعمليات المناسبة بهدف المحافظة على أعداد هذه اآلفات عند مستويات   ١٩٩٥١٩٩٥

راعية ومن هذه راعية ومن هذه دون الضرر االقتصادى لها بهدف الحد من إستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة اآلفات الزدون الضرر االقتصادى لها بهدف الحد من إستخدام المبيدات الكيماوية فى مقاومة اآلفات الز
  --::الوسائل والعملياتالوسائل والعمليات

  العمليات الزراعيةالعمليات الزراعية        ))  أأ((
  --::التبكير فى الزراعةالتبكير فى الزراعة--١١

أدت الزراعة المبكرة إلى الحصول على بادرات للقطن قوية تتحمل اإلصابة باآلفات األولى مثل الدودة أدت الزراعة المبكرة إلى الحصول على بادرات للقطن قوية تتحمل اإلصابة باآلفات األولى مثل الدودة 
ديدان اللوز أخر ديدان اللوز أخر القارضة والحفار والتربس والمن والعنكبوت االحمر وكذلك حماية النباتات من األصابة بالقارضة والحفار والتربس والمن والعنكبوت االحمر وكذلك حماية النباتات من األصابة ب

من المحصول الرئيسى من المحصول الرئيسى % %   ٦٠٦٠الموسم مما يؤدى إلى المحافظة على اللوز المتكون فى الحجر والذى يمثل الموسم مما يؤدى إلى المحافظة على اللوز المتكون فى الحجر والذى يمثل 
  ..وبالتالى إنخفضت كمية المبيدات المستخدمة فى مكافحة اآلفات األولى وديدان اللوزوبالتالى إنخفضت كمية المبيدات المستخدمة فى مكافحة اآلفات األولى وديدان اللوز

    --::العزيــقالعزيــق--٢٢

الحشائش الضارة والتى تعتبر العائل الحشائش الضارة والتى تعتبر العائل أدت عمليات العزيق المتقن والمتطور إلى التخلص من كثير من أدت عمليات العزيق المتقن والمتطور إلى التخلص من كثير من   
الرئيسى لآلفات خصوصاً آفات البادرات األولى مثل الدودة القارضة والتربس والمن والعنكبوت األحمر كما الرئيسى لآلفات خصوصاً آفات البادرات األولى مثل الدودة القارضة والتربس والمن والعنكبوت األحمر كما 
أدى ذلك إلى تعريض عذارى دودة ورقة القطن والدودة القارضة ألشعة الشمس واألعداء الحيوية من الطيور أدى ذلك إلى تعريض عذارى دودة ورقة القطن والدودة القارضة ألشعة الشمس واألعداء الحيوية من الطيور 

  ..النافعة للقضاء عليهاالنافعة للقضاء عليها

  --::األحطاب األحطاب دفن دفن --٣٣    

أدى التخلص من اللوز العالق باألحطاب عن طريق دفنها فى باطن التربة قبل أول فبراير من كل عام إلى أدى التخلص من اللوز العالق باألحطاب عن طريق دفنها فى باطن التربة قبل أول فبراير من كل عام إلى 
القضاء على اليرقات الساكنة نتيجة إصابة اللوز األخضر فى الموسم السابق والتى تعتبر أهم مصدر إصابة القضاء على اليرقات الساكنة نتيجة إصابة اللوز األخضر فى الموسم السابق والتى تعتبر أهم مصدر إصابة 

  ..اللوز األخضر فى الموسم التالى بالجيل األول لهذه اآلفةاللوز األخضر فى الموسم التالى بالجيل األول لهذه اآلفة

  --::إزالة الحشائش المعمرة إزالة الحشائش المعمرة   --٤٤

إزالة الحشائش على جسور الترع والمصارف والطرق العامة والمنتشرة حول الزراعات قلل من اإلصابة إزالة الحشائش على جسور الترع والمصارف والطرق العامة والمنتشرة حول الزراعات قلل من اإلصابة 
  ..بكثير من اآلفات الضارة خصوصاً المن والتربس والذبابة البيضاء والعنكبوت األحمربكثير من اآلفات الضارة خصوصاً المن والتربس والذبابة البيضاء والعنكبوت األحمر

  ::إستخدام الفرمونات إستخدام الفرمونات   --))بب((
  --::اتاتيستخدم حاليا نوعان من أنواع الفرمونيستخدم حاليا نوعان من أنواع الفرمون

    --":":فرمون التشويشفرمون التشويش" " فرمونات األنابيب والرش فرمونات األنابيب والرش --١١  

تعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ورشها على النباتات أو ربطها علـى سـيقانها فـى    تعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ورشها على النباتات أو ربطها علـى سـيقانها فـى    
صوره أنابيب أو حلقات فى المساحات الكبيرة ، حيث يؤدى ذلك إلى تشتيت وبعثرة الذكور وعـدم إلتقائهـا   صوره أنابيب أو حلقات فى المساحات الكبيرة ، حيث يؤدى ذلك إلى تشتيت وبعثرة الذكور وعـدم إلتقائهـا   

قل فرصة التزاوج ووضع بيض غير مخصب ال يفقس يرقات مما يؤدى إلى تقليل اإلصابة قل فرصة التزاوج ووضع بيض غير مخصب ال يفقس يرقات مما يؤدى إلى تقليل اإلصابة باإلناث وبالتالي تباإلناث وبالتالي ت
    ..كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة ديدان اللوز فى محصول القطنكما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة ديدان اللوز فى محصول القطن

  --":":الجاذبات الجنسيةالجاذبات الجنسية" " فرمون الكبسوالت فرمون الكبسوالت --٢٢

/ / مائية مائية ( ( وتعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ووضعها فى كبسوالت داخل مصائد خاصة وتعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ووضعها فى كبسوالت داخل مصائد خاصة 
إلى وضع بيض غير مخصـب  إلى وضع بيض غير مخصـب      الصطياد ذكور الفراشات فتقل فرص التزاوج بينها أيضا مما يؤدىالصطياد ذكور الفراشات فتقل فرص التزاوج بينها أيضا مما يؤدى) ) ورقيةورقية
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ز القرنفليـة والشـوكية   ز القرنفليـة والشـوكية   اليفقس يرقات كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة دودة ورق القطـن وديـدان اللـو   اليفقس يرقات كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة دودة ورق القطـن وديـدان اللـو   
  ..واالمريكيةواالمريكية

    --::التزاوج حيث أن التزاوج حيث أن     وهناك طريقتان الستخدام الجاذبات الجنسية إما للجذب الجنسى أو العاقةوهناك طريقتان الستخدام الجاذبات الجنسية إما للجذب الجنسى أو العاقة  

بالنسبة للجذب تستخدم كمصايد وكبسوالت متخصصة لالفة حيث توضع هذه المادة فى كبسوالت مختلفة بالنسبة للجذب تستخدم كمصايد وكبسوالت متخصصة لالفة حيث توضع هذه المادة فى كبسوالت مختلفة   --أأ
الشكل توضع فى مصائد خاصة الصطياد الذكور من الطبيعة داخل الحقول وبالتالى تقل فرص التزاوج الشكل توضع فى مصائد خاصة الصطياد الذكور من الطبيعة داخل الحقول وبالتالى تقل فرص التزاوج 

  . . وتنخفض نسبة اإلصابةوتنخفض نسبة اإلصابة

رشا أو توضع فى رشا أو توضع فى ) ) الفرموناتالفرمونات( ( ت الجنسية ت الجنسية بالنسبة العاقة التزاوج أو التشويش حيث تستخدم الجاذبابالنسبة العاقة التزاوج أو التشويش حيث تستخدم الجاذبا  --بب
أنابيب خاصة تثبت على سيقان النباتات لعمل تشويش أى لبعثره الذكور وعدم التقاءها باألناث لفتره طويلة أنابيب خاصة تثبت على سيقان النباتات لعمل تشويش أى لبعثره الذكور وعدم التقاءها باألناث لفتره طويلة 
وهذا يؤدى إلى قلة فرص التزاوج ويفضل إستخدام هذه الطريقة فى التجميعات الكبيره لتحقيق أعلى كفاءه وهذا يؤدى إلى قلة فرص التزاوج ويفضل إستخدام هذه الطريقة فى التجميعات الكبيره لتحقيق أعلى كفاءه 

  . . يد الزراعة بكل تجميعة بقدر اإلمكانيد الزراعة بكل تجميعة بقدر اإلمكانللفرمونات وأن يتقارب مواعللفرمونات وأن يتقارب مواع

  ٢٢((تعليق أنابيب فرمون التشويش على نباتات القطن تعليق أنابيب فرمون التشويش على نباتات القطن 

  

  

  ٣٣((إستخدام الجاذبات الجنسية فى مكافحة دودة اللوز القرنفلية إستخدام الجاذبات الجنسية فى مكافحة دودة اللوز القرنفلية 

  

    --::ومن فوائد طريقة الفرمونات فى المكافحة المتكاملة ومن فوائد طريقة الفرمونات فى المكافحة المتكاملة 

    ..ل الموسمل الموسمدراسة تحديد مواعيد ظهور اآلفة وكثافة تعدادها وتذبذبها خالدراسة تحديد مواعيد ظهور اآلفة وكثافة تعدادها وتذبذبها خال--١١
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    ..جمع أكبر عدد من ذكور اآلفة لخفض فرص التزاوج وبالتالى االصابةجمع أكبر عدد من ذكور اآلفة لخفض فرص التزاوج وبالتالى االصابة--٢٢

