جمهورية العراق
وزارة الزراعة
الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي
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نظام التكثيف لمحصول الرز
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" طرائق العمل وخٌارات التطبٌق "

خضر عباس حمٌد كرماشة
رئٌس مهندسٌن زراعٌٌن أقدم
الهٌأة العامة للبحوث الزراعٌة

 -1المقدمة
1-1سٌنارٌو الرز عالمٌا
تؤتً أهمٌة الرز فً الغذاء واالقتصاد والعمل والثقافة والتارٌخ لعدة دول آسٌوٌة عموماً،
وفً العراق على وجه الخصوصٌ .زرع الرز عالمٌا ً بمساحة  541ملٌون هكتار وبإنتاج
سنوي  026ملٌون طن ،وٌزرع فً  554دولة من أصل  591دولة فً العالمٌ .عد إنتاج الرز
األكثر عالمٌاً ،ولكن ٌؤتً بالمرتبة الثانٌة بعد الحنطة فً المساحات المزروعة ( 254ملٌون
هكتار) .خالل  16سنة الماضٌة ،ازدادت المساحات العالمٌة للرز إلى أكثر من  5,1مرة
واإلنتاج ازداد إلى أربع مرات  ،بٌنما اإلنتاجٌة تجاوزت أكثر من الضعف ،وكما موضح فً
الجدول (: )5
جدول  : 5الرز العالمً خالل  16سنة الماضٌة
الرز العالمً
0222
1998
)
هكتار
المساحة (ملٌون
511,66
00,66
اإلنتاج (ملٌون طن)*
190,01
541,46
اإلنتاجٌة (طن/هكتار)*
1,09
586,

0222
511,60
050,11
4,62

نسبة الزٌادة %
566,11
421,19
219,29

*إحصاءآت  : FAOرز خام

 0-1إنتاج الرز قارٌا
على المستوى القاري ،أكثر من  %96من الرز ٌنتج وٌستهلك فً آسٌا .القارتان األخرٌتان
التً تزرع وتستهلك الرز هً أفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة  ،أما فً جنوب أمرٌكا وأوربا واسترالٌا
فؤن الرز ٌزرع بمساحات محدودة جداً  ،وبالرغم من ذلك فؤن إنتاجٌتهم عالٌة (جدول .)2
جدول  : 2مساحات الرز العالمٌة ،اإلنتاج واإلنتاجٌة على المستوى القاري ()2661
اإلنتاجٌة
عالمٌا
اإلنتاج*
عالمٌا
المساحة
القارة
آسٌا
أفرٌقٌا
جنوب أمرٌكا
شمال أمرٌكا
أوربا
استرالٌا
العالم

(ملٌون هكتار)

()%

(ملٌون طن)

()%

(طن/هكتار)

511,91
9,51
0,64
5,11
6,16
6,61
511,66

00,19
1,94
1,91
6,00
6,16
6061
566

119,69
50,05
21,91
56,65
1,16
6,41
050,11

96,16
1,65
1,06
5,02
6,11
6,66
-

4,52
2,64
1,96
6,46
1,01
0,06
4,62

*إحصاءآت  : FAOرز خام

 3-1إنتاج الرز آسٌوٌا
ومن الدول التً تسود فٌها زراعة الرز هً الصٌن والتً تعد أكبر منتج عالمً للرز(501
ملٌون طن) تلٌها الهند( 529ملٌون طن) .الدول األخرى الرئٌسٌة فً زراعة الرز هً
اندونٌسٌا ،بنكالدٌش ،فٌتنام ،تاٌالند ،ماٌنمار ،والٌابان (جدول  .)1بالرغم من أن الصٌن الثانٌة
من حٌث المساحة ،لكنها تحتل المركز األول من حٌث اإلنتاج بسبب تبنً الرز الهجٌن وتربتها
الغنٌة ونسبة تغطٌة كلٌة من األرض المروٌة فضالً على مناخها المالئم.

جدول  : 1الدول العشر الرئٌسة ذات اإلنتاج العالً للرز()2661
المساحات
اإلنتاج*
الدولة
ت
(ملٌون طن)

(ملٌون هكتار)

(طن/هكتار)

501,41
529,66
11,90
46,61
10,14
26,66
24,16
54,06
55,66
51,54

29,16
41,66
55,06
55,66
6,14
56,26
0,26
4,52
5,00
1,94

0,11
1,66
4,16
1,04
4,91
2,01
1,95
1,06
0,14
1,14

الصٌن
الهند
اندونٌسٌا
بنكالدٌش
فٌتنام
تاٌالند
ماٌنمار
الفلبٌن
الٌابان
البرازٌل

5
2
1
4
1
0
6
0
9
56

اإلنتاجٌة

*إحصاءآت  : FAOرز خام

 9-1إنتاج الرز فً العراق
الرز من المحاصٌل اإلستراتٌجٌة فً العراق وٌؤتً بعد الحنطة والشعٌر فً المساحات
المزروعة واإلنتاجٌةٌ .زرع الرز فً العراق بمساحات إجمالٌة تقارب  521,045ألف
هكتار( 166ألف دونم) ،وتنتج ما ٌقارب  101110طنا ً من الرز الخام ،وبمعدل إنتاجٌة 2092
كغم/هكتار(جدول .)4
جدول  : 4المساحات الزراعٌة للرز واإلنتاجٌة فً العراق()2660-5999
اإلنتاج الكلً*
المساحات الكلٌة للرز*
السنة
5999
2666
2665
2662
2661
2664
2661
2660

اإلنتاجٌة

(هكتار)

(طن)

(طن/هكتار)

552,666
4,266
2,021
14,521
16,021
06,916
566,606
521,045

250,166
254,666
4,966
591,066
051,666
216,166
160,006
101,110

2,012
2,912
5,644
1,106
2,010
2,044
2,001
2,092

*وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً  :المجموعات اإلحصائٌة السنوٌة

ٌستورد العراق الرز من دول العالم األخرى لعدم كفاٌة المنتوج المحلً من الرز لسد نقص
الطلب علٌه (جدول .)1
جدول  : 1إنتاج واستٌراد واستهالك الرز فً العراق( )2664-5906بمعدالت خمس سنوات (ألف طن للتمن)
0229-0222
99-1992
99-1992
89 -1982 89-1982
المستورد*
5,662
612
121
414
166
المستهلك*
5,500
020
161
114
404
*وزارة التجارة  :احصاءآت سنوٌة

ٌقوم المزارعون حالٌا ً بزراعة الرز طبقا ً لما استورثوه من
آبائهم ،وهً عموما ً نثر البذور فً التربة المحروثة باستخدام
كمٌات كبٌرة من تقاوي البذور ما ٌقارب 506كغم/هكتار
(46كغم/دونم) عند تطبٌق الطرٌقة الجافة ،و566كغم/هكتار
(21كغم/دونم) عند تطبٌق الطرٌقة المبتلة ،وفً حالة
استخدام طرٌقة الشتال فإن المزارع ٌشتل الشتالت بعمركبٌر
(ٌ 16وم فؤكثر) وبمسافات متقاربة ( 51سم) بٌن الشتالت.
الطرٌقة التقلٌدٌة فً ري محصول الرز فً العراق هً
بالغمر والتً تتطلب إبقاء طبقة من الماء بعمق 56سم فوق
سطح التربة خالل موسم النمو ،وهذه الطرٌقة من الري
تستهلك كمٌات كبٌرة من المٌاه تقدر  66666متر مكعب
للهكتار وهً كمٌات عالٌة من المٌاه قد ٌصعب توفٌرها فً
ري محصول الرز فً وقت شحة المٌاه فً العراق ،وهذا ما
ٌدل علٌه تذبذبات المساحات المزروعة سنوٌا ً(شاهد جدول
 4أعاله) .إن الكمٌات الكبٌرة من المٌاه والتً ٌتطلبها
محصول الرز لها تؤثٌر سلبً على البٌئة بسبب الطرح الهائل
من المٌاه المحتوٌة على األسمدة والمبٌدات الكٌماوٌة التً
تسبب التلوث للبٌئة وتشبع التربة وتخلق بٌئة غدقة .
المزارعون ال ٌستخدمون األسمدة العضوٌة لتحسٌن تربهم
وتستخدم األسمدة الكٌماوٌة بشكل واسع فً تسمٌد محصول
الرز حالٌا ً .التعشٌب عاد ًة ٌعمل بالٌد عالو ًة على استعمال
مبٌدات األدغال الكٌماوٌة ،على العموم فإن المزارعٌن
ٌزرعون الصنف المحلً عنبر 11والذي ٌكون مفضالً لدى
المستهلكٌن فً العراق بسبب عطرٌته ونوعٌته الجٌدة.
إن طرٌقة زراعة الحنطة بعد الرز فً زمن الحصار منذ عام  5995أصبحت شائعة
وبالرغم من تؤمٌنها لألمن الغذائً للناس لكن هذا النمط الزراعً قد أجهد الترب الشلبٌة .إن
المعضالت التً تواجه قطاع الزراعة للرز فً العراق مثل التدنً فً خصوبة التربة وشحة
المٌاه بسبب نقص الموارد المائٌة الواصلة إلى العراق وتكالٌف اإلنتاج العالٌة وضعف اإلنتاج
ً
مقارنة بالدول المنتجة للرز فً العالم ،كلها تستدعً التفكٌر باستراتٌجٌات جدٌدة فً زراعة
الرز وعن كٌفٌة تغٌٌر الطرٌقة التقلٌدٌة لنمو محصول الرز .مزارعو الرز فً العراق ٌجب أن
ٌكونوا قادرٌن على رفع إنتاجهم مع تحسٌن التربة ونوعٌة البٌئة الشلبٌة ،وجعل زراعة الرز
أقل حاجة إلى المٌاه  ،وكذلك جعل عملٌات إنتاج الرز أكثر مهارة مع أفضل فهم وإدراك فً
كٌفٌة نمو نبات الرز مع تقلٌل كلف إنتاجهم وزٌادة مدخوالتهم من زراعته ،وهذه المطالبات
جمٌعا ً تخلق الحاجة إلى تجدٌد نظم الزراعة التقلٌدٌة إلى نظم زراعٌة حدٌثة مثل نظام التكثٌف
.
لمحصول الرز.)System of Rice Intensification(SRI

