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 ةـالمقدم  
نوعًا على نطاق  25يستخدم حوالي حيث الصالح لألكل  نوع من الفطر ألفييوجد أكثر من 

 الوالياتوتعتبر  "مليون طن سنويا 4يبلغ حجم اإلنتاج العالمي حوالي  .العالم في واسع تجاري
 آندونيسياالهند، كسيك، الم ، فرنسا، الصين، بريطانيا، تشيلي،تحدة األميركية، هولندالما
 .دول منتجة للفطر في العالم عشركبر ومليزيا أ

في  يعرفي للفطر، و العالماإلنتاج % 83الذي يمثل  Agaricus bisporus "الفطر األبيض" هو أنواع الفطروأجود من أهم 
المواد و  (من المادة الجافة% 83)هو غني بالبروتين فللخبز واللحم، قيمته الغذائية زي توا.  "عجللفطر بوز ا"سم لبنان بإ

 خاصة مصدر هام للفيتامينات  كما وأنه ،%(11)معادن %  11 و ألياف%   3ويحتوي على  ،%( 13)الهيدروكربونية 
 .ب الفيتامينات

تعتبأأر و . األبأأيضفأأي المرتبأأة الثانيأأة  بعأأد الفطأأر  Pleurotus sp ((Oyster Mushrooms "الفطأأر الصأأدفي"يأأيتي 
                           Pleurotus eryngiiمأأأن أهأأأم أنواعأأأه  .عاليأأأة التةنيأأأة زراعيأأأة طأأأرقتسأأأتخدم  حيأأأث وتطأأأوير  إنتاجأأأهفأأأي  األولأأأىالصأأأين 

 .لهذا الصنف ولىالمرتبة األن يتصدران الذا  Pleurotus nebrodensisو 

أي ما يوازي  2112خالل العام . أ.ألف د 831حوالي  ارداتو ال ةبلغت قيم تزال زراعة الفطر في بدايتها حيث ، فالأما في لبنان
لى المملكة تذهب بشكل أساسي إ. أ.د 1111متها بكميات خجولة جدًا ال تتعدى قيبينما يصدر لبنان . من الفطر طن 121

 .(حسب آخر إحصاء للجمارك اللبنانية) العربية السعودية

نتاج اإلقتصادية العالية إلى سهولة طرق قيمته اإلوتعود  .ستثمارية الزراعية الناجحةيعد إنتاج الفطر الزراعي من المشاريع اإل
 مكسماد عضوي يربى عليه المخلفات الزراعية، الزبل و رة محليًا كالةشعتمد على الخامات المتوف  ي كونهالمتدنية نسبيًا  وكلفته
وتسويةه  ستخدامهلى تنوع طرق إوا  سنة، على مدار ال ع المربحةسعار المبيأو  المرتفعة للفطر نتاجيةاإللى ة إهذا باإلضاف .الفطر

خلق فرص عمل جديدة يو  قتصاديًا للمستثمرينإ "اما يضمن مردودم ،والطبية في مجال الصناعات الغذائيةأو إدخاله " سواء طازجا
  .تساهم في تنمية المناطق الزراعية

لنتائج أبحاث تم  تنفيزها في مصلحة " اإلطار تم  إعداد كتيب ارشادي خاص بزراعة الفطر ومراحل ما بعد الةطاف وفةا ضمن هذا
 .مواصفات الجودة العالميةمع " تماشيااألبحاث العلمية الزراعية و 
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 الفصل األول
 زراعة الفطر 

 

 

 زراعة الفطرل البيئية متطلباتال -1
 :يتطلب نجاح زراعة الفطر الةيام بما يلي

 ،تجهيز خلطة غذائية بشكل جيد 

 ،زراعة ميسليوم ذو نوعية جيدة 
 ،ضمن ظروف بيئية مناسبةإنتاج الفطر  
 .العناية والمراقبة الدائمة 

 ز إنتاج الفطرموقع مراك إختيارشروط 
 :التالية رالموقع إلنتاج الفطر، يجب األخذ بالمعايي إختيارعند 

 ،عن المناطق السكنية "اأن يكون الموقع بعيد 

 ...خيلالل أو روث زبالزراعية، ال تمخلفاالخشب، الةش، نشارة التبن، ال مثلالسماد والمواد األخرى  توفر 

 ،نظيفة ميا فر تو  

 ،ق تصريف اإلنتاجاسو أعن المسافة التي تبعد معرفة  
 ،وسيلة نةل المحصول ومواد الزرعتيمين  

 .العدوى في مزرعة الفطرإنتشار اإلجراءات التي يجب األخذ بها لمنع  

 :الفطر تربيةل المناخية المتطلباتشروط 
  الحرارة 

انخفأاض درجأة  يأؤدي .(2و  1جأدول رقأم ) ج، كما وأنها تختلف في كأل مرحلأة مأن مراحأل اإلنتأانواعتختلف متطلبات الفطر للحرارة حسب األ
رأس  علأىستطالة الساق وظهور بةأع جافأة بإتسبب الحرارة المرتفعة تالثمرية، بينما  األجسامالحرارة إلى إطالة فترة نمو الميسليوم وتيخير ظهور 

 .التسويةية نخفاض قيمتها  و  المنتجإلى تشو   وبالتالي (ةبعةال)الفطر 

  (Agaricus)المثلى والقصوى في جميع مراحل إنتاج الفطر األبيض رارة درجات الح: 1جدول رقم 