    ..التنبؤ المبكر بحجم االصابة بالمحصول والحد من تعداد اآلفاتالتنبؤ المبكر بحجم االصابة بالمحصول والحد من تعداد اآلفات--٣٣

عدم تلوث البيئة وأعتدال التوازن الطبيعى بين اآلفة وأعدائها الحيوى والمحافظة على الحشرات الملقحة عدم تلوث البيئة وأعتدال التوازن الطبيعى بين اآلفة وأعدائها الحيوى والمحافظة على الحشرات الملقحة   --٤٤
    ..ونحل العسلونحل العسل

    --::فى القضاء على االفات الزراعية فى القضاء على االفات الزراعية ) ) البيولوجيةالبيولوجية( ( إستخدام المكافحة الحيوية إستخدام المكافحة الحيوية   --))جـجـ((  
  .. .. البكتريا الممرضةالبكتريا الممرضة  --أأ

إستخدمت البكتريا الممرضة لمقاومة اآلفات حيث تظهر البكتريا تحت الميكروسكوب على شكل ماسات إستخدمت البكتريا الممرضة لمقاومة اآلفات حيث تظهر البكتريا تحت الميكروسكوب على شكل ماسات 
يذوب الجدار الماس للبكتريا يذوب الجدار الماس للبكتريا بللورية تكمن بداخلها المادة الفعالة وبمجرد أن تأكل الحشرة هذه البلورات بللورية تكمن بداخلها المادة الفعالة وبمجرد أن تأكل الحشرة هذه البلورات 

نتيجة اآلثر السام لهذه البكتريا نتيجة اآلثر السام لهذه البكتريا ) ) وبخاصة حرشفية االجنحةوبخاصة حرشفية االجنحة( ( وتنطلق المادة الفعالة حيث تسبب موت الحشرات وتنطلق المادة الفعالة حيث تسبب موت الحشرات 
ايام من تناولها لهذه البكتريا علما بان هذه الحشره خالل هذه ايام من تناولها لهذه البكتريا علما بان هذه الحشره خالل هذه   ٥٥--٤٤على الحشره فقط وتتم قتل الحشره بعد على الحشره فقط وتتم قتل الحشره بعد 

وإستخدام هذه البكتريا يتميز بانه أكثر أمنا لالنسان وإستخدام هذه البكتريا يتميز بانه أكثر أمنا لالنسان . . ائيا على النباتائيا على النباتالمدة تظل ساكنة وينعدم أثرها نهالمدة تظل ساكنة وينعدم أثرها نه
والحيوان والنبات وليست لها أثار متبقية على النباتات وال تضر االنسان والتسبب التلوث للبيئة وتستخدم هذه والحيوان والنبات وليست لها أثار متبقية على النباتات وال تضر االنسان والتسبب التلوث للبيئة وتستخدم هذه 

ودودة ودودة ) ) هاهابعمل طعم سام منبعمل طعم سام من( ( البكتريا فى مقاومة آفات المحاصيل حرشفية االجنحة ومنها الدودة القارضة البكتريا فى مقاومة آفات المحاصيل حرشفية االجنحة ومنها الدودة القارضة 
  ..ورق القطن وغيرها عن طريق الرشورق القطن وغيرها عن طريق الرش

    ..النيماتودا الممرضةالنيماتودا الممرضة  --بب  

تحت األرض أو داخل الجزأ المحمى تحت األرض أو داخل الجزأ المحمى ) ) شكل حشره جعل الورد الزغبى وغيرهاشكل حشره جعل الورد الزغبى وغيرها( ( تستطيع أن تصل إلى اآلفة تستطيع أن تصل إلى اآلفة   
ساعة حيث تتوالد النيماتودا على اآلفة ثم تبحث عن آفات أخـرى وهكـذا   ساعة حيث تتوالد النيماتودا على اآلفة ثم تبحث عن آفات أخـرى وهكـذا   ٤٨٤٨من النبات وتقتل الحشره خالل من النبات وتقتل الحشره خالل 

وهناك أنواع أخرى من البكتريا والفطريات والفيروس يمكنها القضاء على وهناك أنواع أخرى من البكتريا والفطريات والفيروس يمكنها القضاء على . . يتم القضاء على تلك اآلفاتيتم القضاء على تلك اآلفاتحتى حتى 
وهذه الطرق تساعد على حماية البيئة من التلوث وتنشيط االعداء وهذه الطرق تساعد على حماية البيئة من التلوث وتنشيط االعداء . . تلك اآلفات التى تصيب المحاصيل المختلفةتلك اآلفات التى تصيب المحاصيل المختلفة

    ..الحيهالحيه  الحيوية لآلفات مثل أبو قردان وتحقيق التوازن الطبيعى بين الكائناتالحيوية لآلفات مثل أبو قردان وتحقيق التوازن الطبيعى بين الكائنات

    ..منظمات النمو وهرمونات االنسالخمنظمات النمو وهرمونات االنسالخ  --جـ جـ   

وهى المواد التى تنظم نمو الحشرة وها وكذلك إستختعيق إستمرار نمودام هرمونات االنسالخ للحشرات فى وهى المواد التى تنظم نمو الحشرة وها وكذلك إستختعيق إستمرار نمودام هرمونات االنسالخ للحشرات فى 
  ..القضاء عليهاالقضاء عليها

  ..تعقيم ذكور الحشراتتعقيم ذكور الحشرات  --دد

بيض غير مخصب ويتم بيض غير مخصب ويتم وذلك لمقاومة حشره ذبابه الفاكهة بتعقيمها وأطالقها فى الجو مما يؤدى إلى وضع وذلك لمقاومة حشره ذبابه الفاكهة بتعقيمها وأطالقها فى الجو مما يؤدى إلى وضع 
  ..القضاء على تلك اآلفةالقضاء على تلك اآلفة

    --::إستخدام بدائل المبيداتإستخدام بدائل المبيدات    --١١

تعتبر بدائل المبيدات اآلمنة من المتغيرات الالفتة للنظر فى مجال وقاية النبات من اآلفات ووقاية اإلنسان من تعتبر بدائل المبيدات اآلمنة من المتغيرات الالفتة للنظر فى مجال وقاية النبات من اآلفات ووقاية اإلنسان من 
باإلضافة إلى خفض باإلضافة إلى خفض أضرار متبقيات المبيدات الكيماوية والحفاظ على البيئة المصرية من الملوثات الكيماوية أضرار متبقيات المبيدات الكيماوية والحفاظ على البيئة المصرية من الملوثات الكيماوية 

  ..تكاليف المكافحة لتعظيم اإلنتاج المحاصيلتكاليف المكافحة لتعظيم اإلنتاج المحاصيل

    --::ومميزات بدائل المبيدات اآلمنة لالفات الحشرية عديده منها ومميزات بدائل المبيدات اآلمنة لالفات الحشرية عديده منها 

    ..عباره عن مركبات حيوية ومواد طبيعية غير ضاره لإلنسان أو النبات أو البيئةعباره عن مركبات حيوية ومواد طبيعية غير ضاره لإلنسان أو النبات أو البيئة  --١١

    ..مواد أقل سمية لآلفات عن المبيدات الكيماويةمواد أقل سمية لآلفات عن المبيدات الكيماوية  --٢٢
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    ..الثمن عن المبيدات الكيماويةالثمن عن المبيدات الكيماويةرخيصة رخيصة   --٣٣

يبدأ استعمالها عند مستويات إصابة أقل من المبيدات الكيماوية واألكتشاف المبكر لإلصابة لذا يمكن تكرار يبدأ استعمالها عند مستويات إصابة أقل من المبيدات الكيماوية واألكتشاف المبكر لإلصابة لذا يمكن تكرار   --٤٤
    ..الرش للحصول على أفضل النتائجالرش للحصول على أفضل النتائج

نة نة تحتاج لفتره حضاتحتاج لفتره حضا    عند استعمال المركبات الحيوية يجب أن يثق المزارع أن اآلفة لن تموت فوراً بلعند استعمال المركبات الحيوية يجب أن يثق المزارع أن اآلفة لن تموت فوراً بل  --٥٥
    ..داخلهاداخلها

    ..فتره السماح بعد الرش وعند القطف تكاد تكون معدومة فى حالة إستخدام بدائل المبيدات اآلمنةفتره السماح بعد الرش وعند القطف تكاد تكون معدومة فى حالة إستخدام بدائل المبيدات اآلمنة  --٦٦

    ..هى الوسيلة األمنة وتصلح للمستوى الثقافى المتفاوت فى مجال مكافحة اآلفاتهى الوسيلة األمنة وتصلح للمستوى الثقافى المتفاوت فى مجال مكافحة اآلفات  --٧٧

    ..أخطاء أستعمال بدائل المبيدات ال تسبب ضررا للمزارع أو حيواناتة او بيئتةأخطاء أستعمال بدائل المبيدات ال تسبب ضررا للمزارع أو حيواناتة او بيئتة  --٨٨

    ..التصدير من المهام األساسية عند تطبيق بدائل المبيداتالتصدير من المهام األساسية عند تطبيق بدائل المبيدات  --٩٩

    ..تكرار أستعمالها يؤدى إلى زيادة األعداء الطبيعية مما يقلل من أستخدام المبيدات الكيماويةتكرار أستعمالها يؤدى إلى زيادة األعداء الطبيعية مما يقلل من أستخدام المبيدات الكيماوية  --١٠١٠

