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الفريــــز

تنتمــي نبتــة الفريــز اىل العائلــة الورديــة Rosaceae وإىل 

.F.ananassa Fragaria والنــوع والصنــف  جنــس 

املتطلبات البيئية املناسبة لنبات الفريز:

تحتــاج معظــم األصنــاف إىل نهــار قصــر ودرجــات حــرارة 

منخفضــة خــال فصــل الشــتاء لكــي تتهيــأ النبتــة لإلزهار. 

يمكــن لبعــض األصنــاف أن تزهــر بمعــزل عــن تأثــر طــول 

الفــرة الضوئيــة. 

ــات إىل  ــة للنب ــرودة الازم ــتوى ال ــص يف مس ــؤدي النق ي

ــار. ــري واألزه ــو الخ ــاف النم إضع

الربة:

يســتطيع نبــات الفريــز النمــو والتطــور يف أنــواع مختلفــة 

ــر  ــي تتوف ــة الت ــود يف الرب ــه تج ــن زراعت ــة، لك ــن الرب م

ــة: ــا التالي ــا املزاي فيه

ــي،  ــب الكيميائ ــوام والركي ــاء والق ــة البن ــة املتوازن • الرب

ــاء  ــاظ بامل ــدرة إحتف ــة، وذات ق ــرف والتهوئ ــدة ال الجي

ــدة.  جي

ــم  ــية إذا ت ــة الكلس ــة، والرملي ــة الرملي ــة الخفيف • الرب

تســميدها باملــادة العضويــة. 

• أن تكــون درجــة الحموضــة pH بحــدود 6 - 6،5 وأن ال 

تزيــد عــن 7،5  وتحتــوي عــى حــوايل  700- 1200 جــزء مــن 

املليــون مــن الكالســيوم و100 -150 جــزء مــن املليــون مــن 

املغنزيــوم وأن تكــون غنيــة باملــواد العضويــة. 

الحرارة:

يعتــر املنــاخ املعتــدل واملائــل للــرودة مثاليــاً إلنتــاج الفريــز 

حيــث تكــون الثمــار أكثــر حــاوة ونضــارة.

يتصــف نبــات الفريــز بقدرتــه عــى التأقلــم ضمــن ظــروف 

مختلفــة وتجديــد نفســه بإســتمرار، إال أن النمــو الخــري 

ــض  ــرارة 20-22°م، وينخف ــة ح ــى درج ــاً ع ــون مثالي يك

ــة 10°م.  ــى درج ــاً ع ــو تمام ــف النم ــا، ويتوق بانخفاضه

أمــا أفضــل درجــة حــرارة مائمــة لإلزهــار فتــراوح بــن 

15-17°م.

تبــدأ أعــراض اإلصابــة عــى النبــات نتيجــة انخفــاض درجة 

ــرارة  ــة الح ــر درج ــا تؤث ــن -8 م°. كم ــاراً م ــرارة إعتب الح

ــح  ــد تفت ــار بع ــج الثم ــتغرقها نض ــي يس ــدة الت ــى امل ع

ــرارة  ــى ح ــهر ع ــرة ش ــد لف ــي تمت ــا الت ــار وعقده األزه

16-18°م، والتــي يمكــن أن تنخفــض إىل فــرة 18-20 يومــاً 

ــبياً.  ــى نس ــرارة أع ــة ح ــى درج ع

اإلضاءة: 

ــث  ــديد حي ــم والش ــل الدائ ــز التظلي ــات الفري ــل نب ال يتحم

تكــون قــدرة النبــات عــى اإلثمــار محــدودة، أمــا التظليــل 

ــو  ــبة لنم ــاَ بالنس ــب دوراً ايجابي ــر فيلع ــي والقص الجزئ

ــات. ــور النب وتط

يتأثــر نمــو نبــات الفريــز بشــكل ســلبي باإلضــاءة 

ــك  ــار، لذل ــة الثم ــن نوعي ــض م ــة وتخف ــية القوي الشمس

يفضــل زراعــة الفريــز يف املواقــع التــي تســود فيهــا اإلضاءة 

ــارشة. ــمس املب ــعة الش ــس أش ــرة ولي املنت

الرطوبة:

ــة  ــة واألرضي ــة الجوي ــر الرطوب ــز توف ــاج الفري ــب إنت يتطل

ــب.  ــكل مناس بش

إن للرطوبــة األرضيــة تأثــراً كبــراً عــى نمــو النبــات نظــراً 

ــد  ــار وعق ــر اإلزه ــطحية. يتأث ــذوره الس ــو ج ــة نم لطبيع

ــة يف  ــي الرطوب ــع تدن ــلباً م ــة س ــايل اإلنتاجي ــار وبالت الثم

ــادة  ــا أن زي ــرارة. كم ــة الح ــاع درج ــو وإرتف ــة أو الج الرب

ــذور  ــاق الج ــؤدي إىل اختن ــب ت ــد املناس ــن الح ــة ع الرطوب

ــام. ــكل ع ــات بش ــور النب ــو وتط ــاءة إىل نم واإلس

رشوط اختيار أصناف الفريز:

يجب األخذ بعن االعتبار بعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل 

إنجاح الزرع والحصول عى إنتاج كماً ونوعاً: 

• املناطق واملواقع والجهات )الشمالية والرقية ...(.

• املناخات الباردة والحارة واملعتدلة.

• نوعية الربة واالرتفاع عن سطح البحر.

ري نبات الفريز:

يحتــاج الفريــز إىل كميــات كبــرة مــن امليــاه وهــي حساســة 

ــون  ــل أن يك ــة، يفض ــض الرطوب ــة ولفائ ــاف الرب ــداً لجف ج

الــري خفيفــاً وعــى فــرات متقاربــة وذلــك إلســتمرار نمــوه 

والنمــو الســطحي للمجمــوع الجــذري ممــا يســتدعي توفــر 

ــم  ــكل دائ ــة بش ــن الرب ــة م ــذه الطبق ــة يف ه ــة كافي رطوب

ولكــي ال تصــل الرطوبــة إىل قمــة الخطــوط وتتلــف الثمــار. 

ــث  ــم حي ــوايل 30 - 46 س ــذور ح ــل للج ــق األمث ــغ العم يبل

نبـــاتات منتجــــــــة
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ــة.  ــذور املاص ــن الج ــوايل 80% م ــد ح يتواج

بعض النصائح لري الفريز:

• تجنب القطاف بعد الري مبارشة.

• املرحلــة الحرجــة مــن نمــو النبــات يف بدايــة الــزرع عنــد 

تكــون الجــذور وخاصــة الجــذور الشــعرية يف طــور النمــو. 

• يجــب تحليــل امليــاه والتأكــد مــن عــدم تلوثهــا وخلوها من 

الركيــزات العاليــة لألمــاح الضــارة يف حالــة إســتخدام املياه 

ــرف  ــاه ال ــن مي ــة م ــرى قريب ــادر أخ ــة أو مص اإلرتوازي

الصحــي وغرهــا مــن امللوثــات. 

• يجــب التأكــد مــن أن شــبكة الــري  تــوزع املــاء بكميــات 

متجانســة عــى جميــع أنحــاء املســاحات املزروعــة خاصــة 

عنــد إســتعمال الشــبكة يف التســميد واملكافحــة الكيميائيــة. 

الكـــيوي

املتطلبات البيئية املائمة لزراعة الكيوي:

متطلبات مناخية:

املناطق: ذات الصيف الحار الرطب والشتاء الدافئ غزير األمطار.

اإلرتفاع عن سطح البحر: 300 - 1500م.

الحرارة:

• درجة الحرارة املناسبة للنمو 15ْم.

• تتحمــل إنخفــاض الحــرارة شــتاًء حتــى -15ْم ولكــن 

إنخفــاض الحــرارة يف بدايــة شــهر آذار قــد يحــدث رضراً كبراً.

الرطوبة:

ــال  ــو وخ ــل النم ــال فص ــن 60% خ ــل ع ــب أن ال تق • يج

ــتاء. ــل الش فص

• ساعات الرودة: 2200-2300 ساعة يف السنة.

ــاف  ــة، وإىل جف ــان الفتي ــر األغص ــؤدي إىل تك ــاح: ت • الري

األوراق وتســاقطها كمــا تعيــق عمليــة التلقيــح واإلخصــاب 

خــال فــرة اإلزهــار.

