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 صا في الزراعية المنتشرة في كثير من المناطق في المغرب خصوالتطبيقات

.  حينكما أنها تنتشر عند الكثير من صغار الفال. المناطق الجبلية و الواحات

 تحويل مليون هكتار من األراضي المخصصة إلنتاج الحبوب ألجل زراعة

( الزيتون اللوز التين)االشجار المثمرة 

 جابياتأن الزراعة بين األشجار تكتسي عدة سلبيات كما أنها تكتسي عدة إياال.

بين األشجار و اإلدماج 

الحوليةالزراعات 

د لذلك وجبت دراسة هذا التطبيق قص

ذا في هالوقوف على دوافع الفالحين 

االتجاه وكذا استنباط اإليجابيات 

.نهالتثمينها و السلبيات للتقليل م

المقدمة

زين العابدين فاطمي و رشيد رزوقخاد، ضاوي 
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ة تثمين الموارد من ترب: المنافع االقتصادية

الحد أو التقليص من عاملة،  و مياه وكذا يد 

...اخطار تذبذب االنتاج

اعادة تدوير العناصر : المنافع الزراعية

المثلى من التدخالت المعدنية و االستفادة 

الزراعية من حرث و تسميد ومحاربة 

وسقيلألعشاب الضارة 

على التنوع الحفاظ : المنافع البيئية 

ات يخص النباتات أو الحيوانفيما البيولوجي 

والماءوكذلك الحفاظ على التربة 

المنافع
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الحلول المقترحةاألضرار المحتملة

الزرع المباشر

اختيار المزروعات ذات النمو المبكر

التنافس  عن الماء

اختيار كثافة األشجار المالئمة

اختيار وجهة التشجير

اختيار طريقة التقليم المناسبة

اختيار المزروعات التي تتحمل الظل

التنافس على الضوء

عقلنة التسميد

علفيةالغذائية و ال( القطاني)إدخال البقوليات 

نيةالتنافس على األمالح المعد

اعتماد تقنية الزرع المباشر الحرث الميكانيكي

اختيار المزروعات المناسبة سكن الحشرات و األوبئة
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االمتداد الجغرافي

زين العابدين فاطمي و ضاوي خالد 

ي منصات االبتكار ف

المستهدفةالمناطق 

أهم 

المزروعات

عدد منصات 

اإلبتكار

عدد الجماعات 

القروية

الجهة

فول حمص 1 2 سايس تاونات

حمص عدس 1 2 زمور زعير

حمص عدس 1 2 تادلة ازيالل

حمص عدس 

جلبان

1 2 عبدة دكالة

حمص عدس 1 2 الشاوية 

ورديغة
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االبتكارمنصات 
المديرية الجهوية

و االقليمية للفالحة

المسوقون

تنظيمات مهنية

مخزنين 

بائعي المدخالت الزراعية

المكاتب الجهوية

لالستشارة الفالحية
مزارعين

المثمنين

مؤسسات البحث

و التكوين 

 لمسطرةامناقشة جميع المشاكل وطرح و تفعيل الحلول المقترحة للوصول لألهداف

 لمدارس االميداني، التتبع : جودةكما و لمنتوج األجل زيادة إنتاج المزارعين مواكبة

الدراسيةالندوات وااليام الحقلية، 

 وزرهونوحدتين لتثمين القطاني بكل من تيسة انشاء
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الواد راس هللا بجماعة التعاونية النسوية رزق 

خلق قيمة مضافة من خالل تثمين األهداف

:القطاني الغذائية

محاصيل جد مربحة

تحسين دخل المزارعين

وحدة تـثميـن القطاني

وصف المنتجات

 قاروراتفي ( معلبة)مكيفة:

البيصارة: الفول...

 في صلصة : اللوبية...

في صلصة : الحمص....