بدائل المبيدات اآلمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر حيث غذاء خالى من الكيماويات وحفظ للبيئة من بدائل المبيدات اآلمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر حيث غذاء خالى من الكيماويات وحفظ للبيئة من   --١١١١
    ..التلوثالتلوث

    ..زياده الناتج القومى والفردى نتيجة نجاح المكافحة وتمتع اإلنسان بالصحة والعافيةزياده الناتج القومى والفردى نتيجة نجاح المكافحة وتمتع اإلنسان بالصحة والعافية  --١٢١٢

  --::ومن أمثلة بدائل المبيدات ومن أمثلة بدائل المبيدات 

  ) :) :الشبة الزفرةالشبة الزفرة( ( إستخدام كبريتات األلومونيوم إستخدام كبريتات األلومونيوم 

وقد إستخدمت فى مقاومة الحفار والدودة القارضة عن طريق عمل الطعوم وخلطها بنصف جرعة المبيد وقد إستخدمت فى مقاومة الحفار والدودة القارضة عن طريق عمل الطعوم وخلطها بنصف جرعة المبيد 
  ..عملية المكافحة كمادة قابضة للفكوك واالمعاء لمنع التغذية والقضاء على هاتين اآلفتينعملية المكافحة كمادة قابضة للفكوك واالمعاء لمنع التغذية والقضاء على هاتين اآلفتين  الموصى بها فىالموصى بها فى

    ::إستخدام الكبريت الزراعىإستخدام الكبريت الزراعى  --٢٢

وقد تم إستخدامة للحد من اإلصابة بالحشرات الماصة مثل المن والذبابة البيضاء والعنكبوت األحمر ودودة وقد تم إستخدامة للحد من اإلصابة بالحشرات الماصة مثل المن والذبابة البيضاء والعنكبوت األحمر ودودة 
كمادة طاردة إلناث الفراشات ومهلكة للفقس الحديث كمادة طاردة إلناث الفراشات ومهلكة للفقس الحديث . . مريكيةمريكيةورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية واالورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية واال

  ..لليرقاتلليرقات

    ::إستخدام السوالرإستخدام السوالر  --٣٣    

وقد تم إستخدامة فى مقاومة دودة القطن والدودة القارضة لقتل اليرقات والعذارى الموجودة فى التربة عن وقد تم إستخدامة فى مقاومة دودة القطن والدودة القارضة لقتل اليرقات والعذارى الموجودة فى التربة عن 
    ..القضاء عليهاالقضاء عليهاطريق اضافته لمياه الرى مما يؤدى الى منع أكسجين الهواء عنها فيسبب موتها وطريق اضافته لمياه الرى مما يؤدى الى منع أكسجين الهواء عنها فيسبب موتها و

    ::إستخدام خميرة البيرة والعسل األسودإستخدام خميرة البيرة والعسل األسود--٤٤

وقد تم إستخدامها فى مقاومة المن والذبابة البيضاء والحشرات القشرية والبق الدقيقى كمادة مطهره تتنافس وقد تم إستخدامها فى مقاومة المن والذبابة البيضاء والحشرات القشرية والبق الدقيقى كمادة مطهره تتنافس 
    ..وتقضى على الفطريات التى تنمو على اإلفرازات العسلية وتمنع ظهور اإلصابة بفطر العفن األسودوتقضى على الفطريات التى تنمو على اإلفرازات العسلية وتمنع ظهور اإلصابة بفطر العفن األسود

    ) :) :العادمالعادم( ( الرجوع الرجوع   إستخدام زيتإستخدام زيت--٥٥
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وقد تم إستخدامة فى عمل المصائد الشحمية إلصطياد الحشرات الطيارة من المن والذبابة البيضاء وقد تم إستخدامة فى عمل المصائد الشحمية إلصطياد الحشرات الطيارة من المن والذبابة البيضاء         
  ..والجاسيد وكذلك فى مقاومة حفارات أشجار الفاكهةوالجاسيد وكذلك فى مقاومة حفارات أشجار الفاكهة

    ::إستخدام الصابون المتعادل إستخدام الصابون المتعادل --٦٦  

يعقبة التعفير بالكبريت بمعدل يعقبة التعفير بالكبريت بمعدل وقد تم إستخدامه فى الرش ضد المن والذبابة البيضاء والجاسيد على أن وقد تم إستخدامه فى الرش ضد المن والذبابة البيضاء والجاسيد على أن 
  ..فدانفدان//كجمكجم٥٥

مما تقدم يالحظ أن الهدف الرئيسى من عملية استخدام بدائل المبيدات هو عدم التدخل باستخدام المبيدات مما تقدم يالحظ أن الهدف الرئيسى من عملية استخدام بدائل المبيدات هو عدم التدخل باستخدام المبيدات 
الكيماوية إال فى حالة الضرورة القصوى وعند الوصول إلى الحد الحرج لإلصابة والذى يحدث عنده الضرر الكيماوية إال فى حالة الضرورة القصوى وعند الوصول إلى الحد الحرج لإلصابة والذى يحدث عنده الضرر 

  --::وذلك بهدفوذلك بهدف

  ..التكاليف الكلية المستخدمة فى عملية المكافحةالتكاليف الكلية المستخدمة فى عملية المكافحةتقليل تقليل   --١١

  ..تقليل التلوث البيئى بالنسبة لإلنسان والحيوان والنباتتقليل التلوث البيئى بالنسبة لإلنسان والحيوان والنبات  --٢٢

ويعتبر ذلك بفضل اهللا وتوفيقة نجاحاً ملموساً للمحافظة على البيئة من أخطر الملوثات البيئية وأشدها ضررا ويعتبر ذلك بفضل اهللا وتوفيقة نجاحاً ملموساً للمحافظة على البيئة من أخطر الملوثات البيئية وأشدها ضررا 
  ..وهى المبيدات الكيماويةوهى المبيدات الكيماوية

  ..مةمةزراعة اصناف نباتية مقاوزراعة اصناف نباتية مقاو  --))دد((  
حيث يعتبر ذلك األسلوب الفعال فى حيث يعتبر ذلك األسلوب الفعال فى ) ) حشراتحشرات––أمراض أمراض ((يجب زراعة األصناف النباتية المقاومة لألفات يجب زراعة األصناف النباتية المقاومة لألفات 

المكافحة المتكاملة وعلى سبيل المثال فإن هناك ما يقرب من مائة وخمسين صنفا مقاوما ألفات النيماتودا تضم المكافحة المتكاملة وعلى سبيل المثال فإن هناك ما يقرب من مائة وخمسين صنفا مقاوما ألفات النيماتودا تضم 
برامج التربية التى يركز فيها الباحثون برامج التربية التى يركز فيها الباحثون وتأتى هذه األصناف النباتية المقاومة من وتأتى هذه األصناف النباتية المقاومة من . . خمسة وعشرون محصوالخمسة وعشرون محصوال

على إنتخاب العوامل الوراثية المقاومة للمسببات المرضية والحشرية وبذلك يمكن الحصول على انتاجية عالية على إنتخاب العوامل الوراثية المقاومة للمسببات المرضية والحشرية وبذلك يمكن الحصول على انتاجية عالية 
    ..كما ونوعاكما ونوعا

    ..استخدام نظام التنبؤ واألنذار المبكراستخدام نظام التنبؤ واألنذار المبكر  --))هـهـ((
خرة على البطاطس والطماطم والصدأ فى خرة على البطاطس والطماطم والصدأ فى وذلك للتعرف على األمراض النباتية خاصة الوبائية مثل الندوة المتأوذلك للتعرف على األمراض النباتية خاصة الوبائية مثل الندوة المتأ

القمح واللفحة النارية فى الكمثرى وبذلك يمكننا من المتابعة المستمرة لمستويات األصابة باألفات وتحديد القمح واللفحة النارية فى الكمثرى وبذلك يمكننا من المتابعة المستمرة لمستويات األصابة باألفات وتحديد 
ويجب معرفة حركة المسببات المرضية والحشرية وحالة النباتات الصحية ويجب معرفة حركة المسببات المرضية والحشرية وحالة النباتات الصحية . . الوقت المناسب للتدخل بالمكافحةالوقت المناسب للتدخل بالمكافحة

دث مضاعفة ألعداد األفات المرضية والحشرية وقد يحدث الضرر خالل ايام قليلة دث مضاعفة ألعداد األفات المرضية والحشرية وقد يحدث الضرر خالل ايام قليلة واذا لم يتم ذلك فانه قد يحواذا لم يتم ذلك فانه قد يح
    ..وبذلك يصبح التدخل بالمكافحة عديمة الجدوىوبذلك يصبح التدخل بالمكافحة عديمة الجدوى

    التسميد األخضرالتسميد األخضر: : ثانياثانيا

يقصد بالتسميد األخضر زراعة أي محصول بغرض حرثة فى األرض عند بلوغة طور معين من أطوار يقصد بالتسميد األخضر زراعة أي محصول بغرض حرثة فى األرض عند بلوغة طور معين من أطوار 
المكان إحداث زيادة فى المادة العضوية باألرض و المحاصيل المستخدمة المكان إحداث زيادة فى المادة العضوية باألرض و المحاصيل المستخدمة وينصح باتباعة لعدة سنوات وينصح باتباعة لعدة سنوات . . نموة نموة 

غالبا هى البقوليات وأهمها الترمس وهو الشائع فى مصر وكذلك يمكن استخدام النباتات الغير بقولية مثل غالبا هى البقوليات وأهمها الترمس وهو الشائع فى مصر وكذلك يمكن استخدام النباتات الغير بقولية مثل 
  ..البرسيم البرسيم 

