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  هذا العام نخیل وتمور العراق  بمواصفات الزراعة العضویة

  مدیر الشبكة العراقیة لنخلة التمر/الدكتور ابراهیم جدوع الجبوري

 رائدة ریةنیها لوزارة الزراعة ألعتمادها تجقدمت الشبكة العراقیة النخلة التمر تها في العام الماضي
خریفي بمستخلص زیت وال مكافحة حشرة دوباس النخیل في الموسم الربیعيل

تین مخلوطًا مع نسبة من زیت النیم على مساحات محدودة في النیم أزادیراخ
حسب المقاییس العضویة في  بامتیاز محافظة كربالء وكانت تجربة ناجحة

 المكافحة وعرضت نتائجها امام السید رئیس الوزراء في السباق الوزاري
عز  االستاذ وزیر الزراعةمن قبل سعادة  2011لعام والعصف الوطني 

ئة الدین الدولة والتي باركها وتمنى توسیعها وتبنیها كبرنامج جدید یخلص بی
  .المستهلك ویحمي العراق من المبیدات الكیمیائیة

  

بحملة مكافحة حشرة دوباس وبناءأ على نتائج تجربة العام الماضي باشرت وزارة الزراعة العراقیة 
في الصویرة  االصابةبؤر  بمكافحةمبتدأة  2012الزراعي النخلي الحالي في الموسم النخیل السنویة 

تقدر مساحات النخیل التي ستكافح بمبیدین عضویین من اذ  وغیرها في محافظة واسط) جویمیسة الشرقیة(
صنعتا خصیصًا للعراق بمستحضر متناهي الصغر للرش )  Matrine و Fytomax(اصل نباتي
تستعمل هذه المبیدات ألول .) هكتار 20000(دونم عراقي  80000ب  ULV Formulationبالطائرات 

وجز اان  بوديوللتعریف بالمبیدین المستعملین  ،مرة على مستوى العالم رشًا جویًا بهذه المساحات الكبیرة
   - :ما یليعنها 

من االشجار التي أنعم ) التي استخلص منها المبید( شجرة النیم 
الهند وبعض الدول االسیویة واالفریقیة ، وهي شجرة معمرة  اهللا بها على

كبیرة تنتج ثمارًا بأعداد كثیرة تشبه ثمار الزیتون ولقد انفردت الهند بنوعیة 
ومحتویاته  هامنتجات هذه الشجرة بدًأ بالزیت المستخلص باردًا من بذور 

من والذي االزادیراختین غالي الث المختلفة من المواد الفعالة التي اهمها 
لقد تعددت . أجیز لالستعمال في مكافحة االفات بالزراعة العضویة 

 استعماالت النیم فدخل في التجمیل والصابون وحفظ االمتعة والمالبس من العث والحشرات االخرى ولقد
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أبحاث عالیة المستوى سلسلة  نفي جامعة جیس Shmuttrerالعلماء االلمان وعلى رأسهم بروفیسور درس 
كتب في مجال االستعمال الطبي والبیطري والزراعي  عنه صدرتبة واستعماالته وكل مایتعلق به و ركیعن ت

ولقد  .ضوي الخالي من المبیدات الكیمیائیةفي تسویقه في مزارع االنتاج الع االولالمنتج االن حتى اصبح 
من جامعة كامبرج فك الرموز الكیمیاویة لهذا المستحضر الصعب حیث  Steven Leyاستطاع ستیفن 

استغرق هذا العمل و   C35H44O16وضع التركیبة الجزیئیة له 
 لحین 1965فترة طویلة امتدت منذ  مع فریق كبیر من الباحثین

المادة الفعالة .   2007رسم الصیغة الكیمیاویة عام 
یثبط عملیة  IGRكمنظم نمو حشري  تؤثر االیزادیراختین
في االطوار غیر الكاملة  Molting processاالنسالخ 

لحشرات ل Repellent Activityطارد  وله تاثیر للحشرات
  Deterringالبالغة كما انه یمنع بعض الحشرات من التغذیة 

insects from feeding  وضع البیض على االوراق و
الحشرة الذي تضعه بیض الیقلل عدد  اذ على الحشرات للمركب اثار مزمنةوتشیر االبحاث بأن . المعاملة