 -0نظام التكثٌف لمحصول الرز()SRI
 1-0مقدمة عن نظام SRI
نظام  SRIح ًسن طرٌقة زراعة الرز ،فهو ٌستلزم إدارة العملٌات الزراعٌة والتً مع بعضها
نحصل على ظروف جٌدة للنمو وخصوصا ً فً منطقة الجذور لنبات الرز ومقارنة هذه الطرٌقة
مع الطرق التقلٌدٌة .طور األب هنري دي لٌولٌنً  Henri de Laulanieنظام  SRIفً
مدغشقر فً أفرٌقٌا فً بداٌة عم  5906من قبل الذي عاش أكثر من  16سنة فً تلك الدولة
ٌعمل مع المزارعٌن .فً عام  5994قام معهد كورنٌل للزراعة والغذاء والتطوٌر()CIIFAD
من خالل البروفسور نورمان ٌوفوف  Norman T. Uphoffمن جامعة كورنٌل بقٌادة حملة
نشر نظام  SRIفً العالم وبدعم من الوكالة األمرٌكٌة لإلنماء الدولً  ،USAIDواختبر هذا
النظام فً ذلك الوقت فً الصٌن ،الهند ،اندونٌسٌا ،الفلبٌن،سرٌالنكا ،وبنكالدٌش وبنتائج
اٌجابٌة،وانتشرت هذه الطرٌقة من الزراعة فً أكثر من 46دولة فً العالم ومن ضمنها العراق.
هناك انطباع فً هذا النظام وهو أن الحاصل العالً للرز ٌؤتً من أفضل توظٌف للبذور
والري واألسمدة ومبٌدات اآلفات الزراعٌة .طرٌقة  SRIفً الزراعة لمحصول الرز تنتج أكثر
حاصل مع أقل بذور وأقل مٌاه .نظام ٌ SRIإكد الحاجة إلى التغٌٌر فً االستخدام من األسمدة
الكٌماوٌة إلى األسمدة العضوٌة.
الزٌادة فً تهوٌة التربة واستخدام المادة العضوٌة تساعد األحٌاء الدقٌقة فً التربة وهذا ٌساعد
فً أفضل توفٌر للمغذٌات .أٌضا ً حدوث اآلفات ستقل بسبب الزٌادة فً المسافات بٌن الشتالت
وهذا ٌإدي إلى تقلٌل كبٌر فً استخدام المبٌدات الكٌماوٌة فً المكافحة .المواد غٌر الكٌماوٌة
ٌمكنها أن تعالج اآلفات وهً أٌضا ً نفذت من قبل عدة مزارعٌن .التسمٌد األخضر وطرق أخرى
لتحسٌن خصوبة التربة أظهرت إمكانٌة عالٌة مع تنفٌذ نظام .SRI
نظام  SRIهو لٌس صنفا ً جدٌداً أو صنفا ً هجٌناً ،إنه طرٌقة زراعٌة ،حٌث أظهر نظام  SRIنتائج
واعدة لكل أصناف الرز سواء المحلٌة أو المحسنة .وجد نظام  SRIإلمكانٌة تبدٌل الطرٌقة
التقلٌدٌة للزراعة وهً زراعة الرز بطرٌقة الري بالغمر وهذا النظام ٌبشر كثٌراً بحل مشكلة
شحة المٌاه واالستخدام المفرط للطاقة والكٌمٌاوٌات.
 0-0الترب المالئمة فً نظام SRI
على خالف الطرٌقة التقلٌدٌة فً زراعة الرز ،فإن الترب الملحٌة والقلوٌة هً ترب غٌر مناسبة
للزراعة بطرٌقة نظام  .SRIفً نظام  SRIتتطلب الحاجة إلى بزل متكرر للمٌاه ،وهذا البزل
المتكرر سٌجعل الملح ٌؤتً إلى سطح التربة وٌسبب أضراراً للشتالت أو النباتات ،لذلك فمن
المستحسن أن نختبر التربة قبل اختٌار الزراعة بطرٌقة  . SRIمن غٌر المالئم ركود الماء فً
اللوح فً بعض أجزاء الحقل ،لذلك ٌجب أن تسوى األرض جٌداً قبل الشتال لجعل الماء ٌنتشر
بشكل متجانس فوق الحقل ،وٌجب أٌضا ً اتخاذ التدابٌر إلزالة الماء الزائد.
 3-0المبادئ الرئٌسٌة لنظام SRI
نظام  SRIهو من علوم األنظمة الحدٌثة إلى حد ما ،وهو ٌستلزم مجموعة من العملٌات
الزراعٌة للنبات والتربة والمٌاه وإدارة المغذٌات ،إنه ثورة تقنٌة فً التفكٌر وإنه ٌحاول أن ٌغٌر
ً
خاصة من ناحٌة إدارة المٌاه الموجودة آلالف
العملٌات الزراعٌة التقلٌدٌة فً زراعة الرز
السنٌن .اإلمكانٌة العالٌة فً نظام  SRIترى عند تبنً عملٌات زراعٌة مع بعضها وهً-:

التبكٌر بالشتال
تزرع الشتالت عندما
تظهر أولى الورقتٌن من
الفرع األولً أو الساق،
وهً عاد ًة بعمر 51-0
ٌوم  .الشتالت ٌجب أن
تنمو فً المشتل الذي
ٌكون رطبا ً وغٌر مغمور
بالماء .عند الشتال تزال
الشتالت باعتناء من أرض
المشتل وإبقائها رطبة
وال ٌسمح لها بالجفاف ،وٌجب أن تكون البذرة مرفقة بالشتلة لكً تغذي الجذر ،وتشتل الشتلة
حال إزالتها من المشتل قدر اإلمكان وبمدة ال تزٌد عن  16دقٌقة وٌفضل فً  51دقٌقة .عند
وضع الشتلة فً محلها فً الحقل الدائمً اجعل الجذور تضطجع بجانب التربة وباتجاه أفقً إذ
أن قمة الجذور ستمٌل نحو األعلى (وهذه تإدي إلى اندفاع سرٌع وعمودي للجذور لألسفل فً
التربة) ،قمة الجذور تحتاج ألن تكون قادرة للنمو نحو األسفل.
العناٌة بشتل الشتالت تكون بتقلٌل الصدمات على الشتلة الٌافعة لزٌادة قابلٌة النبات إلنتاج
تفرعات وجذور كثٌرة خالل فترة النمو الخضري وبالنهاٌة إنتاج بذور الرز فً السنابل .زٌادة
عدد السنابل كنتٌجة زٌادة عدد التفرعات ،وعند تطبٌق طرق نظام  SRIفإن السنبلة ستنتج بذوراً
أكثر.
الزراعة المنفردة للشتالت
تزرع الشتالت بشكل منفرد بدالً من شتالها بكتل من1-2
شتلة وربما أكثر ،هذا ٌعنً إن الشتال الفردي للنباتات لها
فسحة لالنتشار ومد جذورها وال تتنافس مع نباتات رز
أخرى على المسافات والضوء والمغذٌات فً التربة .النظام
الجذري سٌصبح مختلفا ً تماما ً عند وضع النباتات منفردة
عالو ًة على شتالها بمسافات واسعة فٌما بٌنها.
الشتال بالمسافات الواسعة
تزرع الشتالت فً نمط
مربع وبمسافات كافٌة
بٌنها فً جمٌع االتجاهات
بدالً من الخطوط المتقاربة
(عاد ًة المسافة 21سم
× 21سم) .كن حراً فً
تجرٌب المسافات ألن
المسافات المثالٌة تعتمد
التربة،
نسجة
على
المغذٌات فً التربة،
الحرارة  ،الرطوبة،