الجلبانة

 ةالغدائيبالقطانيالمدعم الكسكس

المدعم بالحمصالسيكوك

الفقاس بالفول، الحمص والعدس

دقيق الحمص والعدس



تـثميـن القطاني في إطار المبادرة المغربية الهندية 

لتنمية القطاني 
2

الواد راس هللا بجماعة التعاونية النسوية رزق 

خلق قيمة مضافة من خالل تثمين األهداف

:القطاني الغذائية

محاصيل جد مربحة

تحسين دخل المزارعين

وحدة تـثميـن القطاني

وصف المنتجات

 قاروراتفي ( معلبة)مكيفة:

البيصارة: الفول...

 في صلصة : اللوبية...

في صلصة : الحمص....

الجلبانة

 ةالغدائيبالقطانيالمدعم الكسكس

المدعم بالحمصالسيكوك

الفقاس بالفول، الحمص والعدس

دقيق الحمص والعدس



تـثميـن القطاني في إطار المبادرة المغربية الهندية 

لتنمية القطاني 
2

المتوقعةالنتائج 

تثمين المنتجات المحلية

منتجات جديدة في السوق

 تطويرالدخلتطوير النشاط

 ةالغدائيزيادة مساحات القطاني

ل الغذائية المستخدمة من قبالقطاني 

اية، هذه الوحدة سيتم اقتناءها في البد

من أعضاء التعاونية والمنتجين 

مع زيادة نشاط الوحدة، . المحليين

.ةسيتم التزويد من المناطق المجاور
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مركز زرهون إلنتاج ومعايرة البذور المحلية وتثمين القطاني

'' المنتوجات المحلية وليلي'': المجموعة ذات النفع االقتصادي 

األهداف

اج تثمين القطاني الغذائية عبر إنت

زريعة الفالح

ة، تعليب و تسويق القطاني الغذائي

خاصة الفول و الحمص

االستراتيجية

:تثمين منتوج المنطقة 

 أعضاء المجموعة منتوج

 الفالحة المتعاقدين مع منتوج

المجموعة في اطار التجميع 

التضامني

 المنطقة   لفالحي خدمات تقديم
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ومستدامجيدمحصولأجلمنالتقنيةالحلقاتأهم.

مناتآفلعدةنتيجةكبيرةأضراراوالقطانيالحبوبزراعاتتعاني

.والحشراتواألمراضالضارةاألعشابأهمها

 الدورة الزراعية

 دات للمبيالمعقلنلألمراض واالستعمال استعمال األصناف المقاومة   :

.الركيزتان األساسيتان في عملية التدبير المندمج لهذه اآلفات

المقدمة

هامل عبدالحميدالرمضاني عبدالحميد و 
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 ي كال الفلقة الواحدة فهي عموما سهلة المعالجة فلألعشاب الضارة ذاتبالنسبة

لالستعمالالمحصولين نظرا لوجود عدة مبيدات مرخصة 

:الحصر سبيل الذكر ال على 

باالصPallas  كوساك ،CossackوأبيروصApyros لمحاربة النجيليات

الحبوبفي ( الفلقة الواحدةذات )

فوكيسFocus ،فيزيالدFuzilad سوبيروكالونGalantSuper من أجل

.محاربتها في البقوليات

محاربة األعشاب الضارة ذات الفلقة الواحدة
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*Agit aussi sur les dicotylédones

** Aussi pour le désherbage de l’orge

 ي كال الفلقة الواحدة فهي عموما سهلة المعالجة فلألعشاب الضارة ذاتبالنسبة

لالستعمالالمحصولين نظرا لوجود عدة مبيدات مرخصة 

:الحصر سبيل الذكر ال على 

باالصPallas  كوساك ،CossackوأبيروصApyros لمحاربة النجيليات

الحبوبفي ( الفلقة الواحدةذات )

فوكيسFocus ،فيزيالدFuzilad سوبيروكالونGalantSuper من أجل

.محاربتها في البقوليات

Nom commercial

المبيد

Matière active (teneur)

المادة الفعالة

Dose (PC)

الكمية

Cibles Stade d’application

PALLAS* Cloquintocet-mexyl (Safener) (90 g/l) + 

Pyroxulam (45 g/l)