    ::أهمية التسميد األخضر أهمية التسميد األخضر     

    ....زيادة المادة العضوية فى التربة زيادة المادة العضوية فى التربة     --١١    
وتختلف المادة العضويه وتختلف المادة العضويه . . وع من التسميد فى األراضى الرملية أو األراضى الخفيفةوع من التسميد فى األراضى الرملية أو األراضى الخفيفةحيث يستخدم هذا النحيث يستخدم هذا الن

الناتجة من المحاصيل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحسب الظروف المحيطة بة وتتحلل المادة الناتجة من المحاصيل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحسب الظروف المحيطة بة وتتحلل المادة 
العضوية بعد حرثها فى األرض بسرعة ويختلف ذلك حسب نوع النبات وعمرة ومدى توفر العناصر العضوية بعد حرثها فى األرض بسرعة ويختلف ذلك حسب نوع النبات وعمرة ومدى توفر العناصر 
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ة المعدنية فى األرض وطبيعة الكائنات الدقيقة فى األرض ودرجة تهوية األرض وحرارتها ونسبة ة المعدنية فى األرض وطبيعة الكائنات الدقيقة فى األرض ودرجة تهوية األرض وحرارتها ونسبة الغذائيالغذائي
    ..الرطوبة الرطوبة 

    ....زيادة األزوت فى التربة زيادة األزوت فى التربة     --٢٢    
غالبا ما تستعمل المحاصيل البقولية فى التسميد األخضر ومعروف عنها أنها تستفيد من أزوت الهواء غالبا ما تستعمل المحاصيل البقولية فى التسميد األخضر ومعروف عنها أنها تستفيد من أزوت الهواء 

ف كمية األزوت المتحصل عليها على نوع المحصول البقولى ف كمية األزوت المتحصل عليها على نوع المحصول البقولى الجوى بواسطة البكتريا العقدية وتختلالجوى بواسطة البكتريا العقدية وتختل
ومدى التسميد باألزوت أو الفوسفور وعادة ما تعطى المحاصيل البقولية جرعة بسيطة لتساعدها فى بداية ومدى التسميد باألزوت أو الفوسفور وعادة ما تعطى المحاصيل البقولية جرعة بسيطة لتساعدها فى بداية 

    ..حياتها حتى تتكون العقد الجذرية وتكون قادرة على تثبيت األزوت الجوى وإمداد النبات بهحياتها حتى تتكون العقد الجذرية وتكون قادرة على تثبيت األزوت الجوى وإمداد النبات به

    ..ر الغذائية فى التربة ر الغذائية فى التربة المحافظة على العناصالمحافظة على العناص    --٣٣    
فى حالة وجود محصول يغطى األرض فأنة يمتص العناصر الغذائية النباتية وبذلك تكون أقل عرضة فى حالة وجود محصول يغطى األرض فأنة يمتص العناصر الغذائية النباتية وبذلك تكون أقل عرضة         

للفقد مثل النترات نظراً لسرعة ذوبانها والنها التمتص على غرويات األرض وكلما كان المجموع للفقد مثل النترات نظراً لسرعة ذوبانها والنها التمتص على غرويات األرض وكلما كان المجموع 
    ..ائية وحفظها من الفقد ائية وحفظها من الفقد الجذرى للنبات كبير كان أكثر كفاءة فى تجميع العناصر الغذالجذرى للنبات كبير كان أكثر كفاءة فى تجميع العناصر الغذ

  ..تركيز العناصر الغذائية فى الطبقة السطحيه من التربة تركيز العناصر الغذائية فى الطبقة السطحيه من التربة --٤٤
تقوم محاصيل التسميد األخضر وخاصة إذا كانـت ذات مجموع جذرى عميق بتجميع كميات كبيرة من تقوم محاصيل التسميد األخضر وخاصة إذا كانـت ذات مجموع جذرى عميق بتجميع كميات كبيرة من   

عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعندما يتم قلب المحصول فى األرض ويتحلل فى الطبقة عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعندما يتم قلب المحصول فى األرض ويتحلل فى الطبقة 
سطحية تنطلق تلك العناصر وتتركز فى مساحة محدودة وهذا يسمح للمحاصيل التالية باألستفادة من هذه سطحية تنطلق تلك العناصر وتتركز فى مساحة محدودة وهذا يسمح للمحاصيل التالية باألستفادة من هذه الال

  ..العناصر العناصر 

  ..زيادة صالحية بعض العناصر الغذائية زيادة صالحية بعض العناصر الغذائية       --٥٥
تزداد صالحية العناصر الغذائية بالتسميد األخضر وذلك نتيجة الثر األحماض العضوية الناتجة من تزداد صالحية العناصر الغذائية بالتسميد األخضر وذلك نتيجة الثر األحماض العضوية الناتجة من             

تحلل المادة العضوية المضافة والتى تؤدى الى ذوبان مركبات تلك العناصر العسرة الذوبان وتحويلها الى تحلل المادة العضوية المضافة والتى تؤدى الى ذوبان مركبات تلك العناصر العسرة الذوبان وتحويلها الى 
  . . صورة صالحة ألمتصاص النبات صورة صالحة ألمتصاص النبات 

  ....تحسين طبقة تحت سطح التربة تحسين طبقة تحت سطح التربة       --٦٦
يمكن للنباتات التى تتميز جذورها بطول القمة النامية أن تتعمق فى طبقة تحت التربة كلما كان ذلك يمكن للنباتات التى تتميز جذورها بطول القمة النامية أن تتعمق فى طبقة تحت التربة كلما كان ذلك           

ممكنا وعندما تموت هذه الجذور تتحلل وتتكون العديد من القنوات واألنفاق وهذه تسهل تخلل الهواء ممكنا وعندما تموت هذه الجذور تتحلل وتتكون العديد من القنوات واألنفاق وهذه تسهل تخلل الهواء 
  . . ومرور الماء فى التربة ومرور الماء فى التربة 

  ....زيادة نشاط األحياء الدقيقة زيادة نشاط األحياء الدقيقة       --٧٧
تخدم المادة العضوية المضافة عن طريق التسميد األخضر كغذاء لالحياء الدقيقة باألرض كما تخدم المادة العضوية المضافة عن طريق التسميد األخضر كغذاء لالحياء الدقيقة باألرض كما تستس            

انها تؤدى الى تنشيط بعض التفاعالت البيولوجية بدرجة كبيرة ويتوقف أثر األسمدة الخضراء على زيادة انها تؤدى الى تنشيط بعض التفاعالت البيولوجية بدرجة كبيرة ويتوقف أثر األسمدة الخضراء على زيادة 
ها على ها على الكائنات الحية الدقيقة على نوع المحصول وعمرة وخواص األرض ودرجة تهويتها وإحتوائالكائنات الحية الدقيقة على نوع المحصول وعمرة وخواص األرض ودرجة تهويتها وإحتوائ

  . . العناصر الغذائية المعدنية العناصر الغذائية المعدنية 

  .. .. إبادة الحشائش إبادة الحشائش       --٨٨
عملية حرث النباتات فى األرض تقضى على الحشائش ألنها تحرث قبل أن تكون قد كونت الثمار عملية حرث النباتات فى األرض تقضى على الحشائش ألنها تحرث قبل أن تكون قد كونت الثمار 

  ..والبذور والبذور 

  الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد األخضرالشروط الواجب مراعاتها عند التسميد األخضر
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تى طور األزهار حيث تكون قد تى طور األزهار حيث تكون قد يجب األ تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفى نموهاحيجب األ تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفى نموهاح        --١١
    ..جمعت اكبر قدر من اآلسمده النتروجينية جمعت اكبر قدر من اآلسمده النتروجينية 

البد أن تمر فترة مناسبة بعد حرث السماد األخضر وزراعة المحصول التالى حتى تتحلل المواد البد أن تمر فترة مناسبة بعد حرث السماد األخضر وزراعة المحصول التالى حتى تتحلل المواد         --٢٢
ة ة العضوية للسماد األخضر بتوفر التهوية الجيدة والرطوبة المناسبة فقد يضار المحصول التالى إذا زرع مباشرالعضوية للسماد األخضر بتوفر التهوية الجيدة والرطوبة المناسبة فقد يضار المحصول التالى إذا زرع مباشر

    ..بعد حرث السماد األخضر بعد حرث السماد األخضر 

    العوامل التى تحد من إستعمال التسميد األخضرالعوامل التى تحد من إستعمال التسميد األخضر  

  ..أن محاصيل التسميد األخضر تشغل األرض على حساب المحاصيل األخرى أن محاصيل التسميد األخضر تشغل األرض على حساب المحاصيل األخرى     --١١                

اليتخلف عن التسميد األخضر فى التربة كمية من الدبال وذلك نظراً ألحتواء النباتات المستخدمة على اليتخلف عن التسميد األخضر فى التربة كمية من الدبال وذلك نظراً ألحتواء النباتات المستخدمة على     --٢٢                
  ..قليلة من السيليلوز و اللجنينقليلة من السيليلوز و اللجنين  نسبةنسبة

يعمل التسميد األخضر على هدم الدبال األصلى للتربة وذلك نظراً لسرعة تحلل النباتات المستخدمة يعمل التسميد األخضر على هدم الدبال األصلى للتربة وذلك نظراً لسرعة تحلل النباتات المستخدمة     --٣٣                
وما يتبع ذلك من زيادة عدد ميكروبات التربة الى الحد األقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل وما يتبع ذلك من زيادة عدد ميكروبات التربة الى الحد األقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل 