متطلبات الربة:

• نوع الربة: عميقة، خفيفة، جيدة الرف، فاتحة اللون.

• درجة الحموضة: ال تزيد عن 7.5.

• نسبة الكلس: ال تتجاوز %5.

Cuminum cyninum الكمون

الوصف النباتي:

• نبات عشبي حويل

• اإلرتفاع: 30-50 سم

• الشكل بيضاوي – اللون بني

• األوراق خيطية دقيقة مكونة من أزهار بيضاء

الخصائص البيئية: نبات شتوي ال يحتمل الحرارة الشديدة 

الخصائص الزراعية:

• يزرع خال شهري ترين األول وترين الثاني.

• يــروى النبــات 5 - 6 مــرات بحســب طبيعــة األرض 

وجفــاف الجــو.

• ال يسمد الكمون يف األرايض الجيدة.

ــة  ــواد بروتيني ــار cuminol/3-4%, م ــت طي ــات: زي املكون

ــاف. ــوية وألي ونش

اإلستخدامات:

• إحدى التوابل الهامة التي تضاف لألطعمة.

• مســتخلص مائهــا الســاخن يســاعد عــى طــرد الغــازات 

ــة املغــص والتقلصــات. واإلنتفاخــات املعويــة وإزال

• يستخدم الزيت يف عاج الروماتيزم.

شـــــجرة مثمـــــرة

نباتات طبية وعطرية
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األرايض الرطبة 

هي كل وسط تغمره املياه كلياً او جزئياً أو فيه نسبة من املياه أو 

رطوبةيكون ذلك خال كامل السنة أو لفرة مؤقتة وهي اوساط 

حيوية وهامـة جداً لبعض الكائنـات الحية تســتقطب الطـيور 

املائية املهاجرة التي تعر القارات.

واألرايض الرطبــة هــي الرئــة الحقيقيــة لكوكــب األرض،كونهــا 

تضــم تنوعــاً كبــراً جــداً مــن الكائنــات الحيــة، ســواء النباتية 

أو الحيوانيــة أكثــر ممــا تحتويــه أي نظــم بيئيــة أخــرى، ولذلك 

ــي  ــوازن البيولوج ــى الت ــاظ ع ــاً يف الحف ــا مهم ــر دوره يعت

املطلــوب فضــاً عــن مســاهمتها اإليجابيــة يف التخفيــف مــن 

ظاهــرة اإلحتبــاس الحــراري.

األرايض الرطبة يف لبنان:

يف لبنــان ثمــة أربعــة مواقــع مصنفــة ضمــن إتفاقية رامســار 

ــة وهي:  ــألرايض الرطب ل

• محمية شاطئ صور الطبيعية)380 هكتاراً(، موقـع رامســار 

رقم 980)1999/4/16( أرض رطبة ذات أهمية دولية.

ــم  ــار رق ــع رامس ــاراً(، موق ــق )280 هكت ــتنقع عمي • مس

دوليــة. أهميــة  ذات  أرض رطبــة   )1999/4/16(979

• رأس الشــقعة موقــع رامســار رقــم 979)1999/4/16( أرض 

رطبــة ذات أهميــة دوليــة ومحميــة جزيــرة ســنني وجزيــرة 

رامكــن وجزيــرة النخــل)420 هكتــاراً(.

ويعتــر مســتنقع عميــق مــن أكثــر األرايض الرطبــة يف 

لبنانغنــًى يف التنــوع البيولوجــي، ويشــمل حقــوالص خصبــة 

مــن البقــاع الغربــي والتــال الصخريــة والعشــبية والغابــات 

الغنيــة بالبلــوط التــي تصــل إىل مرتفعــات البــاروك.  ويصنــف 

مســتنقع عميــق كأحــد مواقــع رامســار يف منطقــة الــرق 

األوســط وكموقــع هــام للطيــور يف املنطقــة وهــو واحــد مــن 

ــة. ــور الري ــة الطي أفضــل األماكــن لؤي

صلصة البيتزا

املقادير:

•  5 كيلو عصر بندورة مصفى.

• 50 غ ثوم مطحون ناعم أو 3 رؤوس ثوم وسط.

• 150غ بصل مطحون ناعم أو 3 بصات حجم متوسط.