0.5 l/ha

الفلقة ذات )النجيليات 

(الواحدة

Graminées 

annuelles

Début tallage du blé

COSSACK* Iodosulfuron-methyl-sodium (7,5 g/l) + 

Mefenpyr-diethyl(22,5 g/l) + Mesosulfuron-

methyl (7,5 g/l)

1 l/ha

OTHELLO* Diflufénicanil (DFF 50 g/l) + Mésosulfuron-

méthyl (7.5 g/l) + Iodosulfuron-méthyl sodium 

(2.5 g/l) et un phytoprotecteur (méfenpyr diéthyl

(22.5 g/l))

1,5 l/ha

ATLANTIS* Mésosulfuron-méthyl 30 g/kg + Iodosulfuron-
méthyl sodium 6 g/kg et  un phytoprotecteur
(Méfenpyr-diéthyl 90 g/kg)

0.3 kg/ha

MUSTANG 2,4-D(300 g/l) + Florasulame (6,25 g/l) 0.5 l/ha

الفلقتينذات 

Dicotylédones 

annuelles

3 feuilles -Début 

tallage du blé

PRINTAZOL** 2-4D+2-4MCPA (330+285) g/l 1 l/ha Fin tallage – début 

montaison

GRANSTAR Tribenuron Methyl (750 g/kg) 10 à 20 g/ha Début tallage du blé

الفلقتينوذات بعض المبيدات المستعملة في زراعة القمح لمحاربة النجيليات : 1جدول 

محاربة األعشاب الضارة ذات الفلقة الواحدة
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اتبعض المبيدات المستعملة في زراعة الفول ما بعد اإلنبات لمحاربة النجيلي: 2جدول 

العشب

Cible

Nom commercial

المبيد

Matière active (teneur)

المادة الفعالة

Dose (PC)

الكمية

ذوات الفلقة )النجيليات 

(الواحدة

Graminées

annuelles

FOCUS Ultra

Cycloxydime(100 g/l) 1-1,5 l/ha
STRATOS Ultra

FUZILAD Forte Fluazifop-P-butyl(150 g/l) 0,75 l/ha

GALLANT Super Haloxyfop-R Methyl (104 g/l) 0,5 l/ha

AGIL Propaquizafop (100 g/l) 0,5 l/ha

PANTERA Quizalofop-P-Tefuryl(40 g/l) 1 l/ha

محاربة األعشاب الضارة ذات الفلقة الواحدة
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ذات الفلقتينمحاربة األعشاب الضارة 

 مبيدات نظرا لوجود عدةسهلة الفلقتين في الحبوب ذات األعشاب مراقبة

هو االستعمال المبكر من أجل فعالية المهم : الغرضمرخصة ألجل هذا 

جيدة

 مبيدات نظرا لندرة المستعصيةالزالت عملية في البقوليات مراقبتها

الغرضالمرخصة لهذا 

 ما تدل على نجاعة بعض المبيدات في مراحل ما بعد الزرع واألبحاث

والتشالنجAfalonأفالون، Guardianقبل اإلنبات مثل كواردين 

Challenge
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الغرضالمرخصة لهذا 

 ما تدل على نجاعة بعض المبيدات في مراحل ما بعد الزرع واألبحاث

والتشالنجAfalonأفالون، Guardianقبل اإلنبات مثل كواردين 

Challenge

العشاببعض المبيدات المستعملة في زراعة البقوليات ما بعد الزرع وما قبل اإلنبات لمحاربة ا:3جدول 

Nom Commercial

المبيد

Dose (P.C)

الكمية

Matière active (teneur)

المادة الفعالة

GUARDIAN 1,5 l/ha Acetochlore +Furilasole (Safener) (840+28 g /l)

AFALON 50 0,5 l/ha Linuron 50

STALLION 2,5 l/ha Clomazone (30 g/l) + Pendiméthaline (333 g/l)

CHALLENGE 2 l/ha Aclonifène (600 g/l)

PROWL AQUA 2,5 l/ha Pendiméthaline (455 g/l)