  ..طاقة وغذاء طاقة وغذاء ن ن ممالحصول على بعض ما يلزمها الحصول على بعض ما يلزمها 

  التسميد الحيوىالتسميد الحيوى: : ثالثاثالثا

تعتبر األسمدة او المخصبات الحيوية مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن بديال عن استخدام األسمدة تعتبر األسمدة او المخصبات الحيوية مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن بديال عن استخدام األسمدة       
وتنتج وتنتج . . المعدنية والتى لها األثر فى تلوث البيئة سواء كان للتربة أو المياه عند األسراف فى استخدامهاالمعدنية والتى لها األثر فى تلوث البيئة سواء كان للتربة أو المياه عند األسراف فى استخدامها

الحية الدقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف الى التربة الزراعية اما نثرا او الحية الدقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف الى التربة الزراعية اما نثرا او هذه المخصبات من الكائنات هذه المخصبات من الكائنات 
  --::والمخصبات الحيوية نوعان والمخصبات الحيوية نوعان . . بخلطها مع التربة او بخلطها مع بذور النبات عند الزراعةبخلطها مع التربة او بخلطها مع بذور النبات عند الزراعة

من من %) %) ٢٥٢٥((مخصبات تقوم بتثبيت النتروجين الجوى سواء تكافليا او غير تكافليا وتوفر مخصبات تقوم بتثبيت النتروجين الجوى سواء تكافليا او غير تكافليا وتوفر .. .. األولاألول* * 
  ).).األزوالاألزوال––البيوجين البيوجين   --الريزوباكترينالريزوباكترين  ––السيريالين السيريالين .. ( .. ( ومن امثلتها ومن امثلتها ..ية ية األسمدة النتروجيناألسمدة النتروجين

مخصبات تقوم باذابة ومعدنة الفوسفات العضوية وتحولها من الصورة الغير صالحة الى مخصبات تقوم باذابة ومعدنة الفوسفات العضوية وتحولها من الصورة الغير صالحة الى .. .. الثانىالثانى* * 
  ..من األسمدة الفوسفاتيةمن األسمدة الفوسفاتية) ) ٥٠٥٠((صورة ميسرة قابلة لألمتصاص بواسطة النبات مثل الفوسفورين وتوفر صورة ميسرة قابلة لألمتصاص بواسطة النبات مثل الفوسفورين وتوفر 

  --::استخدام المخصبات الحيوية فوائد عديدة عند استخدامها كبديا لألسمدة الكيماوية منهااستخدام المخصبات الحيوية فوائد عديدة عند استخدامها كبديا لألسمدة الكيماوية منهاويتحقق ويتحقق * * 

  ..اعادة توازن الميكروبات بالتربة وتنشيط العميات الحيوية بهااعادة توازن الميكروبات بالتربة وتنشيط العميات الحيوية بها        --١١

  ..ترشيد استخدام األسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئةترشيد استخدام األسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة        --٢٢

  ..خالية من الكيماوياتخالية من الكيماوياتزيادة األنتاجية المحصولية والجودة العالية الزيادة األنتاجية المحصولية والجودة العالية ال        --٣٣

ويعتبر التسميد الحيوى عنصر هام من عناصر تقليل الضرر الناتج عن إستخدام األسمده ويعتبر التسميد الحيوى عنصر هام من عناصر تقليل الضرر الناتج عن إستخدام األسمده               
الكيماوية ويسد جزء كبير من األحتياجات السمادية ويوفر القدر الكبير الذى ينفق فى إنتاجها ويساعد الكيماوية ويسد جزء كبير من األحتياجات السمادية ويوفر القدر الكبير الذى ينفق فى إنتاجها ويساعد 

لمزروعات البقولية ترتبط بإستخدام لمزروعات البقولية ترتبط بإستخدام كما ان كثير من اكما ان كثير من ا. . على تقليل الطاقة المستخدمة فى إنتاجها على تقليل الطاقة المستخدمة فى إنتاجها 
المخصبات الحيوية وهذا يزيد من كمية البروتينات التى يحتاجها األنسان وبذلك يتم التوازن فى المخصبات الحيوية وهذا يزيد من كمية البروتينات التى يحتاجها األنسان وبذلك يتم التوازن فى 

  ..مكونات الغذاء بأقل التكاليف ودون تلوث للبيئة مكونات الغذاء بأقل التكاليف ودون تلوث للبيئة 

خصبات خصبات ومن أمثلة المخصبات الحيوية المستخدمة حاليا فى الزراعة النظيفة بمصر والتى تنتجها وحدة المومن أمثلة المخصبات الحيوية المستخدمة حاليا فى الزراعة النظيفة بمصر والتى تنتجها وحدة الم
  --::مركز البحوث الزراعية هىمركز البحوث الزراعية هى  --الحيويةالحيوية
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مخصب حيوى يحتوى على الطحالب الخضراء المزرقة القادرة على تثبيت النيتروجين مخصب حيوى يحتوى على الطحالب الخضراء المزرقة القادرة على تثبيت النيتروجين ... ... بلوجينبلوجين        --١١
كجم أزوت كجم أزوت   ١٥١٥الجوى فى أجسامها بتحويلة إلى مركبات أزوتية يمكن للنبات االستفادة منها ويوفر ما مقدارة الجوى فى أجسامها بتحويلة إلى مركبات أزوتية يمكن للنبات االستفادة منها ويوفر ما مقدارة 

  ..للفدانللفدان//

خصب حيوى مركب يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة التى تزيد من خصب حيوى مركب يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة التى تزيد من مم  ......ميكروبينميكروبين        --٢٢
خصوبة التربة ويقلل من معدالت إضافة االسمده االزوتية والفوسفاتية والعناصر الصغرى بما ال يقل عن خصوبة التربة ويقلل من معدالت إضافة االسمده االزوتية والفوسفاتية والعناصر الصغرى بما ال يقل عن 

  ..الفطريةالفطريةويحد من مشكالت التلوث البيئى ويضاف إلى التقاوى السابق معاملتها بالمبيدات والمطهرات ويحد من مشكالت التلوث البيئى ويضاف إلى التقاوى السابق معاملتها بالمبيدات والمطهرات % % ٢٥٢٥

مخصب فسفورى حيوى يحتوى على بكتريا نشطة جداً فى تحويل الفوسفات الثالثى مخصب فسفورى حيوى يحتوى على بكتريا نشطة جداً فى تحويل الفوسفات الثالثى   ......فوسفورينفوسفورين        --٣٣
الكالسيوم غير الميسر والمتواجد فى األراضى المصرية بتركيزات عالية نتيجة لالستخدام المركز لالسمده الكالسيوم غير الميسر والمتواجد فى األراضى المصرية بتركيزات عالية نتيجة لالستخدام المركز لالسمده 

  ..ة وأثناء وجود النبات بالحقلة وأثناء وجود النبات بالحقلالفوسفاتية وتحولة إلى فوسفات أحادى ميسر للنبات ويضاف عقب الزراعالفوسفاتية وتحولة إلى فوسفات أحادى ميسر للنبات ويضاف عقب الزراع

) ) الذرةالذرة  --االرز االرز --الشعير الشعير   --القمحالقمح((يستخدم فى التسميد الحيوى للمحاصيل النجيلية مثل يستخدم فى التسميد الحيوى للمحاصيل النجيلية مثل   ......سيريالينسيريالين        --٤٤
وهو يقلل من وهو يقلل من ) ) بنجر السكر وقصب السكربنجر السكر وقصب السكر( ( والسكرية مثل والسكرية مثل   ––) ) السمسم وعباد الشمسالسمسم وعباد الشمس( ( المحاصيل الدنيبة مثل المحاصيل الدنيبة مثل 

  ..من المقررات السمادية للفدانمن المقررات السمادية للفدان% % ٢٥٢٥--١٠١٠أستخدام المعدنية بمقدار أستخدام المعدنية بمقدار 

حيوى أزوتى لجميع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر فهو يحتوى على بكتريا حيوى أزوتى لجميع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر فهو يحتوى على بكتريا مخصب مخصب ... ... نتروبيننتروبين        --٥٥
  ..من كمية االسمده االزوتية المستخدمةمن كمية االسمده االزوتية المستخدمة% % ٣٥٣٥مثبته لالزوت الجوى ويوفر مثبته لالزوت الجوى ويوفر 

اللوبيا اللوبيا   --الفول السودانىالفول السودانى  --فول الصويافول الصويا((مخصب حيوى أزوتى للمحاصيل البقولية الصيفية مثل مخصب حيوى أزوتى للمحاصيل البقولية الصيفية مثل   ......العقدينالعقدين        --٦٦
). ). ترمسترمس  --بسلة بسلة   --فاصوليافاصوليا  --حلبة حلبة   --عدسعدس  --برسيم برسيم   --فول بلدى فول بلدى ( ( ل البقولية الشتوية ل البقولية الشتوية والمحاصيوالمحاصي) ) الفاصولياالفاصوليا--

  ..ويتم خلطة مع التقاوى قبل الزراعة مباشرةويتم خلطة مع التقاوى قبل الزراعة مباشرة

منشط نمو طبيعى للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتحتوى على مواد عضوية مغذية منشط نمو طبيعى للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتحتوى على مواد عضوية مغذية   ......أسكورينأسكورين        --٧٧
  ..ة االزوتية الموصى بهاة االزوتية الموصى بهامن المقرارات السماديمن المقرارات السمادي% % ٢٥٢٥يوفر يوفر %. %. ٦٢٦٢للنبات بنسبة للنبات بنسبة 