وظروف أخرى  .القاعدة العامة هً أنه ٌجب أن تكون هناك فسحة كافٌة لنمو النباتات.
إذا أرٌد استخدام طرٌقة أخرى أٌضا ً فنادراً ما ستكون أفضل المسافات هً دون  26سم×21
سم  .ترك المسافات بٌن نبتة وأخرى سٌضمن للجذور فسحة كافٌة للنمو ،والنباتات تكون
مكشوفة ألشعة الشمس والهواء وأخذ المغذٌات وبالنتٌجة سٌكون نمو كبٌر للجذور وأكثر
.
تفرعات للنبات .النمط المربع سٌسهل تعشٌب األدغال أٌضا ً.
ترطٌب التربة وعدم غمرها بالماء
الرز عاد ًة ٌمكن أن ٌنمو بظروف الغمر وبوضوح الرز ٌتحمل النمو ببقاء الماء فً الحقل ،على
أي حال ،الماء فً الحقل سٌخلق ظروفا ً سمًٌة للجذور فً التربة وتتدهور جذور الرز تحت
ظروف الغمر هذه .تفقد ثالثة أرباع من جذورها فً وقت وصول النباتات إلى مرحلة التزهٌر،
هذا الموت المبكر تحت ظروف الغمر ٌسمى بالشٌخوخة " " Senescenceتعنً ضمنا ً عملٌة
طبٌعٌة ولكنها فً الواقع تمثل اختناقا ً ٌعرقل تؤدٌة وظائف النبات ونموه.
مع نظام  ،SRIالمزارعون ٌستخدمون نصف كمٌات المٌاه
والتربة تبقى رطبة ولكن غٌر مشبعة خالل فترة النمو
الخضرٌة لضمان أكثر توفر لألوكسجٌن فً تربة الجذور.
ٌسمح للتربة بالتجفٌف من حٌن آلخر لحٌن حصول تشقق
التربة وهذا التشقق ٌسمح لألوكسجٌن بالدخول إلى التربة
وفً نفس الوقت تشجع الجذور للنمو والبحث عن الماء.
وال ننسى أنه فً حالة غمر التربة بالماء فإن الجذور ال تنموو
وتنتشر وٌكون لها نقص فً األوكسجٌن لتنشٌط نموها.
فً ظروف عدم الغمر ومع استخدام المعشبة الودوارة سوتكون النتٌجوة تهوٌوة أكثور للتربوة ونموواً
غزٌووراً للجووذور وهووذا ٌعنووً إن سووائر النبووات سووٌؤخذ مغووذٌات كثٌوورة .عنوود تشووبع التربووة سووتتكون
جٌوب هوائٌة تسمى "  "aerenchymaوهذه تتكون فوً جوذور النباتوات المغموورة بالمواء لكوً
تنقل األوكسجٌن ،وهذه الجٌوب الهوائٌة تتكون فً  %46-16من قشورة الجوذور ومون المحتمول
أن تعرقل نقل المغذٌات من الجذور إلى سائر النبات .قبل إجراء التعشٌب عاد ًة ٌضاف ماء كثٌر
لتسهٌل العملٌة ،وإن أفضل إضوافة للمواء هوً فوً المسواء وأي بقاٌوا مون المواء فوً سوطح التربوة
ٌبووزل فووً الصووباح وهووذا سووٌجعل الحقول مفتوحوا ً للهووواء والوودفء معوا ً خووالل الٌوووم .غموور الحقوول
سٌعكس جزء كبٌر من أشعة الشمس الواصل إلٌه وٌمتص أقل دفء الذي ٌساعد النبوات بوالنمو.
نحافظ على عدم غمر التربوة بالمواء خوالل فتورة النموو الخضوري ،وبعودها وفوً مرحلوة التزهٌور
نبقً 1-5سم من الماء فوق سطح تربة الحقل  ،ثم ٌبزل المواء قبول الحصواد موا ٌقوارب ٌ 21ووم.
التعشٌب
قلووع األدغووال ٌمكوون أن ٌعموول بالٌوود أو بآلووة
مٌكانٌكٌة بسٌطة .فً بعوض الودول وجود أن
هووذه اآللووة مفٌوودة موون حٌووث كووالً موون تقلٌوول
العموووول وزٌووووادة الحاصوووول ،طووووورت هووووذه
المعشووووبة الٌدوٌووووة المٌكانٌكٌووووة فووووً المعهوووود
العالمً لبحوث الرز فوً الفلبوٌن( )IRRIفوً
عووام  ،5906لهووذه المعشووبة عجووالت مسووننة

بعجالت دوارة تخبط التربة بدفع المعشبة لألسفل وعبر ممرات ضٌقة مهٌؤة من تشكٌل الزراعة
المربعةٌ .جب أن ٌعمل التعشٌب األول من ٌ 52-56وم بعد الشتال ،والتعشٌب الثانً بعده
بؤسبوعٌنٌ .وصى على األقل  1-2تعشٌبات ،ولكن  2-5تعشٌب آخر ٌمكن أن ٌكون مهما ً
لزٌادة الحاصل .ربما أكثر أهمٌة من إزالة األدغال من هذه العملٌة هً خبط التربة لتحسٌن
.
نسجتها وزٌادة التهوٌة .
التسمٌد العضوي
ٌصوونع السووماد البلوودي( )Compostموون أي
كتلة حٌوٌة(قش الرز أو النباتوات المقطوعوة
وأي مادة نباتٌة) موع إضوافة بعوض األسومدة
الحٌوانٌووة إذا توووفرٌ .ضووٌف السووماد البلوودي
المغوووذٌات للتربوووة بوووبطء وأٌضوووا ً ٌسوووهم فوووً
تحسٌن نسجة أفضل للتربة  .تحسن األسمدة
العضوٌة من تهوٌة التربة وكذلك من نشواط
الكائنووات الحٌووة وهووذه ستسوواعد علووى تحلوول
المووووادة العضوووووٌة وتحوٌلهووووا إلووووى مغووووذٌات
ضرورٌة للنبات.
 9 -0تطبٌقات نظام SRI
 1-9-0تحسٌن خصوبة التربة
الحاصل فً نظام ٌ SRIستجٌب بشكل جٌد لألسمدة العضوٌة من األسمدة الكٌمٌاوٌوة وهوذا ٌإكود
الحاجة إلى الزٌادة فً الخصوبة من خالل الوسائل العضوٌة ومنذ بداٌة الزراعة .التطور الجٌود
وصووحة أنظمووة الجووذور تلعووب دوراً مهم وا ً فووً أخووذ المغووذٌات وانتقالهووا موون التربووة .فووً ظووروف
الغمر ،ما ٌقارب  %66من الجذور تتدهور فً وقت وصول النبات إلى مرحلة التزهٌر  ،بٌنموا
فً طرٌقة  SRIلم ٌلحظ تدهور فً الجذور  ،كما أن الماء ال ٌسومح لوه بوالركود طووٌالً فوً هوذه
العملٌوة ومووع اسووتخدام المعشووبة الوودوارة ٌووإدي إلووى تشووبع التربووة باألوكسووجٌن وتسووهم فووً أفضوول
تطووور للنظووام الجووذري .الغطوواء النبوواتً الكبٌوور والنظووام الجووذري لنبووات  SRIتطلووق الكثٌوور موون
الكاربوهٌدرات واألحماض األمٌنٌة فً التربة وإغناء منطقة الراٌزوفٌر وتدعم بقوة كتلة وكثافة
األحٌوووووووواء المٌكروبٌووووووووة .وموووووووون المصووووووووادر العضوووووووووٌة الممكنووووووووة لنظووووووووام  SRIهووووووووً-:
 األسمدة العضوٌة
األسووووومدة العضووووووٌة هوووووً
مصوووادر لمغوووذٌات النبوووات
والتوووً تطلوووق النٌتوووروجٌن
ومغووووذٌات أخوووورى بووووبطء،
وهووً توودعم بكثوورة الفئووات
المٌكروبٌوووووووووة المختلفوووووووووة
وتشوووووجع نشووووواط األحٌووووواء

المجهرٌة الدقٌقة فً التربة.

األسوومدة العضوووٌة مثوول( مخلفووات المزرعووة و السووماد البلوودي و دٌوودان السووماد البلوودي و وأٌووة
مخلفات عضوٌة مثل مخلفات المدٌنة الصلبة ومخلفات البشر وفضالت الدواجن و سماد األغنام
والماعز وفضالت المسالخ وفضالت األسوماك والحٌوانوات ومختلوف البوذور الزٌتٌوة المعصوورة
الصووالحة وغٌوور الصووالحة لألكوول) ٌ .مكوون اسووتخدام 2 ,1 -5,21طوون فووً الوودونم (  56 -1طوون
للهكتار) سنوٌا ً لتسمٌد الحقل.
 مخلفات المحاصٌل
دور مخلفات المحاصوٌل فوً المحافظوة علوى الموادة العضووٌة
للتربوة تحووت الظووروف االسوتوائٌة وغٌوور االسووتوائٌة معووروف
وموودروس وال ٌحتوواج إلووى تؤكٌوود .كمٌوات كبٌوورة موون مخلفووات
المحصول ٌمكن أن ٌستخدم لتدوٌرها فً التربة لفائودة النبوات
والتربة .قش الحبوب هً مصادر جٌدة للمحافظة على الموادة
العضوووٌة فووً التربووة ومخلفووات البقولٌووات هووً مصووادر جٌوودة
لمغووذٌات النبووات خصوص وا ً النٌتووروجٌن .مخلفووات المحاصووٌل
وبكمٌوووة  5216 -616كغوووم/دونوووم (1-1طووون/هكتوووار) ٌمكووون
تودوٌرها بطورق عدٌودة مثول مزجهووا موع التربوة ووضوعها فووً
المهاد وتصنٌع سماد بلدي مزٌج ،لكن الموزج موع التربوة هوً
أفضلها للتطبٌق.
 السماد األخضر
تإدي األسمدة الخضوراء وظٌفوة رئٌسوة فوً
إعوووادة خصووووبة التربوووة .األعوووالف البقولٌوووة
كالجووووت والبرسووووٌم وعناقٌوووود الفاصووووولٌا أو
اللوبٌوووا وغٌرهوووا تسوووتخدم كتسووومٌد أخضووور
للمحاصووووووووٌل .مسوووووووواهمة كتلووووووووة النبووووووووات
والنٌتووروجٌن واسووعة وٌعتموود ذلووك علووى ًً
نوع وفترة نموو محصوول السوماد األخضور.
ففوً فتوورة النمووو القصوٌرة لحبوووب البقولٌووات
مثل الماش والتً لها غرض موزدوج لكونوه
ٌعطوووً فوائووود اقتصوووادٌة مووون خوووالل حبوبوووه
عوووالو ًة علوووى كتلوووة نباتوووه 1,21 – 1,616
طن/دونم (21-51طون/هكتوار) التوً تعطوً
 56 – 0,61كغووم نوواٌتروجٌن للوودونم (-11
46كغووم نوواٌتروجٌن/هكتووار) وبفتوورة أقصوواها
ٌ 06-11وم .
تضٌف البقولٌات كمعدل  26-51كغم ناٌتروجٌن للدونم(06-06كغم ناٌتروجٌن للهكتوار) عوالو ًة
علووووووووى المغووووووووذٌات ،وهووووووووً أٌضووووووووا ً تعٌوووووووود المغووووووووذٌات فووووووووً أسووووووووفل التربووووووووة بسووووووووبب
عمووووووووووووووق أنظمتهووووووووووووووا الجذرٌووووووووووووووة وتحسووووووووووووووٌن خووووووووووووووواص التربووووووووووووووة الفٌزٌاوٌووووووووووووووة.