SENCOR 1 kg/ha Métribuzine (480 g/l)
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االنباتبعدماالمستعملةالمبيداتمنالقليلةالقلة(Postlevée)تم

Corumكوروم،Basagranبازاكرونمثلاختبارها

علىالسلبيتأثيرهاوعدمالمبيداتهذهنجاعةأنالتذكيريجبلكن

ةوالحرارالرطوبةخاصةالمناخية،بالظروفمرتبطةجدالمحصول

.العمليةنجاحظروفأهممنوهماالمعتدلة

ذات الفلقتينمحاربة األعشاب الضارة 
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محاربة الهالوك في محاصيل البقوليات

الهالوكمشكلOrobancheمحاصيلفيالمعيقاتأكبرمنيعتبر

جذورىعلالتطفلالكاملةالطفيليةالنباتاتمنيعتبروالبقوليات

المحصول

وزاتكليفمادةعلىالمحتويةالمبيداتاستعمالعلىمراقبتهترتكز

Glyphosate

يوما15مروربعدالكرةإعادةمعالمحصولإزهاربدايةعندتدخلأول.
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الهالوكمشكلOrobancheمحاصيلفيالمعيقاتأكبرمنيعتبر

جذورىعلالتطفلالكاملةالطفيليةالنباتاتمنيعتبروالبقوليات

المحصول

وزاتكليفمادةعلىالمحتويةالمبيداتاستعمالعلىمراقبتهترتكز

Glyphosate

يوما15مروربعدالكرةإعادةمعالمحصولإزهاربدايةعندتدخلأول.

بعض المبيدات المستعملة في زراعة البقوليات لمحاربة الهالوك: 4جدول 

Nom 

commercial

المبيد

Matière active (teneur)

المادة الفعالة

Fève / Féverole Pois chiche Lentille

Dose par 

application

الكمية

Nombre 

d’application

التدخالتعدد 

DA

الكمية

NA

عدد

DA

الكمية

NA

عدد

GLY

Glyphosate -sel 

d'isopropylamine

(360 g/l)

167 cc/ha 2  à 3
80 

cc/ha
2  

60 

cc/ha
1 à 2  

ROUNDUP

BOOM

CENTAURE

CIBLE

CLINIC
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محاربة األمراض والحشرات في محاصيل الحبوب والبقوليات

 أو بقايا الزراعية جد مهمة في الحد من هذه اآلفات خاصة بالنسبة لألمراض التي تكون في التربةالدورة

الحمصعند االسكوكيتاوالبرونزي عند القمح ولفحة السيبتوريالمحصول كالتبقع 

 جةالمندمالمقاومة واستعمال المبيدات هما الدعامتان األساسيتان في نجاح عملية المحاربة األصناف

 مبارك، فرحان و رزقي  زاهور: من أهمهااالسكوكيتاعدة أصناف من الحمص مقاومة للفحة ابتكار ،

فالكون:القمحعندالفطريةاألمراضمكافحةFalcon،سوليكورSoligor،أمباكتImpact

OperaMaxوأوبيراماكس

البوتريتيسخاصةالفولوعند،أسكوكيتاخاصةالحمصعندالفطريةاألمراضمكافحة:

BancoPlusوبانكوبليسCherokeeشيروكي،Bellisبيليس،Bachlorباشلور

باشلورمزجباإلمكانBachlorاللناتمعLANNATEوالحشرةاالسكوكيتالفحةمحاربةأجلمن

Liriomysa)الحمصعلىالخطاطةأو(Mineuse)الحمصأوراقبالغمةالمسمات spp)في

الحمصمحصول
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محاربة األمراض والحشرات في محاصيل الحبوب والبقوليات
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OperaMaxوأوبيراماكس
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لياتوالبقوالحبوب بعض المبيدات المستعملة لمحاربة األمراض الفطرية في زراعة : 5جدول 

Culture

المحصول

Fongicide (SC)

المبيد

Matière active (teneur)

المادة الفعالة

Dose (PC)