• 15غ حبق.

• 15غ زعر بري.

• 30 غ ملح خشن.

• 3 ماعق كبرة زيت زيتون.

التحضر:

يفــرم الثــوم والبصــل ويقــى بالزيــت حتــى يذبــل ويضــاف 

عصــر البنــدورة. يوضــع الحبــق والزعــر يف شاشــة 

ــم يضــاف  ــار ليعقــد ث ويضــاف إىل املزيــج ويــرك عــى الن

امللــح الخشــن قبــل إطفــاء النــار بدقيقتــن. يطحــن املزيــج 

ــن. ــأ يف املراطب ــم يعب ــة ث ــة اليدوي باملطحن

زيـت الغــار

ســينول، تربينــول، ألفــا وبيتــا بينــن، ســترول، ســيناميل 

أســيد، ميثيــل ايســتر  ويحتــوي أيضــاً عــى دهــون ثاثيــة 

مــن لوريــك أســيد ومرســتيك أســيد وأوليــك أســيد.

مقطـــرات وزيوت

تصنيع زراعي

محميــــات
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فوائده:

• يستعمل يف صناعة الصابون.

• مغذّي للجلد والشعر.

• مضاد للبكتريا.

• مضاد لتخثّر الدم.

• مسّكن قوي ويعالج آالم املفاصل.

مرض تعّفن الثمار
Colletotrichum gloeosporioides, Glomerella cingulata

العائل:

• اإلجاص      • التفاح

أعراض اإلصابة:

• ظهــور بقــع اهــراء مســتديرة عــى الثمــار لونهــا بنــي 

ــة حمــراء. مســوّد محاطــة بهال

• ظهــور أبــواغ ممرضــة قشــدية عــى تلــك البقــع ذات لــون 

زهــري عنــد توفــر الرطوبــة العاليــة.

• وجود تقرحات صغرة عى األغصان.

أعراض اإلصابة:

• وجــود ابــواغ املــرض يف الثمــار اليابســة واألغصــان امليتــة 

والتقرحــات.

• دخول املرض عر الجروح.

• تسميد غر متوازن وزيادة يف نسبة اآلزوت.

• حساسية بعض األصناف.

الوقاية:

ــان  ــة وأغص ــار يابس ــن ثم ــدوى م ــادر الع ــة كل مص • إزال

ــا. ــات وحرقه ــة وتقرح ميت

• إزالة األغصان املصابة باللفحة النارية.

• إزالة الثمار املصابة خال املوسم.

• تجنّب زراعة األصناف الحساسة.

املمارسات البيطرية الجيدة:
املمارســات البيطريــة الجيــدة  تضمــن إنتــاج الحليــب مــن 

ــى  ــادر ع ــلوب ق ــدة وبأس ــة جي ــع بصح ــات تتمت حيوان

ــوان  ــة الحي ــاه رعاي ــؤولية تج ــى باملس ــتمرارية ويتح اإلس

ــة. ــة والبيئي ــة واإلقتصادي ــب اإلجتماعي والجوان

الهــدف التوجيهــي مــن املمارســات البيطريــة الجيــدة هــو 

رضورة إنتــاج ألبــان آمنــة وعاليــة الجــودة مــن حيوانــات 

صحيــة متعافيــة بإســتخدام ممارســات إداريــة مســتدامة 

مــن ناحيــة رعايــة الحيــوان والجوانــب اإلجتماعيــة 

ــة.  ــة والبيئي واإلقتصادي

ولتحقيــق هــذا الغــرض، يتعــن تطبيــق املمارســة الجيــدة 

ــة:  يف الجوانــب التالي

• صحة الحيوان. 

• النظافة الشخصية يف الحلب. 

• التغذية )العلف واملاء(. 

• رعاية الحيوان. 

• البيئة. 

• اإلدارة اإلجتماعية واإلقتصادية. 

1.صحة الحيوان تتضمن:

• تعزيز مقاومة القطيع لألمراض.

• منع دخول األمراض إىل املزرعة.

• تطبيق برنامج فعال لإلدارة الصحية للقطيع.

• إستخدام املواد الكيميائية واألدوية البيطرية حسبما يلزم.