مخصب حيوى فعال يستخدم فى المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ويحتوى على مخصب حيوى فعال يستخدم فى المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ويحتوى على   ......ريزوباكثيرينريزوباكثيرين        --٨٨
ويوفر كمية ويوفر كمية . . PPeeaatt  MMoossssأعداد عالية من البكتريا المثبته لألزوت الجوى تكافليا وال تكافليا والمحملة على أعداد عالية من البكتريا المثبته لألزوت الجوى تكافليا وال تكافليا والمحملة على 

  ..للنبات البقولىللنبات البقولى% % ٨٥٨٥للنبات غير البقولى ، للنبات غير البقولى ، % % ٢٥٢٥بة من بة من السماد األزوتى الكيماوى المقرره للفدان بنسالسماد األزوتى الكيماوى المقرره للفدان بنس

  ::ومن مميزاتة ومن مميزاتة ..مخصب ومبيد حيوى للقضاء على النيماتودامخصب ومبيد حيوى للقضاء على النيماتودا  ......النماليسالنماليس          --٩٩

  ..القضاء على يرقات وبويضات النيماتوداالقضاء على يرقات وبويضات النيماتودا  * * 

  ..زيادة خصوبة التربةزيادة خصوبة التربة* * 

  ..رخص تكاليف المقاومةرخص تكاليف المقاومة* * 

  ..للتربةللتربةعدم التاثير على الكائنات الحية الدقيقة النافعة عدم التاثير على الكائنات الحية الدقيقة النافعة * * 

  ..الحفاظ على نظافة البيئةالحفاظ على نظافة البيئة* * 

وهى من النباتات األولية التى تتعايش معها الطحالب الخضراء المزرقة المثبتة لألزوت الجوى وهى من النباتات األولية التى تتعايش معها الطحالب الخضراء المزرقة المثبتة لألزوت الجوى   ....األزوال األزوال --١٠١٠
وتنمو على سطح المياة فى حقول األرز وتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة فى محافظات زراعة األرز وتنمو على سطح المياة فى حقول األرز وتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة فى محافظات زراعة األرز 

  ..بمصر بمصر 
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  الصناعي من المخلفات الزراعيةالصناعي من المخلفات الزراعية  السماد العضويالسماد العضوي: : رابعا رابعا 

يؤدى غياب التسميد العضوى الى اإلسراف فى استخدام األسمدة المعدنية تحت نظام الزراعة الكثيفة يؤدى غياب التسميد العضوى الى اإلسراف فى استخدام األسمدة المعدنية تحت نظام الزراعة الكثيفة               
األمر الذى جعل مستوى المادة العضوية بالتربة من العوامل األمر الذى جعل مستوى المادة العضوية بالتربة من العوامل   ––والتى تلوث التربة والمياه وبالتالى النبات والتى تلوث التربة والمياه وبالتالى النبات 

فإن التوسع فى برامج الزراعة العضوية يتحقق باألستخدام المنظم لألسمدة فإن التوسع فى برامج الزراعة العضوية يتحقق باألستخدام المنظم لألسمدة   من هذا المنطقمن هذا المنطق. . المحددة لألنتاجالمحددة لألنتاج
  ..العضوية مما يؤدى الى الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين خواصهما وانتاج غذاء امن صحياالعضوية مما يؤدى الى الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين خواصهما وانتاج غذاء امن صحيا

هو التسميد باألسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية ألسترجاع هو التسميد باألسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية ألسترجاع . . ....ويقصد بالزراعة العضوية ويقصد بالزراعة العضوية 
حيث عندما تضاف األسمدة العضوية للتربة حيث عندما تضاف األسمدة العضوية للتربة . . ادية التى اخذت من التربة خالل نمو النباتاتادية التى اخذت من التربة خالل نمو النباتاتالعناصر السمالعناصر السم

الزراعية تتناولها الكائنات الدقيقة بالتربة بالهدم والتحليل منتجة المركبات العضوية البسيطة والعناصر الزراعية تتناولها الكائنات الدقيقة بالتربة بالهدم والتحليل منتجة المركبات العضوية البسيطة والعناصر 
ة وتعطى لها خصوبتها ة وتعطى لها خصوبتها السمادية المغذية الميسرة للنباتات والتى تمكث بالتربة فترة طويلة وبصفة مستمرالسمادية المغذية الميسرة للنباتات والتى تمكث بالتربة فترة طويلة وبصفة مستمر

  --::األمر الذى يتحقق معهاألمر الذى يتحقق معه

  ..حماية البيئة من التلوث نتيجة ترشيد استهالك األسمدة المعدنيةحماية البيئة من التلوث نتيجة ترشيد استهالك األسمدة المعدنية        --١١

  ..انتاج غذاء نظيف امن صحيا لألنسان والحيوان خالى من الكيماوياتانتاج غذاء نظيف امن صحيا لألنسان والحيوان خالى من الكيماويات        --٢٢

  --::األسمـــدة العضويـة المصنعة األسمـــدة العضويـة المصنعة ومميزات ومميزات 

  ..جودة التحلل وأنعدام الرائحةجودة التحلل وأنعدام الرائحة    --١١

  ..إرتفاع محتواه من العناصر السمادية والمادة العضويةإرتفاع محتواه من العناصر السمادية والمادة العضوية  --٢٢    

  ..خلوه من بذور الحشائش و النيماتودا ومسببات األمراض للنباتخلوه من بذور الحشائش و النيماتودا ومسببات األمراض للنبات        --٣٣

  --::ويختلف نوع السماد العضوى باختالف مصادره كما يلىويختلف نوع السماد العضوى باختالف مصادره كما يلى

  ..ناتج التخمير الهوائى لروث الماشية والمخلفات الحيوانية األخرىناتج التخمير الهوائى لروث الماشية والمخلفات الحيوانية األخرى  ....السماد البلدىالسماد البلدى      --١١

  ..ناتج التخمير الهوائى لمخلفات المحاصيل والبقايا الحيوانيةناتج التخمير الهوائى لمخلفات المحاصيل والبقايا الحيوانية  ....السماد العضوى الصناعىالسماد العضوى الصناعى          --٢٢

  ..ناتج التخمر الهوائى لزرق الدواجنناتج التخمر الهوائى لزرق الدواجن  ....سماد الدواجنسماد الدواجن          --٣٣

  ..ناتج عن التجفيف الهوائى للحماه المعالجةناتج عن التجفيف الهوائى للحماه المعالجة.. .. سماد البودريتسماد البودريت          --٤٤

لمخاليط المخلفات النباتية والحيوانية او األسمدة لمخاليط المخلفات النباتية والحيوانية او األسمدة ناتج عن التخمير الهوائى ناتج عن التخمير الهوائى .. .. سماد الكومبوستسماد الكومبوست          --٥٥
  ..النتروجينيةالنتروجينية

  ..ناتج من التخمر الهوائى لقمامة الشوارع فى المدن والقرىناتج من التخمر الهوائى لقمامة الشوارع فى المدن والقرى  ....سماد القمامةسماد القمامة      --٦٦

ناتج عن التخمر الالهوائى للمخلفات النباتية والحيوانية واألدمية بعد انتاج غاز الميثان ناتج عن التخمر الالهوائى للمخلفات النباتية والحيوانية واألدمية بعد انتاج غاز الميثان .. .. سماد البيوجازسماد البيوجاز          --٧٧
  ..متجدد للطاقةمتجدد للطاقةكمصدر دائم وكمصدر دائم و

  --::كيفية اعداد السماد العضوى كيفية اعداد السماد العضوى   

لمخلفات الحقل غير ذات القيمة االقتصادية أهميتها فى تصنيع أسمده عضوية جيده وتضم هذه المخلفات ورق لمخلفات الحقل غير ذات القيمة االقتصادية أهميتها فى تصنيع أسمده عضوية جيده وتضم هذه المخلفات ورق 
االشجار والخضروات ومصاص القصب وأنواع التبن المختلفة وبقايا تقليم االشجار ولتحويل هذه المخلفات االشجار والخضروات ومصاص القصب وأنواع التبن المختلفة وبقايا تقليم االشجار ولتحويل هذه المخلفات 

  --::توافر عدة شروط من أهمها توافر عدة شروط من أهمها إلى سماد عضوى صناعى جيد البد من إلى سماد عضوى صناعى جيد البد من 
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  ..سمسم١٥١٥--١٠١٠ون المادة مجزأه بحيث اليزيد طولها عن ون المادة مجزأه بحيث اليزيد طولها عن أن تكأن تك  --

  ..إضافة كمية كافية من النيتروجينإضافة كمية كافية من النيتروجين  --

  ..كبس الكومة جيداكبس الكومة جيدا  --

  ..يكون الوسط مالءم لنشاط الميكروبات المحللة للمخلفاتيكون الوسط مالءم لنشاط الميكروبات المحللة للمخلفات  --

  ).).مم٣٥٣٥--٣٠٣٠((تكون درجة حراره الكومة فى الحدود المناسبة تكون درجة حراره الكومة فى الحدود المناسبة   --

  ٤٤((مراحل تصنيع السماد العضوى الصناعى من المخلفات النباتيةمراحل تصنيع السماد العضوى الصناعى من المخلفات النباتية  