الكمية

Blé

قمح

FALCON Spiroxamine + Tébuconazole + Triadiménole 0,8 l/ha

SWING GOLD dimoxystrobine (133 g/l) + d'époxiconazole (50 g/l) 1 l/ha

SOLIGOR Tébuconazole + Protioconazole + Spiroxamine)

COMODOR* Azoxystrobine (200 g/l) + Cyproconazole (80 g/l) 0,5 l/ha

RUBRIC Epoxiconazole (125 g/l) 1 l/ha

IMPACT Flutriafol+Carbendazime 1 l/ha

CARAMBA* Metconazole (90 g/l) 1 l/ha

OPERA MAX Pyraclostrobine (85 g/l) + Epoxiconazole (62,5 g/l) 1 l/ha

الفولوالحمص 

Pois chiche

Fève & Féverole 

BACHLOR@** Epoxiconazole (25 g/l) 0,5 l/ha

BELLIS Boscalid (25,2 %) + Pyraclostrobine (12,8%) 0,5 l/ha

CHEROKEE** Chlorothalonil (375 g/l) + 

Cyproconazole (50 g/l)+

Propiconazole (62,5 g/l)

0,5 l/ha

BANKO PLUS Chlorothalonil (500 g/l) 0,5 l/ha
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محاربة األمراض والحشرات في محاصيل الحبوب والبقوليات

ذبابة هس والمن على القمح،: للتذكير فان اهم الحشرات الضارة هي

(Mineuse)  الحمص،  الخطاطة علىSitona spp حشرة

والمن على الفول السيطونة

تم ابتكار عدة أصناف من القمح مقاومة لذبابة هس من أهمها  :

و خروبة بالنسبة للقمح اللينأكيالل، اريهان

ببالنسبة للقمح الصلإردن، نصيرة، الشاوي و أمرية، مروان، فرج



التدريب على تحسين نظم الزراعة بين االشجار 

(المحاصيل السنوية، الزيتون)
1

تـثميـن القطاني في إطار المبادرة المغربية الهندية 

لتنمية القطاني 

عند األشجار المثمرةالمعقلنالسقي 

لألعشاب الضارة، األمراض التدبير المندمج 

والحشرات في محاصيل الحبوب والقطاني 

2

3

4

المحور
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التعريف

في نظام تكون من خالله المزروعات أقل سقيا: المعقلنالري 

اء مقارنة مراحل النمو النباتي التي تعتبر غير حساسة لقلة الم

.مع المراحل األخرى األشد طلبا

األهداف

.الوقتتحسين اإلنتاج والمحافظة على الثروات المائية في نفس•

درة تقليص مياه الري خالل مراحل نمو الثمار األقل حساسية لن•

.المياه تمكن من اقتصاد مياه الري والربح في جودة الثمار

رزوقعبدهللا و رشيد قجي
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المعقلنإيجابيات السقي 

على مستوى اإلنتاج
تخفيض الكمية المستعملة من مياه الري•

الحفاظ على الماء وتثمينه•

الرفع من جودة الثمار دون تأثير سلبي على •

.المنتوج

على المستوى 

ياالقتصادي واالجتماع

%  25اقتصاد مياه الري من المحافظة على •

على األقل حسب األنواع واألصناف

حذف الكميات الزائدة من مياه السقي في•

ثمار، المراحل الغير الحساسة بالنسبة لنمو ال

كاليف يخول لنا اقتصاد في مياه الري ومن الت

...(  الضخ، اليد العاملة)

المعقلنتطبيق الري : انتباه

يتطلب معرفة دقيقة لمراحل 

نمو المزروعات
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أهم النتائج

للثمار، يمكن اقتصاد مياه الري ( البطيء)خالل مراحل تراجع وثيرة النمو 

:قد تبلغ بنسبة 

(ه/3م82)بالمئة لشجرة الخوخ 25-

(ه/3م1500)التفاح بالمئة لشجرة 25-

(ه/3م1245)البرقوق لشجرة بالمئة 50-

(ه/3م1661)اللوز بالمئة لشجرة 50-

بدون تأثير على المردود

مع تحسن في جودة الثمار
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