2. النظافة الشخصية أثناء عملية الحابة: 

ــوان وال تنقــل  ــب التــؤذي الحي • اإلعتمــاد عــى وســائل حل

ــب. ــات للحلي امللوث

• الحرص عى الحلب يف ظروف صحية نظيفة.

• التأكد من التعامل الصحيح مع الحليب بعد الحلب.

3.التغذية و تأمن إمدادات املاء والعلف من مصادر مستدامة:

ــم  ــات مائ ــدم للحيوان ــف املق ــاء والعل ــن أن امل ــد م • التأك

ــودة.  ــة والج ــث الكمي ــن حي م

• الرقابة عى ظروف تخزين األعاف. 

• متابعة مصدر األعاف.

4. رعاية الحيوان:

• ينبغــي الحفــاظ عــى الحيوانــات بمــا يتفــق مــع 

التاليــة: الخمســة«   »التحــررات 

• التحرر من العطش والجوع وسوء التغذية. 

• التحرر من اإلجهاد. 

معايير بيئية

أمراض وآفات
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• التحرر من اآلالم واإلصابات واألمراض.

• التحرر من الخوف. 

5. البيئة:

• اإلعتماد عى نظام زراعي مستدام بيئياً.

• تطبيق نظام مناسب إلدارة املخلفات.

ــس  ــان لي ــاع األلب ــزارع قط ــات م ــن أن ممارس ــد م • التأك

ــة. ــة املحيط ــى البيئ ــلبية ع ــار س ــا آث له

املؤتمــر الــدويل بشــأن ســامة التغذيــة املشــرك بــن منظمة 

ــة  ــة ومنظم ــة العاملي ــة الصح ــة ومنظم ــة والزراع األغذي

ــباط 2019. ــا 12-13 ش ــس أباب ــارة العاملية/أدي التج

ــة  يتســبب الغــذاء غــر املأمــون يف حــوايل 600 مليــون حال

ــه  ــايل فإن ــنوياً وبالت ــة س ــة باألغذي ــراض املنقول ــن امل م

يشــكل تهديــداً لصحــة البــر واإلقتصــادات كمــا أنــه يؤثــر 

ــن.  ــاء املهمش ــخاص الضعف ــى األش ــة ع ــورة متفاوت بص

وتؤثــر التغــرات املســتمرة يف املنــاخ والنظــم العامليــة 

ــة  ــتهلكن والصناع ــى املس ــي ع ــداد الغذائ ــاج واإلم لإلنت

وحتــى عــى الكوكــب نفســه. ويمكــن أن تؤثــر هــذه 

التغيــرات عــى نظــم الســامة الغذائيــة وتطــرح تحديــات 

ــة. ــتدامة والتنمي ــة باإلس متصل

ويعقد هذا املؤتمر بهدف:

ملواجهــة  واإلســراتيجيات  اإلجــراءات  أهــم  تحديــد   •

ــامة  ــق بس ــا يتعل ــتقبلية فيم ــة واملس ــات الحالي التحدي

األغذيــة عــى الصعيــد العاملــي.

ــادة  ــيايس بزي ــتوى س ــى مس ــى أع ــزام ع ــز اإللت • تعزي

ــتدامة. ــة املس ــة التنمي ــة يف خط ــامة األغذي س

FAO منظمة الزراعة واألغذية العاملية

التغذية الشتوية للنحل

ــي  ــذاء لك ــاج للغ ــة يحت ــات الحي ــة الكائن ــل كبقي إن النح

يبقــى حيــاً وينتــج وهــو يتغــذى عــى رحيــق األزهــار الــذي 

ــّون  ــذي يك ــع ال ــار الطل ــن غب ــاً وم ــه عس ــه ويحول يجمع

منــه غــذاء كامــاً خاصــاً للرقــات وهــو غنــي بالروتــن.