  

    

  ::العوامل التى تؤثر على درجة ومعدل تحلل بقايا المحاصيل والمخلفات العضوية فى التربة العوامل التى تؤثر على درجة ومعدل تحلل بقايا المحاصيل والمخلفات العضوية فى التربة 
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 .درجة التهوية بالتربة - ٦ .التركيب الكيماوى للمخلفات - ١
 .درجة الرطوبة - ٧ .ن: ك  نسب - ٢
 . pHرقم  - ٨ .محتواها من اللجنين - ٣
 .محتوى األرض من العناصر الصالحة - ٩ .درجة تجزئة المادة العضوية - ٤
 .قوام األرض -١٠ .طبيعة الميكروبات السائدة - ٥

    

  أستخدام سائل االسطبلأستخدام سائل االسطبل  ......الطريقة األولى الطريقة األولى   --١١

لمده ساعات لترطيبة ثم يفرش على ربع المساحة المخصصة لمده ساعات لترطيبة ثم يفرش على ربع المساحة المخصصة توضع كمية من القش فى سائل المجارى توضع كمية من القش فى سائل المجارى   --أأ
  ..يكرر العمل فى اليوم التالى فى الربع الثانى من المساحة ويكرر ذلك فى اليوم الثالث والرابعيكرر العمل فى اليوم التالى فى الربع الثانى من المساحة ويكرر ذلك فى اليوم الثالث والرابع  --لعمل السماد لعمل السماد 

فى اليوم الخامس تكبس الطبقة التى تم عملها فى اليوم االول ويوضع فوقها طبقة جديدة وهكذا فى اليوم فى اليوم الخامس تكبس الطبقة التى تم عملها فى اليوم االول ويوضع فوقها طبقة جديدة وهكذا فى اليوم   --بب
  ..دس والسابع والثامندس والسابع والثامنالساالسا

متر ثم تغطى بطبقة من التراب متر ثم تغطى بطبقة من التراب   ٤٤--٣٣يستمر فى وضع طبقات التخمر حتى يصل إرتفاع الكومة إلى يستمر فى وضع طبقات التخمر حتى يصل إرتفاع الكومة إلى   --جـجـ
--١١أشهر للتخمر يتم بعدها نضج السماد والذى يصل فيه نسبة النيتروجين به حوالى أشهر للتخمر يتم بعدها نضج السماد والذى يصل فيه نسبة النيتروجين به حوالى   ٤٤--٣٣وتترك الكومة وتترك الكومة 

  ..محسوبة على أساس الوزن الجافمحسوبة على أساس الوزن الجاف% % ١.٥١.٥

    

  إستخدام االسمده الكيماويةإستخدام االسمده الكيماوية. . ....  الطريقة الثانيةالطريقة الثانية  --٢٢

الكمية على مساحة الكومة ويرش الكمية على مساحة الكومة ويرش " " عشرعشر""بفرش بفرش   --أجزاء أجزاء ١٠١٠تقسم الكمية من المخلفات المراد تحويلها إلى تقسم الكمية من المخلفات المراد تحويلها إلى   --أأ
الكمية ماء ثم ينثر عليها بالتساوى عشر كمية مخلوط السماد المطلوب ثم يسير العمل بهذه الطريقة الكمية ماء ثم ينثر عليها بالتساوى عشر كمية مخلوط السماد المطلوب ثم يسير العمل بهذه الطريقة " " عشرعشر""

لتر ماء بعد األسبوع لتر ماء بعد األسبوع   ٨٠٠٨٠٠ومة بالماء ويلزم لكل طن ما يقرب من ومة بالماء ويلزم لكل طن ما يقرب من ثم ترش الكثم ترش الك  --حتى يتم عمل عشره طبقات حتى يتم عمل عشره طبقات 
ثم بعد ذلك ترش الكومة بالماء كلما ثم بعد ذلك ترش الكومة بالماء كلما   --لتر بعد األسبوع الثالث لتر بعد األسبوع الثالث ٨٠٠٨٠٠لتر بعد االسبوع الثانى ، لتر بعد االسبوع الثانى ، ٨٠٠٨٠٠األول ، األول ، 
  ..لزم االمرلزم االمر

سبوعين من سبوعين من أسابيع ومره أخرى بعد ثالث أسابيع من المره االولى ثم مره ثالثة بعد أأسابيع ومره أخرى بعد ثالث أسابيع من المره االولى ثم مره ثالثة بعد أ  ٦٦تقلب الكومة بعد تقلب الكومة بعد   --بب
مادة عضوية مادة عضوية % % ١٥١٥  --رطوبة رطوبة % % ٦٠٦٠أشهر ويحتوى السماد الناتج على أشهر ويحتوى السماد الناتج على   ٨٨--٣٣ينضج السماد بعد ينضج السماد بعد   --المره الثالثة المره الثالثة 

وعادة يتم خلط السماد وعادة يتم خلط السماد ) ) KK22OO((بوتاسيوم بوتاسيوم % % ٠.٤٠.٤  --) ) PP22OO55( ( فوسفورفوسفور% % ٠.٤٠.٤  --نيتروجين نيتروجين % %   ٠.٦٠.٦  --
  ..بالتراب عند أستعمالة ليسهل نثره على األرضبالتراب عند أستعمالة ليسهل نثره على األرض

  لنباتية المختلفة وما تحتاجة من مخلوط االسمدة الكيماوية المنشط لكل طنلنباتية المختلفة وما تحتاجة من مخلوط االسمدة الكيماوية المنشط لكل طنوالجدول التالي يوضح البقايا اوالجدول التالي يوضح البقايا ا
  --::سماد عضوى صناعى سماد عضوى صناعى 

    

 مخلوط األسمدة الكيماوية المنشطة نوع البقايا النباتية

 -ورق الشجر -الحشائش الخضراء - قش األرز 
 .البصل التالف - أوراق الخضروات

 ١٥+ كجم سوبر فسفات ٣ - كجم سلفات نشادر  ١٥
 .كجم تراب١٠٠+ كجم كربونات كالسيوم 

 ٤١+ كجم سوبر فسفات ٤+ كجم سلفات نشادر ٢٠ .تبن البرسيم والحلبة والقمح والشعير
 .كجم تراب١٠٠ - ٧٠+ كجم كربونات كالسيوم 

تبن الفول واللوبيا وعروش الطماطم وقش القصب 
وعروش الفول السودانى أو البطاطا أو البطاطس أو 

 .القلقاس

 ٢٥+ كجم سوبر فسفات ٥+ سلفات نشادر  كجم٢٥
 .كجم تراب١٠٠-٧٠+ كجم كربونات كالسيوم
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حطب  -حطب الترمس  -سوق الموز -حطب الذره 
 .الخروع

 ٣٥+ كجم سوبر فسفات  ٧+ كجم سلفات نشادر  ٣٥
 .كجم تراب١٠٠-  ٧٠+ كجم كربونات كالسيوم 

  ..متر مكعب من السماد العضوى الصناعىمتر مكعب من السماد العضوى الصناعى  ٢.٥٢.٥حو حو ومن المنتظر أن يعطى الطن الواحد من المادة االصلية نومن المنتظر أن يعطى الطن الواحد من المادة االصلية ن

  إستخدام الطحالب كمحسن لالراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاًإستخدام الطحالب كمحسن لالراضى الصحراوية والمستصلحة حديثاً: : خامساخامسا

تلعب الطحالب الخضراء والخضراء المزرقة والحمراء دورا هاما فى الطبيعة حيث تستخدم كعالج تلعب الطحالب الخضراء والخضراء المزرقة والحمراء دورا هاما فى الطبيعة حيث تستخدم كعالج                     
  ..إستخراجها وتجفيفها فى كثير من المجاالت العلميةإستخراجها وتجفيفها فى كثير من المجاالت العلميةلخفض التلوث فى مياه البحار واألنهار، كما تستخدم بعد لخفض التلوث فى مياه البحار واألنهار، كما تستخدم بعد 

    

  ::ومن هذه الطحالب مجموعة واسعة االنتشار ذات قيمة اقتصادية عالية مثل ومن هذه الطحالب مجموعة واسعة االنتشار ذات قيمة اقتصادية عالية مثل 

    

 ∗ ULOTHRIX.  ∗ CHLORELLA 
 ∗ EUGLENA.  ∗ ILLATORIA. 
 ∗ NITZSCHIA.  ∗ ARTHROSPIRA. 