محاصٌل السوماد األخضور توزرع لمودة  0أسوابٌع فوً الحقول وبعودها تخلوط موع التربوة قبول بداٌوة
تزهٌرها وهً تؤخذ ما ٌقارب  56أٌام للتحلل .إذا زرعت بذور الرز فً المشتل فوً ٌووم موزج
السماد األخضر بالتربة نفسه ،فإن الحقل سٌكون جاهزاً فً وقت جاهزٌة الشتالت للشتال.
 األسمدة الحٌوٌة
عرفت األسمدة الحٌوٌة كحقن ماٌكروبً حٌث تحتوي على خالٌا حٌة فاعلة من األحٌواء الدقٌقوة
والتً أثبتت أنها مثبته للنٌتروجٌن بكفاءة أو تإدي عملٌات أخرى والتوً تسواعد فوً نموو النبوات
وتعزز حاصل المحاصٌل .النٌتروجٌن والفسفور هً مغذٌات رئٌسٌة والتً من الممكون تكملتهوا
بالتسمٌد الحٌوي لمحصول الرز.
 زراعة البقولٌات
ع ّدت البقولٌات أنها بناءة للتربة ودورة رز-
بقولٌات تكون أكثر مثالٌة من ناحٌوة إضوافة
المغووووذٌات خصوصووووا ً النٌتووووروجٌن وكووووذلك
تساعد فً إصالح نسجة تربة الرز المودمرة
موووون خووووالل التووووؤثٌر االٌجووووابً فووووً منطقووووة
الراٌزوسوفٌر  .إدراج زراعووة البقولٌووات فووً
سلسلة من الدورات تساعد فً تووفٌر بعوض
المغذٌات.
 فضالت التصنٌع الزراعً
ً
ثانٌة لمنتجات التصنٌع الزراعً مثل قشور الرز والنخالة وترسبات المجاري وبوذور
االستخدام
المحاصووٌل الصووناعٌة المعصووورة ومخلفووات الصووناعة البحرٌووة تسوواعد فووً سوود حاجووة جزئٌووة
لمتطلبات المغذٌات للمحاصٌل المزروعة بطرٌقة .SRI
 رعً المواشً
وهً ممارسة قدٌمة حٌث تترك الماشٌة واألغنوام والمواعز...الوخ فوً الحقول لغاٌوة اللٌول  ،تكوون
التربة فً هذه الحالة غنٌة بالٌورٌا والروث.
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تحضٌر البذور
اختٌار البذور الجٌدة وبالكمٌة المناسبة0 -1كغم/دونوم
(12-26كغم/هكتار).
اختٌار الصنف المالئم للظروف المحلٌة.
عنوود اإلقوورار علووى مسوواحة األرض المووراد زراعتهووا
تبعا ً لذلك نختار كمٌة البذور.
ربما بعض البذور لٌست نقٌة وبعض األصناف توجد
فٌها خلط من أصناف أخرى وكذلك توجد هناك بذرة
غٌر مملوءة (نصوف بوذرة) وهوذه تحتواج إلوى فصولها
من البذور الجٌدة.
تحضٌر المحلول الملحوً والوذي سوتنقع فٌوه البوذور ،
على العموم كمٌة  5,1كغوم مون الملوح لكول  566لتور
ماء كافٌوة لهوذا الغورض .لكوً نعورف أن كمٌوة الملوح
الكافٌة قد ذابوت فوإن البوذور غٌور المملووءة وأنصواف
المملووووءة تبووودأ بالطوفوووان .اختٌوووار المحلوووول الملحوووً
ٌكون بالبٌضة أو البطاطا بإضافتها بعود ذوبوان الملوح
بالماء فإذا كانت طافٌة فوق الماء نتوقف عون إضوافة
المزٌد من الملح .
نضع كمٌات معقولة من البذور نحركها فوً المحلوول
الملحووً .البووذور الفارغووة والضووامرة سووتطفو ونقوووم
بإزالتها.
البووذور السوولٌمة تترسووب فووً األسووفل .نغسوول البووذور
بالماء الصافً تماما ً لغسل كل األمالح من البذور.
ثم تنقع البذور فً الماء الصافً لمدة  40ساعة علوى
أن ٌتم تبدٌل الماء كل  0ساعة.
تنقوول البووذور المنقوعووة إلووى أكٌوواس جنفوواص(كوووانً)
وتتوورك فٌهووا وتغطووى بووؤخرى رطبووة وبطبقووة ال تزٌوود
عن 56سم وتبقى كذلك لمدة  24ساعة لحوٌن خوروج
غمد الجذٌر .خالل فترة الـ24ساعة هذه فوان الجوذور
البٌضوواء المسووماة الجووذٌر سووتفتح األغلفووة الخارجٌووة
وتبوودأ بووالظهور موون البووذور .فووً هووذه المرحلووة فووان
البذور المعشبة تإخذ إلى المشتل لغرض الزراعة.

 3-9-0تحضٌر المشتل ونثر البذور
 مشتل المصاطب
تعمل مصاطب للبذور بمساحة 26متر مربع
للدونم.
عرض المشتل المثالً  521سم.
ٌجب عمل قنوات مناسبة من جمٌع االتجاهات لبزل المٌاه الزائدة .
جذور الشتلة والتً بعمر ٌ 52-0وم تنمو بعمق  6,1سم ،فمن الضروري
تحضٌر المشتل بارتفاع  51-52,1سم.

ٌحضر فراش المشتل بتطبٌق األسمدة العضوٌة مون مخلفوات المزرعوة والتربوة
بالتنوووووووووووووووووووووواوب وبووووووووووووووووووووووؤربع طبقووووووووووووووووووووووات وكمووووووووووووووووووووووا ٌووووووووووووووووووووووؤتً:
 -5الطبقة األولى -:بسمك 2,1سم من أسمدة المزرعة المتحللة .إضافة الطبقة األولى من
السماد البلدي جداً مهمة ألنها تضمن عدم المزج بٌن التربة فوق السماد العضوي مع
التً تحتها (طبقة فاصلة) وتسهل إزالة الشتالت من المشتل فً وقت الشتال .فً حالة
عدم وجود السماد العضوي ٌمكن عمل هذه الطبقة من الرماد أو السماد األخضر.
 -2الطبقة الثانٌة  -:بسمك  1,0سم من التربة.
 -1الطبقة الثالثة  2,1 -:سم سمك من السماد العضوي من مخلفات المزرعة المتحللة.
إضافة الطبقة الثانٌة من السماد العضوي فً قمة فراش المشتل ستمنع التربة من
التصلب وتجعل الشتالت قابلة لإلزالة بسهولة وتطعم الشتالت وتصلح أٌضا ً كبٌئة
صغٌرة جٌدة للبذرة عندما تزرع.
 -4الطبقة الرابعة  -:بسمك  0,1سم من التربة.
وكل هذه الطبقات ٌجب أن تصنع جٌداً .السماد العضوي المصنوع من مخلفات المزرعة ٌسواعد
على سهولة االختراق من قبل الجذور .لكً نمنع تعرٌة التربة فوإن جمٌوع جوانوب المشوتل ٌجوب
أن تحمى من الخشب أو النباتات المقطوعة أو من حبال قش نبات الرز أو بؤٌة طرٌقة.

ٌجب أن ٌكون المشتل قرٌبا ً من الحقل وبهذه الطرٌقة فان الوقت المستغرق لنقل
الشتالت من المشتل إلى موقع الشتال ال ٌستغرق وقتا ً.
إذا كانت البذور لٌس لها رطوبة كافٌة ربما ال تنمو إلى شتالت  ،لذلك فان سقً
مرقد البذور مهم جداً.
نثر قش الرز أو سماد المزرعة المتحلل (بدون الحبوب) قلٌالً فوق البذور
المزروعة سوف ال تعرضها ألشعة الشمس المباشرة وهذه أٌضا ً تإمن حماٌة
من الطٌورٌ .زال القش حال إنبات البذور.
ً
ٌكون سقً المشتل ٌومٌا ً مرتٌن(صباحا ً ومساءا) والسقً ٌكون ببطء للحذر من
خروج البذور عند السقً.
من األفضل أن ٌكون فراش المشتل فً وسط أو فً إحدى زواٌا اللوح  ،وٌجب
أن ال ٌكون بعٌداً عن الحقل الرئٌسً لكً ٌكون الشتال سرٌعاً ،إذا كانت
المساحة كبٌرة فإن التوصٌة هً فصل مشتل لكل دونم.