وملــا كانــت غايــة املربــي جنــي العســل الــذي يجمعــه النحل 

ــة  ــى الخلي ــض ع ــب التعوي ــاط وج ــة ونش ــكل ديموم ب

ــاره  ــى إدخ ــل ع ــل النح ــذي يعم ــل ال ــا للعس ــل جمعن مقاب

ــة  ــات الزهري ــل النبات ــث تق ــة حي لنفســه لألوقــات العصيب

ــول. يف الحق

ــل  ــتاء قب ــل الش ــال فص ــل خ ــذاء للنح ــدم الغ ــذا ويق ه

ــرك  ــال ت ــى النح ــة، فع ــود يف الخلي ــل املوج ــتنفاذ العس اس

ــت  ــداً يف بي ــوءة جي ــر اململ ــلية غ ــراص العس ــض األق بع

الربيــة دون فــرز أو يقــوم بأخذهــا مــن الطوائــف الغنيــة 

والقويــة وإضافتهــا إىل الطوائــف املحتاجــة وإذا لــم يتســنى 

ــم  ــة وتقدي ــة الصناعي ــوء إىل التغذي ــن اللج ــد م ــا ب ــك ف ذل

ــث  ــة بحي ــواد بروتيني ــكريات وم ــن س ــازم م ــذاء ال الغ

تتغــذى الطائفــة وتســتعد جيــداً الســتقبال موســم الربيــع.

وهناك نوعان من التغذية:

1  التغذية السكرية )محلول سكري(

ــل  ــاء فص ــز أثن ــكل مرك ــكري بش ــول الس ــتعمل املحل يس

ــاء  ــي امل ــن غ ــاء( ويستحس ــكر، 1 م ــبة )2 س ــتاء بنس الش

ــكر  ــه الس ــاف إلي ــار ويض ــى الن ــن ع ــع م ــم يرف أوالً ث

ــاً ويحــرك حتــى يــذوب تمامــاً ويضــاف )مــاء ورد  تدريجي

ــول  ــر( إىل املحل ــل الزع ــرات مث ــض املقط ــر أو بع أو زه

ــه.   ــن طعم لتحس

2  التغذية الروتينية )حبوب الطلع(

ــوب  ــل لحب ــدي كبدي ــة الكن ــل بعجين ــا النح ــة خاي تغذي

اللقــاح ورضورة إلســتمرار حيــاة الخليــة.

ــكر،خمرة،ماء( ــدي من)س ــة الكن ــات عجين ــف مكون تتأل

مــع إذابــة الســكر يف املــاء أوالً ليكــّون املحلــول الســكري ثــم 

تــذاب الخمــرة بعــد ذلــك وتقــدم للخليــة.

إحتياطات يجب مراعاتها عند التغذية:

1.   يجــب أن تغــذى طوائــف النحــل دفعــة واحــدة وإذا لــم 

ــذى  ــى أن تغ ــة أوالً ع ــف القوي ــذى الطوائ ــك فتغ ــر ذل يتي

رزنامة زراعية

حــــدث
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الطوائــف الضعيفــة بعدهــا مبــارشة حتــى ال تحــدث 

ــا. ــن الخاي ــة ب الرق

ــكب  ــراس ودون س ــة باح ــة التغذي ــم عملي ــب أن تت 2. يج

ــارج. ــن الخ ــة م ــى الخلي ــكري ع ــول الس املحل

ــه  ــل كل ــون النح ــث يك ــروب حي ــد الغ ــة عن ــم التغذي 3. تت

ــة. ــوداً يف الخلي موج

ــي  ــف ونق ــكل نظي ــكر بش ــاء والس ــتخدام امل ــب اس 4. يج

ــيمة  ــبب أرضار جس ــد تس ــي ق ــوائب الت ــن الش ــال م وخ

ــل. للنح

5.  يجــب أن تكــون الغذايــات نظيفــة ويوضــع فيهــا كميــة 

مناســبة مــن املحلــول يســتطيع النحــل اســتهاكها خــال 

)24 ســاعة( قبــل أن تبّخــر.

 - يمكــن تحديــد الخايــا املحتاجــة إىل التغذيــة مــن خــال 

العامــات التاليــة:

1. قلة حبوب الطلع والعسل املخزونة يف اإلطارات.

ــارج  ــا خ ــغاالت وإلقاؤه ــل الش ــن قب ــور م ــل الذك 2. قت

ــة. الخلي

3. إلقاء الرقات والعذارى خارج الخلية.

4. توقف امللكة عن وضع البيوض.

5. رشاسة النحل.

 تابعـــــونا
www.jihadbinaa.org.lb 
info@jihadbinaa.org.lb 

Jihad Al Binaa
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