فهى تنمو أيضا فى المياه المالحة وتقوم هذه الطحالب فهى تنمو أيضا فى المياه المالحة وتقوم هذه الطحالب   وهذه األنواع بجانب نموها فى المياه العذبةوهذه األنواع بجانب نموها فى المياه العذبة                    
بانتاج األكسجين أثناء عملية البناء الضوئى وهذا األكسجين يستخدم ألكسدة المخلفات والفضالت بانتاج األكسجين أثناء عملية البناء الضوئى وهذا األكسجين يستخدم ألكسدة المخلفات والفضالت 

وفى أحيان كثيره فان هذه الطحالب مفيده جداً كغذاء لألسماك وزيادة إنتاجيتها وخاصة وفى أحيان كثيره فان هذه الطحالب مفيده جداً كغذاء لألسماك وزيادة إنتاجيتها وخاصة             ..والنفاياتوالنفايات
راء المزرقة والحمراء حيث تحتوى هذه الطحالب على النسب اآلتية من المركبات راء المزرقة والحمراء حيث تحتوى هذه الطحالب على النسب اآلتية من المركبات الطحالب الخضراء والخضالطحالب الخضراء والخض

جانب أحتوائها على جانب أحتوائها على إلى إلى %). %). ٥٥٥٥--٥٠٥٠، بروتين ، بروتين % % ١٦١٦--١٢١٢، كربوهيدرات ، كربوهيدرات % % ١١١١--٧٧  دهوندهون((  الحيوية الهامةالحيوية الهامة
ا ا كما وجد أنهكما وجد أنه. . نسب مرتفعة من العناصر المعدنية الكبرى والصغرى والنادرة الهامة والالزمة للنمو والحياهنسب مرتفعة من العناصر المعدنية الكبرى والصغرى والنادرة الهامة والالزمة للنمو والحياه

تحتوى على نسب مرتفعة من الهرمونات النباتية المختلفة مثل األكسجين والسيتوكينين والتى تعتبر عامل هام تحتوى على نسب مرتفعة من الهرمونات النباتية المختلفة مثل األكسجين والسيتوكينين والتى تعتبر عامل هام 
  ..وحيوى لنمو النباتاتوحيوى لنمو النباتات

وفى محاولة لتطبيق ذلك علميا فقد تم استخراج كميات ال باس بها من الطحالب الخضراء المزرقة وفى محاولة لتطبيق ذلك علميا فقد تم استخراج كميات ال باس بها من الطحالب الخضراء المزرقة                     
متر من سطح البحر وتم تجفيفها فى الظل متر من سطح البحر وتم تجفيفها فى الظل ٢٢على عمق على عمق   --ربيةربيةبجمهورية مصر العبجمهورية مصر الع  --من قاع البحر األحمرمن قاع البحر األحمر

  ::فى الحاالت اآلتية فى الحاالت اآلتية واستخدام مسحوقها أو مستخلصها واستخدام مسحوقها أو مستخلصها 

إضافتة إلى األسمده المستخدمة فى األراضى الجيرية المنزرعة بمحصول الطماطم أو فول الصويا أوجد إضافتة إلى األسمده المستخدمة فى األراضى الجيرية المنزرعة بمحصول الطماطم أو فول الصويا أوجد   --١١    
  ..أن النمو الخضرى كان أقوى وأسرع بدرجة ملحوظةأن النمو الخضرى كان أقوى وأسرع بدرجة ملحوظة

تخلص للبيئات التى نميت عليها بذور الطماطم أسرع من درجة اإلنبات ،كما ساعدت فى نفس تخلص للبيئات التى نميت عليها بذور الطماطم أسرع من درجة اإلنبات ،كما ساعدت فى نفس إضافتة كمسإضافتة كمس  --٢٢  
  ..الوقت على إنتاج شتالت قوية ذات تفريع خضرى غزيرالوقت على إنتاج شتالت قوية ذات تفريع خضرى غزير

ة كمستخلص إلى البيئات المستخدمة فى زراعة أنسجة نباتات البيكان والعنب والفول السودانى أوجد ة كمستخلص إلى البيئات المستخدمة فى زراعة أنسجة نباتات البيكان والعنب والفول السودانى أوجد تتإضافإضاف  --٣٣  
  ..ن أسرع وبدرجة جيدهن أسرع وبدرجة جيدهان التفريغ الخضرى والجذرى كاان التفريغ الخضرى والجذرى كا

مما ساعد مما ساعد   ٦.٥٦.٥--٥.٦٥.٦وقد وجد بتحليل مستخلص الطحالب أن الرقم الحامضى لها فى يتراوح بين وقد وجد بتحليل مستخلص الطحالب أن الرقم الحامضى لها فى يتراوح بين                     
على أستخدامة فى أى أنواع األراضى وخاصة القلوية حيث ساعد على معادلة قلويتها وبذلك كان نمو النباتات على أستخدامة فى أى أنواع األراضى وخاصة القلوية حيث ساعد على معادلة قلويتها وبذلك كان نمو النباتات 

  ..لبوتاسيوم به مرتفعة جداً وهى عناصر أساسية للنمولبوتاسيوم به مرتفعة جداً وهى عناصر أساسية للنمووكذلك وجد أن كمية الكالسيوم والصوديوم واوكذلك وجد أن كمية الكالسيوم والصوديوم وا. . أحسنأحسن
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تجميع األصول الوراثيه فى مجموعات تجميع األصول الوراثيه فى مجموعات   استخدام الهندسه الوراثيه فى انتاج واعتماد التقاوى وكذلكاستخدام الهندسه الوراثيه فى انتاج واعتماد التقاوى وكذلك: : سادساسادسا
    --::بهدف تحقيق األهداف التالية بهدف تحقيق األهداف التالية   ..نباتيه لحفظ هذه األصولنباتيه لحفظ هذه األصول

  ..الحشريه واألمراض الفيروسيهالحشريه واألمراض الفيروسيهانتاج نباتات مقاومه لإلصابه انتاج نباتات مقاومه لإلصابه   **                                                  

  ..التسميد الحيوى باللقاحات المحوره وراثياًالتسميد الحيوى باللقاحات المحوره وراثياً  **                                                  

  ..تحسين عناصر المكافحه الحيويه للآلفاتتحسين عناصر المكافحه الحيويه للآلفات  **                                                  

  ..افافالبيئيه الغير مالئمه مثل الملوحه والجفالبيئيه الغير مالئمه مثل الملوحه والجف    مقاومه للظروفمقاومه للظروف    إنتاج نباتاتإنتاج نباتات  **                                                  

  ..دعم برامج رسم الخرائط الوراثيهدعم برامج رسم الخرائط الوراثيه  **                                                  

  ..نقل موروثات التثبيت البيولوجى لألزوت الى النباتات اإلقتصاديه الهامهنقل موروثات التثبيت البيولوجى لألزوت الى النباتات اإلقتصاديه الهامه  **                                                  

ومع إستخدام الفيروسات الممرضة للحشرات فى مكافحة اآلفات ظهرت العديد من المشاكل ومع إستخدام الفيروسات الممرضة للحشرات فى مكافحة اآلفات ظهرت العديد من المشاكل                       
التطبيقية التى حدت بشكل كبير من إنتشار إستخدامها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات فكانت الهندسة التطبيقية التى حدت بشكل كبير من إنتشار إستخدامها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات فكانت الهندسة 
الوراثية هى الحل األمثل لهذه العيوب ومن ثم تحسين صفات الفيروسات الممرضة للحشرات بحيث يمكن الوراثية هى الحل األمثل لهذه العيوب ومن ثم تحسين صفات الفيروسات الممرضة للحشرات بحيث يمكن 

  --::إستخدامها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات من خالل أتجاهينإستخدامها ضمن برامج المكافحة المتكاملة لآلفات من خالل أتجاهين

  ..إزالة أحد جينات الفيروسإزالة أحد جينات الفيروس  **                                                  

  ..إضافة أحد الجينات السامة للحشرات داخل الفيروس وبذلك يزيد تأثيرهإضافة أحد الجينات السامة للحشرات داخل الفيروس وبذلك يزيد تأثيره  **                                                  

  --::ومن امثلة بعض النباتات المهندسة وراثيا والتى انتجها مركز البحوث الزراعية ومن امثلة بعض النباتات المهندسة وراثيا والتى انتجها مركز البحوث الزراعية 

  ..ات باستخدام استراتيجية جين الغالف البروتينىات باستخدام استراتيجية جين الغالف البروتينىإنتاج نباتات كوسة مقاومة للفيروسإنتاج نباتات كوسة مقاومة للفيروس          --١١

  ..إنتاج أصناف شعير معدلة وراثيا تتحمل الضغوط البيئيةإنتاج أصناف شعير معدلة وراثيا تتحمل الضغوط البيئية          --٢٢

  ..إنتاج أصناف قمح تتحمل الجفاف ومقاومة لألجهاد البيئىإنتاج أصناف قمح تتحمل الجفاف ومقاومة لألجهاد البيئى          --٣٣

  ..إنتاج نباتات موز معدلة وراثيا مقاومة للفيروساتإنتاج نباتات موز معدلة وراثيا مقاومة للفيروسات          --٤٤

  ..BBإنتاج نباتات ذرة ألنتاج لقاح للوقاية من األلتهاب الكبرى بفيروس إنتاج نباتات ذرة ألنتاج لقاح للوقاية من األلتهاب الكبرى بفيروس           --٥٥

  ..القطنالقطن  --الكانوال الكانوال --نخيل البلح نخيل البلح   --  الذرةالذرة  ––تحديد البصمة الوراثية ورسم الخرائط الوراثية مثل الطماطم تحديد البصمة الوراثية ورسم الخرائط الوراثية مثل الطماطم           --٦٦

  --::وقد أدى استخدام النباتات المعدلة وراثيا إلى وقد أدى استخدام النباتات المعدلة وراثيا إلى 

  ..األنتاجية العالية للمحصولاألنتاجية العالية للمحصول                ••

  ..خفض التكاليف الزراعيةخفض التكاليف الزراعية                ••

  ..زيادة العائد األقتصادىزيادة العائد األقتصادى                ••

  ..تحسن الظروف الصحية والبيئيةتحسن الظروف الصحية والبيئية                ••
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  ..محصول آمن صحيا خالى من الكيماوياتمحصول آمن صحيا خالى من الكيماويات                ••

  ٥٥((ن الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات ن الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات ثمار صحيحة خالية مثمار صحيحة خالية م

  

    

 