نثر البذور فً مشتل المصاطب -:
 أخذ الحذر عند جلب البذور النابتة من البٌت إلى مرقدها فً المشتل
وتنقع قبل زراعتها وعدم تعرٌضها للشمس.
 من المهم عند نثر البذور ظهور غمد الجذٌر(الغالف الجذري) وعندئذ
تنثر البذور فوراً.
 لضمان التجانس فً نثر البذور  ،تقسم الكمٌة الكلٌة للبذور فً رزم
وفً أربعة أجزاء وتنثر فً أربع أوقات(كل جزء فً وقت) .تنثر
البذور بخفة لتجنب التزاحم بٌن البذور .العناٌة تإخذ بعدم جعل بذرتٌن
تمسك بؤخرى.
 عدم جعل البذور تتعرض ألشعة الشمس مباشر ًة ،والتؤكد من حماٌتها
من قبل الطٌور والنمل ،لذلك تنثر طبقة خفٌفة من سماد المزرعة
المتحلل وأجزاء القش أو الرماد فوق البذور المزروعة لجعل البذور
محمٌة بشكل جٌدٌ ،زال القش حاالً بعد إنبات البذور.
 الري ٌجب أن ٌكون ببطء ومسٌطر علٌه لمنع خروج البذور عند
السقً ،وعاد ًة سقً البذور فً المشتل  1-2مرة بالٌوم.
 من المفضل نثر البذور فً المشتل مساءاً.
 تتؤثر نمو البذور المزروعة بدرجات الحرارة ،فإذا كان الجو بارداً فً
هذه الحالة فإن نشاط التركٌب الضوئً ٌكون قلٌالً وسٌكون نمو
األوراق بطٌئاً ،بٌنما الجذور ستستمر بالنمو وذلك لوجود دفًء فً
التربة .عند الجو الحار ،فإن البذور تنبت أسرع نوعا ً ما.
 مشتل األطباق البالستٌكٌة
ٌستخدم هذا النوع من المشتل فً الدول
التً تستخدم طرٌقة الشتال باآللة كالعراق
مثالًٌ .مكن تحضٌر الشتالت باستخدام
أطباق بالستٌكٌة أبعادها()10×20×1سم،
حٌث تمأل بالتربة الناعمة المنخولة.
ٌستخدم 06طبق للدونم الواحد وبكمٌة بذار
ترطب
.
1كغم/دونم(26كغم/هكتار)
األطباق بالماء لغاٌة اإلشباع ثم تنثر البذور
المعشبة(النابتة) فً األطباق المخصصة ثم

تغطى بالتراب الناعم ،بعدها تنضد األطباق
المزروعة بوضع أحدهما فوق اآلخر
وبفاصل طبق غٌر مزروع بٌن األطباق
المزروعة .تغطى األطباق المرصوفة فوق
بعضها جٌداً بقماش أو كٌس جنفاص من ًقع
بالماء للحفاظ على رطوبة دائمة للبذور،
وتبقى كذلك لمدة خمسة أٌام ،ثم تنقل
األطباق إلى المشتل لمساعدة نمو أفضل
للشتالت.

مساحة المشتل ( )56×1متر/دونم والذي
ٌنشؤ بتعدٌله بوجود الماء .ترصف األطباق
مجاورة لبعضها وتغطى بقماش خفٌف لمنع
حدوث أضرار بالبادرات من قبل الطٌور
وأشعة الشمس المباشرة .بعد ثالثة أٌام ٌرفع
الغطاء ٌ ،كون سقً المشتل ٌومٌا ً مرتٌن
مع ضرورة بزل الماء وبقاء المشتل رطب
فقط للمساعدة على نمو جذور الشتالت فً

األطباق  ،تبقى األطباق فً المشتل لمدة 1
أٌام لتصبح جاهزة لعملٌة الشتالٌ .فضل
إنشاء المشتل فً مقدمة كل  5دونم .فً
حالة إعداد الشتالت بهذه الطرٌقة فإن نقل
الشتالت إلى الحقل ألدائمً ٌكون أسهل
وكذلك األضرار بالنباتات تكون قلٌلة.

 مشتل أطباق شتالت البراشوت
أطباق البراشوت هً
الطرٌقة حٌث كل حفرة ٌكون فٌها  1-5بذرة.
صٌنٌة بالستٌكٌة أبعادها
19سم طوالً و  11سم
عرضا ً توضع فً المشتل
المعد لها .هذه الصوانً
لها  414حفرة(أصٌص
صغٌر بؤبعاد  5,1سم
عرضا ً و  5,1سم عمقا ً )
بثقب صغٌر فً القاعدة
لتسهٌل حركة الماء
والمغذٌات من التربة
أسفله إلى التربة فً
طرٌق
عن
الحفرة
الخاصٌة الشعرٌة .كل
صٌنٌة ٌجب أن توضع فً
المشتل الطٌنً الذي ٌنشؤ
فً زاوٌة الحقل وتمأل
الحفر بتراب الحقل وتنثر
البذور المعشبة بنفس

ٌتطلب  166-216صٌنٌة بالستٌكٌة إلعداد
شتالت تكفً  5دونم .إذا أحسن تداول
الصوانً فإن الصوانً ذات الفقاعات ٌمكن
أن تبقى لثالث سنواتٌ .كون سقً المشتل

 1-2مرة فً الٌوم وبنفس طرٌقة سقً بقٌة
أنواع المشاتل .تستلم صوانً البراشوت
الماء المضاف إلى الحقل من قاعدتها وذلك
لوجود فً كل حفرة من حفر الصٌنٌة فتحة
صغٌرة فً قاعدتها لغرض التهوٌة وإدامة
اتصال الشتلة مع التربة أسفل الصٌنة .فً
مرحلة الشتالٌ ،كون وزن الشتلة المتضمن
التربة فً الحفرة ما ٌقارب 0,6غم .الوزن
الكلً لكل صٌنٌة بالستٌكٌة ذات الفقاعات
مع الشتالت ما ٌقارب  1كغم وبعمر 52
ٌوم للشتلة بعد الزراعة .الشتلة المزروعة
بالصٌنٌة ٌكون نموها نشطا ً وتوفر من
مساحة المشتل والعمال والسقً والتعشٌب
وفً عملٌة الشتال وسهلة االستئصال من
المشتل.

 9-9-0تحضٌر الحقل ألدائمً
تحضٌر الحقل ألدائمً فً نظام  SRIهو نفسه عند تحضٌره للزراعة المبتلة ،ولكن ٌجب أن
ٌكون منتظم التسوٌة .
 عند تطبٌق نظام  ،SRIفإن الحقل
ٌحتاج إلى تحضٌره ما ٌقارب 56
ٌوم قبل بدء الشتال.
 الحراثة العمٌقة غٌر مفضلة لهذا
النظام الزراعً ،على سبٌل المثال
إن الساحبة بالمحراث القالب ذو
ثالثة سكك ٌحرث التربة بعمق
26-51سم  .قمة التربة الخصبة
تنقلب ككتلة لألسفل ،بٌنما التربة
غٌر الخصبة(الرملٌة) تؤتً إلى
السطح ،فً هذه الحالة فإن الشتلة
المشتولة الصغٌرة سوف ال تنمو
بشكل جٌد فً مراحلها األولى بعد
الشتال.
 الحراثة بعمق 56سم كافٌة لنبات الرز.
 استخدام الخرماشة ٌمكن أن تقطع التربة من 51-56سم وهذا النوع من معدات الحراثة
ٌكون مالئم لنظام .SRI
 استخدام الرودفٌتر(بادي هارو) المسحوب بالساحبة أو الراجل المزود بمحرك هو أحد
الخٌارات األخرى فً تحضٌر األرض وٌستخدم بوجود الماء فوق سطح التربة.
 مع نظام ٌ SRIجب أن ٌكون الحقل تسوٌته جٌدة وهذا ضروري لضمان ري منتظم.

 2-9-0تخطٌط تربة الحقل ألدائمً
تكمن أهمٌة تخطٌط تربة الحقل ألدائمً لضبط المسافات بٌن الشتالت وتعطً طرٌقا ً مستقٌما ً
للمعشبة المٌكانٌكٌة لتعمل من دون اإلضرار بالشتالت .فً طرٌقة ٌ SRIكون تخطٌط الحقل
بمسافات واسعة ()21×21سم وبشتلة واحدة فً الجورة  ،حٌث ٌتسع المتر المربع الواحد 50
جورة .للمحافظة على المسافات المتساوٌة بٌن الشتالت هناك طرائق ع ّدة ٌمكن عملها وهً-:
 طرٌقة استخدام الحبال
حٌث ٌربط حبل بؤوتاد
صغٌرةبطرفٌه وطوله
حسب طول أو عرض
اللوح  ،وبعد االنتهاء
من الشتل ٌنقل للخط
وبنفس
المجاور
المسافة(21سم) وهكذا
إلى نهاٌة الحقل.
 طرٌقة استخدام المعلمات
ٌمكن استخدام عدة
أنواع من المعلمات
(حدٌدٌة وخشبٌة) لهذا
لتسهٌل
الغرض
تخطٌط الحقل .تحرك
طولٌا ً
المعلمات
وعرضٌا ً فوق الحقل
الذي تم تهٌئته مع عدم
بقاء الماء فوقه(حقل
طٌنً) ٌ .كون الشتال
الشتالت فً نقطة
التقاطع والتً ستعطً
مسافة()21×21سم.
وتجرى هذه العملٌة
قبل ٌوم من عملٌة
الشتال.
مبادئ إرشادٌة للمعلمات -:
 ضروري ألن ٌكون فٌها مثبت لتعدٌل المسافة بٌن الخطوط.
 ضروري ألن ٌكون فٌها تعدٌل للزراعة المباشرة للبذور.
 بحاجة إلى ترتٌب لوضع عالمات فً كل المجازات فً آن واحد.
 أن تكون مصممة بوسائل إلضافة وزن.
 أن تكون قابلة للعمل فً الحقول المضاف إلٌها أسمدة خضراء.