Fecundity  من عمر البالغات  یقصروكذلك Longevity عمارتطور اال فترةاضافة لذلك فانه یزید من 
ولخلیط الزیت معه فاعلیة .   In creased development time of Immature Insectsغیر البالغة 

كقاتل ومانع لفقس البیض وطارد اضافة لتأثیره كمبید فطري على امراض البیاض الدقیقي اضافیة اذ یعمل 
  Cuticle Disruptionأو الكیوتكل   Membraneفهو یخرب االغشیة  والتعفنات والتبقعات وغیرها

الحشرة عن ایام ولكنه یوقف  7-5تاثیره على الحشرات الیظهر بسرعة اال بعد .فیمنعه  ویتداخل مع التنفس
   .بمعنى توقف ضررها مباشرة بعد الرش التغذیة بعد الرش مباشرة بمجرد مالمستها له

 Sophorae  یستخلص من عشبة عضوي فهو االخر منتج  Oxyatrine / Matrine أما المنتج الثاني
flavescens Aiton لعائلة البقولیة تنتمي ل Leguminosae تزرعو 

مركب الكولویدي  24تحتوي على اكثر من ، في بالد الصین  حصریاً 
Alkoloids اهمها Oxyatrine  و Matrine  ألول  اللذان اكتشفا

مستعصیة ولكن تجارب علماء الحشرات   عدیدة ضامر مرة كعالج أل
 والحلم في مكافحة الحشرات لهما كفاءة عالیة أثبات ما قادتهم الىعلیه

الذباب االبیض   مختلفة تذهب جلها لمكافحة الحشرات الماصة مثل اتبتركیب انتجتلذلك و على النبات 
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یعمل بالمالمسة في البدایة   .على الحشرات االخرى بنسب متفاوتة اوالمن والثربس والقفازات اضافة لتاثیره
كما انه  ، ویؤثر معدیا مسببا شلل في الجهاز العصبي للحشرة

مسببا اختناقها ثم یصلب االلبومین ویمنع التنفس عند الحشرة 
ویعمل المبید ایضا بایقاف امتصاص الغذاء وایقاف حركة  .موتها

ومنعها من التطور والنمو، وللمبید تاثیر على تطور  الیرقات
كما انه  یؤثر على انزیمات المونواوكسیجینیز  ووضع البیض،

Microsomal Monooxygenase   التي تزید من سمیة المادة
  . فة عن التغذیة مباشرة وتموت بعد یوم او یومین ولكن ضررها یتوقف مباشرة بعد الرشتتوقف اال. الفعالة

 2010عامي لمكافحة حشرات النخیل تجارب على هذا المستخلص فریق في وزارة الزراعة العراقیة  أجرى  
دفعت بالوزارة الى استیراده ألول مرة كمنتج عضوي یرش مع مبید نتائج ایجابیة  توصال الىو  2011و

Fytomax  لمكافحة حشرة دوباس النخیل 2012في حملة الرش الجوي للعام .  
بتبنیها مبیدات امنة لمكافحة افات النخیل  ان النقلة الكبیرة التي حققتها وزارة الزراعة هذا العام

كانتاج عضوي خالي من المبیدات والمواد الكیمیاویة  وان اهتمام یجعل من التمور العراقیة في الصدارة 
السید الوزیر وكادر الوزارة بمستویاتها المختلفة قد اعطى دفعة 

 وعلى اصحاب البساتینكبیرة للحملة التي نتمنى لها كل النجاح 
النجاز هذه المهمة االولى على مستوى العالم  التعاون والصبر

كونها التقتل البعوض المركبات مسبقا بم الحكم على هذه وعد
 تحققها المواد الكیمیائیة التي غیبت عنا الكثیركانت والذبان التي 
بسبب االمراض السرطانیة وغیرها التي ربما تكون هي من احبائنا 

  .مسببا لها

 الف شكر للوزارة وللهیئة العامة لوقایة المزروعات وللطیران الزراعي ومركز الزراعة العضویة
وجمیع العاملین من المحافظات في هذه الحملة امال كمختص بافات النخیل ان تتابع بؤر االصابة على 

یة في یصله الرش الجوي بسبب حجب النخیل العالي له واجراء رشة خریفالنخیل النشو الواطي الذي ربما ال
  جویا او ارضیا مع تقدیري Spot Applicationمناطق البؤر 
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