 6-9-0عملٌة الشتال
بطرٌقة  SRIتشتل الشتالت بعمر قبل ٌ 51وم وبعمق قلٌل فً التربة  ،لذلك فإن الشتالت تنبت
بسرعة .المراحل الصحٌحة لشتال الشتالت عندما تكون لها ورقتان(عندما تكون بعمر 56-0
ٌوم)  .هناك ثالث طرائق للشتال-:
الشتال الٌدوي
حٌث تإخذ الشتالت الٌافعة مع بذرتها وترابها وتشتل باستخدام إصبع التؤشٌر واإلبهام وبلطف
ووضعها فً مكانها فً تقاطع التخطٌط المشار إلٌه فً تخطٌط الحقل ألدائمً أو فً أماكن
عالمات التؤشٌر فً الحبالٌ .جب أخذ الشتالت بعناٌة من المشتل وعدم هزها أثناء الشتال
وبسرعة قدر اإلمكان وٌفضل نصف ساعة لتقلٌل الشد للجذور إلى الحد األدنىٌ .جب أن ٌعمل
الشتال بؤقصى العناٌة والتركٌز.

تزال الشتلة من الطبق بعناٌة وتشتل ٌشكل مائل ولٌس عمودٌا ً واإلبقاء على التربة العالقة
بالجذر لالحتفاظ ببٌئة صغٌرة للشتلة فً موقع الشتال .لمجرد وضع الشتلة فً محلها ال
تضغطها عمودٌا ً فً التربة ألن هذه ستقلب قمة الجذور نحو األعلى والتً ستإخر استئناف
النمو بعد الشتال .خالل عملٌة الشتال ٌجب أن ٌسقى المشتل باستمرار لتسهٌل ازالة الشتالت.
فً بداٌة العمل تحتاج عملٌة الشتال الى  56أشخاص لشتال  5دونم ،عندما ٌفهم المزارعون أو
العمال هذه الطرٌقة فؤنه من الممكن إدارتها بؤقل عدد من األشخاصٌ .سقى الحقل بعد الشتال
فً الٌوم التالً بخفة.

الشتال بالطرٌقة اآللٌة

وهذه تعمل بوساطة الماكنة وٌكون الشتال بمسافات
منتظمة بٌن الشتالت ()51×16سمٌ .مكن التحكم فً
عمق الشتلة بالتربة وفً عدد الشتالت فً الجورة .تشتل
الشتالت بخطوط مستقٌمة من  0-4خط فً آن واحد.
عند استخدام هذه الطرٌقة من الشتال ٌمكن توفٌر الوقت
واألٌدي العاملة  ،وتصلح هذه الطرٌقة للمساحات

تهٌؤ
.
الواسعة
الشتالت فً أطباق
بالستٌكٌة (تم شرحه
فً مشتل األطباق
البالستٌكٌة سابقا ).
استخدام
طرٌقة
الماكنة فً الشتال فً
الحقل ألدائمً هً
بترك مسافات تقدر
بطول الماكنة حول
حافة اللوح وتتم
الحركة ذهابا ً وإٌابا ً ،
وبعدها شتل المسافات
واالنتقال
المتروكة
إلى اللوح المجاور
وكما موضح فً
الشكل أدناه.

الشتال بطرٌقة البراشوت
ً
تنثر الشتالت المهٌؤة مسبقا فً صوانً بالستٌكٌة
خاصة( تم شرحه فً مشتل أطباق البراشوت) وبعمر
ٌ 52وم (ورقتٌن) على ارتفاع متر من سطح األرض
إلى الحقل الطٌنً ،الشتالت ستقع على الجهة الصحٌحة
وبوضع السقوط الحر من جراء وزن كتلة الشتلة.
المسافة بٌن الشتالت واسعة ولكنها غٌر منتظمة األبعاد.
جذور الشتالت كاملة لٌس فٌها ضرر مع وجود الطٌن
المحٌط بها .هذه الطرٌقة سهلة االستخدام وتسهم فً توفٌر الوقت واألٌدي العاملة .تنقل
صوانً الشتالت من المشتل قبل نصف ساعة من نشرها فً الهواء إلعطاء فرصة إنجماد
الطٌن حول الجذور .عدد الشتالت فً الجورة  1-5شتلة ما ٌقارب  02166كثافة نباتٌة فً
الدونم .تحتاج هذه الطرٌقة إلى إعادة توزٌع الشتالت لتجنب الفراغات الكبٌرة بٌن الشتالت.

 7-9-0إدارة المٌاه والري
بسبب الخصوصٌة التشرٌحٌة ألجزاء نبات الرز ،فإنه
ٌنمو حتى فً الماء الدائم ،ولكن بقاء الماء لٌس بالقاعدة.
فً الغالب نمو الرز فً ظروف الغمر ٌكبح نمو األدغال
ولكن مثل هكذا ظروف تإدي إلى نقص فً التهوٌة وٌلٌه
وقف نمو الجذور .فً طرٌقة ٌ SRIكون السقً بترطٌب
التربة أي إشباع التربة برطوبة كافٌة فقط ،بعدها ٌكون
السقً عند ظهور تشققات ال بؤس بها فً التربة.
فواصل السقً تعتمد على نوع التربة والظروف الجوٌة .هذه الطرٌقة من السقً تساعد فً
أفضل نمو ونشر للجذور .الترطٌب والتجفٌف للتربة ٌكون بشكل دوري ذلك ٌإدي إلى زٌادة
نشاطات األحٌاء المجهرٌة فً التربة وٌسهل إتاحة المغذٌات للنبات.
لسهولة إجراء التعشٌب ٌجب أن ٌسقى الحقل بإبقاء طبقة خفٌفة من الماء ،بعد االنتهاء من
التعشٌب ٌجب عدم إبقاء الماء فً الحقل .حال االنتهاء من مرحلة تفرٌع النبات ٌبقى الماء فً
الحقل بعمق  2,1سم( 5إنج).
 8 -9-0إدارة األدغال
انعدام دٌمومة المٌاه للحقل بنظام SRI
سٌقدم بٌئة جٌدة لألدغال للتكاثر
بسرعة .فً نظام  SRIال ٌنصح
باستخدام المواد الكٌمٌاوٌة فً مكافحة
األدغال ،لذلك ستنصب الجهود
للتخلص من األدغال وتجنب مزاحمتها
لنباتات الرزٌ .مكن ضم هذه األدغال
فً التربة بحركة المعشبة المٌكانٌكٌة
بٌن الخطوط حٌث تصلح هذه األدغال
سماداً أخضر ،وأٌضا ً التعشٌب بهذه
المعشبة ٌضمن تهوٌة التربةٌ .جب
القٌام بؤول تعشٌب بعد ٌ 52-56وم من
الشتال وبعدها حسب الحاجةٌ .مكن
إجراء التعشٌب كل  56أٌام وبشخص
واحد للدونم فً الٌوم الواحد .قبل
استخدام المعشبة المٌكانٌكٌة ٌجب إبقاء
طبقة خفٌفة من الماء  2-5سم فوق
سطح الحقل.
دفع المعشبة بخفة وال تدفع إلى داخل األرض ،وإذا كان ضرورٌا ً لدفعها نحو األرض فً هذه
الحالة تضاف أثقال لكً ال تطفو ولهذا فإن المعشبة ستتحرك بعمق مالئم فً التربة .عدم
الركض عند عمل المعشبة .األدغال القرٌبة من جور النباتات ال تصلها المعشبة فٌمكن فً هذه

الحالة إزالتها بالٌد .هناك مودٌالت عدٌدة من المعشبات منها تدار ٌدوٌا ً ومنها بمحرك وهناك
األحادٌة والثنائٌة ومنها ذات خمسة خطوط.
عمل المعشبات قد تطور بنظام  SRIنحو إدارة فعالة لألدغال .فوائد المعشبات هً  :مكافحة
األدغال و التسمٌد األخضر بسبب ضم األدغال فً التربة و تهوٌة التربة و زٌادة النشاط
اإلحٌائً فً التربة وزٌادة فً توفٌر المغذٌات.

مبادئ إرشادٌة للمعشبات -:
 تحتاج ألن ٌكون فٌها مثبت لتعدٌل العرض.
 تحتاج إلى ترتٌبات إلزالة الطٌن العالق بٌن األسنان أو الشفرات.
 تحتاج إلى تركٌب غطاء واقً لتجنب نباتات الرز عند التعشٌب.
 تحتاج ألن تكون سهلة التصمٌم  ،حٌث ٌمكن صناعتها محلٌا ً وتباع بسعر مقدور علٌه.
 تحتاج ألن تكون مقاومة للطقس ومتٌنة.
 تحتاج ألن تكون متاحة بمودٌالت وتصامٌم متعددة إلعطاء خٌارات لمزارعً .SRI
 تحتاج أن تتطور بتعدٌلها مع محرك لتخفف اإلجهاد على العامل.
 تحتاج إلى تصامٌم جدٌدة لتقلٌل سرعة المشً.
 9 -9-0إدارة اآلفات واألمراض
حدوث األمراض واآلفات طبٌعٌا ً أقل مع نظام  SRIوذلك لسعة المسافات بٌن النباتات واستخدام
األسمدة العضوٌةٌ .وصى باستخدام طرق إدارة أآلفات الطبٌعٌة واستخدام المكافحة الحٌوٌة
الطبٌعٌة عند الضرورة لجعل اآلفات تحت السٌطرة.

 -3فوائد ومساوئ نظام SRI
فوائد نظام SRI
االقتصاد بتقاوي البذور.
االقتصاد بالمٌاه.
ٌتحمل الفترات القصٌرة فً
انقطاع المٌاه.
االقتصاد باألسمدة ومبٌدات
األدغال الكٌمٌاوٌة.
حبوب الرز أكثر صحة وألذ
طعم بسبب استخدام األسمدة
العضوٌة.
اإلنتاج عالً بسبب غزارة
التفرعات وزٌادة فً طول
السنبلة ووزن البذور.
سهل وفعال فً تكثٌر البذور.

مساوئ نظام SRI
عالً كلف األٌدي العاملة فً
حالة تطبٌق الشتال الٌدوي فً
السنٌن األولى .
ٌحتاج إلى صبر ومثابرة
الكتساب الخبرات الالزمة.

 -9أسئلة تسأل كثٌرا حول نظام SRI

اإلجابات لهذه األسئلة اآلتٌة والتً تسؤل كثٌراً عن هذا النظام قدمها البروفسور نورمان ٌوفوف
 Norman T. Uphoffمن جامعة كورنٌل-:
السؤال األول هل تعتقد أن نظام ٌ SRIمكن أن ٌستفٌد منه الفالحون فً المساحات الواسعة
بمختلف طرق الشتال؟
عد نظام  SRIمنذ البداٌة مكلفا ً كثٌراً باألٌدي العاملة وهذا ٌتطلب مدخالت أكثر من األٌدي
العاملة فً الهكتار للمزارعٌن األغنٌاء لٌمكنهم من استخدام طرق نظام  SRIفً الحٌازات
الواسعة ،لكن نظام  SRIوفً حاالت كثٌرة ٌكون مقتصداً لألٌدي العاملة حال اكتساب
المزارعٌن والعمال الخبرة والثقة مع طرق  ، SRIوٌمكن لمبادئ  SRIأن تستكمل وتكٌف
التطبٌقات الستخدامها فً المساحات الواسعة .بالتدرٌب والمراقبة الجٌدة للعمال وإمكانٌة
استخدام المكننة لبعض العملٌات ٌمكن لطرق  SRIأن تكون مفٌدة للمساحات الواسعة وأغنٌاء
المزارعٌن عالو ًة على صغار المزارعٌن والفقراء .هناك تجارب فً دول أخرى أظهرت
إمكانٌة تطبٌق  SRIفً الحٌازات الواسعة لألراضً ومنها -:
 فً بداٌة عام  2664أحد المزارعٌن العصرٌٌن ٌعمل فً دلتا كٌفري لوالٌة
أندرابرادٌش فً الهند استخدم طرق  SRIفً أكثر من  46هكتار وخالل التدرٌب
واإلشراف الجٌد مكنه من الحصول على حاصل  55,51طن/هكتار وهو أكثر من
ضعف الحاصل االعتٌادي من الطرٌقة التقلٌدٌة فً منطقته.
 فً عام  2666فً الصٌن  ،زرع الرز بطرٌقة  SRIفً مساحة  556666هكتار فً
إقلٌم زٌنجانغ و 526666هكتار فً إقلٌم شوان ،ووفقا ً لألقسام الزراعٌة فً هذه
المقاطعات فإن المزارعٌن الكبار هم األسرع فً تطبٌق نظام  ، SRIلٌس ٌمكنهم فقط
فً تقلٌل تقاوي البذور وتقلٌل المٌاه والكلف ولكن أٌضا ً فً تقلٌل األٌدي العاملة  ،وإن
االعتبار األخٌر (تقلٌل األٌدي العاملة) ٌجذب المزارعٌن الصٌنٌٌن وذلك ألن التطوٌر
الصناعً ٌقلل من تزوٌد العمال للزراعة.
السؤال الثانً لماذا هكذا مسافات واسعة بٌن الشتالت؟ لماذا تقلٌل عدد النباتات ٌعد أساسٌا
جدا ؟
عندما تكون نباتات الرز فً تزاحم مع بعضها بالجورة( 51-0نبات) محزومة مع بعضها بكتلة
وبقلٌل من المسافات بٌن الجور فإن هذه ستقلل كمٌات ضوء الشمس التً ٌمكن أن تصل إلى
األوراق السفلى لدعم عملٌات التركٌب الضوئً وهذه تعنً أن هذه األوراق بدالً من أن تسهم
فً جمع الطاقة فؤنها تؤخذ الطاقة منها أي تطفل  ،عالو ًة على ذلك فنحن نعرف أن جذور نبات
الرز تعتمد على األغلب باألوراق السفلى للنباتات لتجهٌزها بالطاقة لٌدعم تمثٌلها
الغذائً(األٌض)  ،لذلك فإن الزراعة المزدحمة للنباتات مع بعضها تعرقل كامل عملٌات
التركٌب الضوئً للنبات وٌضعف نمو وعمل النظام الجذري.
عند وجود نباتات قلٌلة فً المتر المربع الواحد فإن كل أوراق نباتات الرز تكون نشطة بعملٌة
التركٌب الضوئً ،والنظام الجذري ٌكون قد تغذى جٌداً من أوراق السفلى والتً ستجعل نبات
الرز أكثر إنتاجٌة.

السؤال الثالث لماذا األفضلٌة الستعمال السماد البلدي  Compostمن السماد الكٌمٌاوي؟
فً األصل بدأ نظام  SRIمع السماد الكٌمٌاوي والذي استخدم مصدراً تكمٌلٌا ً فً تغذٌة التربة،
لكن عند عدم وجود قدرة مالٌة لبعض المزارعٌن لشراء السماد فقد أوصً باستخدام السماد
البلدي والسبب من ذلك هو باإلضافة إلى المغذٌات األساسٌة التً وجدت أٌضا ً  ،فإن هذا السماد
ٌحتوي على عدد هائل من المغذٌات الصغرى ( الحدٌد والزنك والنحاس ....الخ) ،هذا السماد
ٌخدم أكثر موازنة وأكثر إكماالً لمصادر المغذٌات للكائنات الحٌة فً التربة باإلضافة إلى النبات
نفسه .بدعمه األفضل للكائنات الحٌة فً التربة فإن السماد البلدي ٌسهم ألفضل نسجة وتوظٌف
للتربة وبالنتٌجة فإن كالً من الهواء والماء ٌمكن أن ٌكونا أفضل مساهمٌن لجمٌع كتلة التربة.
السؤال الرابع لماذا تستخدم المعشبة المٌكانٌكٌة الٌدوٌة للقضاء على األدغال؟
ٌمكن أن تكافح األدغال بالتعشٌب الٌدوي أو باستخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة  ،ولكن هذه الطرق
ستمنع االستفادة من تهوٌة التربة والتً تعزز من نمو الجذور وغزارة وتنوع ونشاط الكائنات
الحٌة المفٌدة للتربة .استخداما لمعشبة المٌكانٌكٌة الٌدوٌة فً مكافحة األدغال تعطً المزارعٌن
"مكافئة " من تهوٌة فعالة للتربة ستعزز صحة النبات وحاصل المحصول.
السؤال الخامس هل نحتاج إلى الشتال فً هذا النظام؟ هل هناك طرق أخرى للمزارعٌن الذٌن
لٌس لدٌهم وقت كثٌر؟ هل ٌمكن أن نؤسس نبات رز بالبذار المباشر؟
أول تطور لنظام  SRIكان مع الفالحٌن فً مدغشقر والذٌن كانت عاداتهم الشتال فً زراعة
الرز ولكن من دون مبادئ  SRIالذي ٌتطلب الشتال أٌضا ً .المبدأ فً النظام هو فً جذور النبات
وهو مفتاح لنمو النبات مستقبالً  ،وهنا ٌجب أن ٌطبق الشتال بعناٌة وحماٌة الشتالت من
الصدمات واألضرار .المزارعون الذٌن لدٌهم نقص فً األٌدي العاملة التً تجعل عملٌة الشتال
صعبة االستخدام فؤنهم ٌتبنون نظام  SRIوطرقه بطرق تؤسٌس المحصول بالبذار المباشر ومن
ثم إكمال تطبٌقات نظام  . SRIالهدف الرئٌس من ذلك هو تقلٌل متطلبات األٌدي العاملة ،
سٌحاول المزارعون الوصول إلى هذه األهداف حتى إذا كانت وسائلها تجعل حاصل الرز ربما
سٌقل إلى حد ما بسبب معظم اهتماماتهم باالٌجابٌات االقتصادٌة ولٌس فقط مع االهتمام
المحصولً.
طرٌقة واحدة طورها المزارع  Ariyaratne Sunasingheمن سرٌالنكا وهذه الطرٌقة هً
نثر البذور المعشبة(النابتة) فً الحقل الطٌنً المستوي .استخدم هذا المزارع ما ٌقارب خمس
أضعاف البذور بالمقارنة من التً استخدمت مع نظام  SRIبطرٌقة الشتال ،وهذه تعنً نثر
البذور بكمٌة 21كغم/هكتار بدالً من إنشاء مشتل بـ 1كغم من البذور للهكتار .عندما كانت الشتلة
بعمر ٌ 52-56وما ً فً الحقل  ،أدخل  Ariyaratneمعشبة ٌدوٌة بسٌطة لقلع األدغال فً حقله
وكؤنه شتل حقله بمسافات  21×21سم  ،هذا التعشٌب األساسً أبقى نباتات الرز متفرقة
وتخلص من  %06من النباتات الٌافعة ولكن بقٌت النباتات فً نمط مربع منتظم واعتٌادي نبات
واحد فً نقطة تقاطع ممرات التعشٌب ،وهذه فً بعض األحٌان اثنان وحتى ثالثة .فً الفراغات
بٌن نقاط التقاطع ال توجد نباتات ولكن بعد مدة تتقارب النبات النامٌة بكثافة إلمالء أٌة
فراغات .الهدف من هذا العمل هو أن نحظى على عدم الكثافة فً النباتات وأن نحظى بمسافات
واسعة متساوٌة للنباتات .وفقا ً للدكتور  Ramasamyفً  TANUقال إن هذه المنهجٌة فً
العمل ٌمكن أن تقلل متطلبات األٌدي العاملة لنظام  SRIإلى  %46بسبب عدم الحاجة إلى
تؤسٌس وإدارة مشتل وكذلك التخلص من مخاطر الشتال .كل المزارعٌن الذٌن ٌرغبون العمل
بهذه الطرٌقة ٌقومون بنثر البذور المعشبة ومن ثم قلع النباتات الزائدة مع تعشٌب الحقل مثلما
المعمول به فً طرٌقة الشتال .هذا العمل سٌوفر له مبلغ جٌد للحصاد وٌقلل كثٌراً من
المصروفات للعمال.

السؤال السادس هل ٌمكن لمبادئ ومفاهٌم نظام  SRIأن تستخدم مع محاصٌل أخرى أٌضا؟
نظام  SRIلٌس وصفة تقنٌة محددة لكن إلى حد ما مجموعة من المبادئ والتً تنفذ لتعزٌز نمو
جذور قوٌة وأكثر غزارة وتنوع وتنشط األحٌاء المجهرٌة فً التربة .التؤثٌرات اإلٌجابٌة الناتجة
عن نمو النبات ٌمكن توقعها إذا كانت طرق  SRIمالئمة للتكٌف مع إنتاج محاصٌل أخرى .هنا
أمثلة لمحاصٌل أخرى نفذت بنجاح مع مبادئ  SRIفً أماكن أخرى من العالم-:
الحنطة :
ً
وهذا محصول حبوبً رئٌس مثل الرز وأٌضا ٌشبه أنواع العائلة النجٌلٌة للرز ،لذلك ٌجب أن
ٌخضع للتطبٌق واإلدارة بنظام  .SRIمعهد العلوم الشعبٌة( )PSIومنظمة من المجتمع
المدنً( )NGOفً المنطقة الجنوبٌة من الهند جربت طرق  SRIلصنفٌن من الحنطة .فً عام
 2660سجلت من صنفٌن مختلفٌن من الحنطة فً محطة بحثٌة  %20و  %46زٌادة فً
الحاصل عالو ًة على زٌادة فً التبن وهو جداً مفٌد للمزارعٌن فً اإلقلٌم كعلف للماشٌة .فً عام
 2666زاد حاصل  21مزارع بمقدار  %91مقارنة مع إنتاج الحنطة المروٌة و  %01مع
الحنطة الغٌر مروٌة.
الدخن :
منظمتان من المجتمع المدنً( )NGOعملت مع هذا المحصول ألحبوبً وهو جداً مهم لعدة
مالٌٌن من األسر الفقٌرة وبتبنً مفاهٌم  SRIوطرقه وهً شتلة ٌافعة ومسافات واسعة وتهوٌة
التربة وإضافة المادة العضوٌة ...الخ أحرزوا زٌادة فً الحاصل  . %266-566فً معهد
العلوم الشعبٌة ازداد حاصل الدخن عندهم  %11عند تطبٌق طرق  SRIولخمسة مزارعٌن فً
عام  2666و  %06زٌادة لـ  41مزارع العام نفسه .إلى عهد قرٌب سمعنا أن هناك امرأة
فالحة مسنة فً إقلٌم  Tigrayفً أثٌوبٌا استخدمت وبشكل شخصً تطبٌقات  SRIبدقة متناهٌة
لمحصول الدخن وحصلت على حاصل  6,1طن/هكتار.
الفاصولٌا :
فً تقارٌر من معهد العلوم الشعبٌة فً جنوب الهند أن هناك خمسة مزارعٌن حصلوا على
معدل زٌادة بالحاصل بلغ  %41عند تبنً طرق  SRIللفاصولٌا فً عام  .2660فً عام 2666
سمع إن  551مزارعا ً استخدموا هذه الطرق مع الفاصولٌا ومن خبرة السنة األولى كان معدل
اختالف الحاصل .%06
السؤال السابع هل ٌمكن أن ٌفٌد نظام  SRIالمزارعٌن الكبار أٌضا ؟
فً البداٌة أعتبر نظام  SRIمكلفا ً كثٌراً لألٌدي العاملة وٌتطلب مدخالت من جراء األٌدي
العاملة فً الهكتار للمزارعٌن األغنٌاء لٌمكنهم أو ٌرغبهم من استخدام طرق  SRIللحٌازات
الواسعة ،لكن نظام  SRIفً حاالت كثٌرة ٌكون مقتصداً لألٌدي العاملة حال اكتساب المزارعٌن
والعمال الخبرة والثقة مع طرق  ، SRIوأن مبادئ ٌ SRIمكن أن تستكمل وتكٌف الستخدامها
فً المساحات الواسعة .بالتدرٌب والمراقبة الجٌدة للعمال وإمكانٌة استخدام المكننة لبعض
العملٌات ٌمكن لطرق  SRIأن تكون مفٌدة للمساحات الواسعة وألغنٌاء المزارعٌن باإلضافة إلى
صغار المزارعٌن والفقراء.
فً بداٌة عام  2664أحد المزارعٌن العصرٌٌن الكبار ٌعمل فً دلتا  Cauveryلوالٌة
 Andhra Pradeshفً الهند قد استخدم طرق  SRIألكثر من  46هكتار .خالل التدرٌب
واإلشراف الجٌد مكنه من الحصول على حاصل 55,51طن/هكتار وهو أكثر من ضعف
الحاصل االعتٌادي من الطرٌقة التقلٌدٌة فً المنطقة.
فً الصٌن عام  2666وفً مساحة 556666هكتار زرع الرز بطرٌقة  SRIوذلك فً إقلٌم
 Zhenjiangو 526666هكتار فً إقلٌم  ، Sichuanووفقا ً لألقسام الزراعٌة فً هذه

المقاطعات فإن المزارعٌن الكبار هم األسرع فً تطبٌق نظام  SRIمن صغار المزارعٌن وذلك
ألنهم وجدوا أن نظام  SRIلٌس فقط ٌمكنهم فً تقلٌل تقاوي البذور وتقلٌل المٌاه والكلف ولكن
ً
خاصة تقلٌل األٌدي العاملة ٌجذب المزارعٌن
أٌضا ً فً تقلٌل األٌدي العاملة  .االعتبار األخٌر
الصٌنٌٌن وذلك ألن التطوٌر الصناعً سٌقلل من تزوٌد العمال للزراعة .من األدلة الموجودة
فً البٌانات نرى أن طرق  SRIمفٌدة لكل من األغنٌاء والفقراء بناحٌة مطلقة  ،ألن األسر
الفقٌرة لها احتٌاجات كبٌرة وٌحتاج إلى مدخالت إضافٌة والى غذاء كثٌر والى أمن اقتصادي،
وهذه تعنً فوائد نسبٌة كبٌرة للفقراء ،لكن فرص العٌش لألسر الغنٌة أٌضا ً مفٌد.
السؤال الثامن كٌف ٌمكن أن ٌكون  SRIمفٌد للفقراء؟
نظام  SRIقد تطور قاصداً فائدة الفقراء حٌث مصادر الدخل محدودة وغذاإهم غٌر ثابت
والذٌن ٌحتاجون إلى أكثر إنتاجٌة ٌمكن تحقٌقها من مساحات أراضٌهم الصغٌرة التً ٌدٌرونها
وكذلك من توفر األٌدي العاملة األسرٌة وبؤقل مٌاه ممكنة وبعدم الحاجة إلى شراء مدخالت
خارجٌة(بذور جدٌدة وأسمدة وكٌمٌاوٌات النمو) والتً ٌمكن أن تدفعهم إلى الدٌن .برفع إنتاجٌة
األرض وتقلٌل العمال والمٌاه ورأس المال المستثمر فً إنتاج الرز وبدون الحاجة إلى شراء
مدخالت خارجٌة فإن نظام ٌ SRIكون ال مثٌل له فً تجدٌد الزراعة المعاصرة وسهل الوصول
إلٌه من قبل األسر الفقٌرة وذلك ألنهم ٌحتاجون فقط لتغٌٌر مفاهٌمهم وتعدٌل التطبٌقات المعروفة
لدٌهم.

تطبٌق نظام  SRIضمان لنوعٌة البذور

حاصل وفٌر مع نظام  SRIوبأقل مدخالت

اهتمام مزارعً الرز بنظام  SRIدلٌل وعً المزارعٌن

نظام  SRIغٌر جمٌع االدعاءات واالفتراضات والتطبٌقات العملٌة عند
المزارعٌن التً اكتسبوها منذ آالف السنٌن وهً  :شتل الشتالت بعمر
متأخر (ٌ 32وم فأكثر) وعلى هٌأة مجامٌع  ،وكذلك بقاء الماء فً الحقل
بكثرة وعلى طول موسم نمو المحصول  ،وأٌضا استخدام األسمدة
الكٌمٌاوٌة وغٌرها من األعمال التً اكتسبوها من آبائهم.

نظام ٌ SRIجب أن ٌرى على أنه لٌس تقنٌة تطبق آلٌا  ،ولكن علم
تطبٌقً لالختبار والتبنً لظروف المزارعٌن .

المزارعون ٌحتاجون ألن ٌكونوا جٌدي المالحظة والتعلم وٌتمكنوا من
االستخدام األفضل وبمعرفة عمٌقة للنظم الزراعٌة ومنها نظام .SRI

أخً المزارع

تطبيقك لألنظمة الزراعية الحديثة يسهم في زيادة
اإلنتاج ويرفع مدخوالتك
مع تحيات الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي
بغداد  -العراق