 (درجة مئوية)درجات الحرارة 
 مراحل النمو

 قطافمرحلة ال مرحلة التغطية مرحلة الزراعة

  حرارة الهواء
 11-13 21-11 28-21 المثلى

 22-11 21-18 81-13 القصوى

 حرارة الخلطة 
 13-12 22-13 23-22 المثلى

 23-18 22-12 23-13 القصوى

   لنمو الفطر حسب األصناف درجات الحرارة الضرورية: 2جدول رقم 

درجات الحرارة المثلى لنمو  نوع الفطر
 ( درجة مئوية)الميسليوم  

درجات الحرارة المثلى 
 لإلثمار

Volvariella Volvacea 81 – 83  81 - 82 
Lentinus edodes 21 - 81 3 - 23 

Agaricus bisporus 13 - 22 11 -21 
Agaricus bitorquis 81 21 - 23 

Agaricus blazei 81 21 - 23 
Pleurotus sp. 22 - 21 11 - 21 
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  نتأاج ثالثأة مواسأم فأي يسأمح بإ، ممأا ترطيأبالو  التدفئأة، التبريأدمكنات غرفة التربية بيجهزة تحكم بالمناخ مثل  تجهيزيجب
 السنة

 ستعمال مراوح كبيرة أو مكيفاتأو بإ ةفتح األبواب والشبابيك المشبوكب الليل خاللدرجات الحرارة  تخفض. 

 ض خفأعأن ضأرورة  ئأة الجافأةفأو بواسأطة التأد فأي الغأرف رفأع نسأبة الرطوبأةئة على البخار عن ضرورة فهزة التدتكون أج
 .في الغرف الرطوبة

 
 الرطوبة النسبية 

 . (جدول رقم ) %- تتراوح بين يحتاج الفطر الى رطوبة عالية 

  (Agaricus)المثلى والقصوى في جميع مراحل إنتاج الفطر األبيض  نسبة الرطوبة: 3جدول رقم 

 (٪) الرطوبة النسبية
 مراحل النمو

 قطافمرحلة ال مرحلة التغطية مرحلة الزراعة

 33 -33 13 -18 13 -18 المثلى

 13-13 11-33 11-33 القصوى

  (صورة رقم ) عن طريق قياسها بجهاز حساس للرطوبةفي الجو النسبية يتم  التحكم بالرطوبة 
  

  التهوئة 

، تزويأأأد الهأأأواء خفأأأض درجأأأات الحأأأرارةفأأأي  التهوئأأأة تسأأأاهم. مأأأن األسأأأبوع الثأأأاني للزراعأأأة "إبتأأأداء فأأأي غأأأرف التربيأأأة "ة ضأأأرورية جأأأدائأأأالتهو  إن
 مأن ثأاني أكسأيد الكربأون مرتفعأةالفطر ال تتحمل نسب  نواعأمعظم ، إذ أن نومنع تراكم ثاني أوكسيد الكربو  باألوكسجين الضروري لنمو الفطر

متجأانس لتوزيأع  مأرات فأي السأاعة 2 – 3مراوح كهربائيأة قأادرة علأى تغييأر الهأواء و  شفاطات الهواء النةي يجب إستعماللذلك  (.3جدول رقم )
 . خاصة في مراحل اإلثمار للهواء وللحرارة في الغرف

مأأواد الالأأدخان،  تنةيأأة الهأأواء مأأنمأأن خأأالل سأأالمة الفطأأر تسأأاهم فأأي المحافظأأة علأأى فأأي نظأأام التهوئأأة فهأأي ًا ء مهمأأة جأأدلهأأوامصأأافي اإن 
 . الفطر نوعيةعلى  أبواغ الفطر التي تؤثر و غبار الطلع المتعفنة، البكتيريا، بيولوجية ال

في جميع مراحل إنتاج الفطر األبيض  ية الهواء الضروريةفي الجو وكم المثلى والقصوى ثاني أكسيد الكربوننسبة : 4جدول رقم 
(Agaricus)  

 كمية الهواء في غرف التربية
 مراحل النمو

 قطافمرحلة ال مرحلة التغطية مرحلة الزراعة

 (حجما   ٪) الجوفي  CO2نسبة 
 1.13 -1013 1.13 -1013 1013 المثلى
 108 102 2 القصوى

 1 -3 3 -1 قليلة جداً  (المساحة من 2هواء لكل م 3م)/  ئةالتهو 

  ثانية 21من الغرفة في خالل  الدخان يجب أن يخرجبحيث هناك طريةة لمعرفة مدى فعالية المراوح وذلك بنفخ سيجارة . 

 الضوء 

تظليأل يجأب اك لأذالمراحأل األولأى إلنتأاج الفطأر، إذ أنأه ينشأط نمأو الجأراثيم قبأل ثمأار الفطأر، خاصة في عديدة  للضوء أن يسبب مشاكليمكن 
ضأوء خافأت أو ضأعيف  أمأا فأي مرحلأة اإلثمأار، يحتأاج الفطأر الأى  .بغطأاء بالسأتيكي أسأود أو غأامق اللأون أو تغطية الصأناديق غرف التربية
  .نوع النيون أو الفلورسانمن ضوء ساعة  12-11 يتراوح بين

 %(. 18تظليل بنسبة ) للتغطية في حال زراعة الفطر في البيوت البالستيكية، يجب إستخدام شباك التظليل 

 يجب تفادي أشعة الشمس المباشرة ألنها تضعف نمو الفطر 

  1صورة رقم 

 جهاز التحكم بالحرارة والرطوبة
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 : شروط الوسط الزراعي 

 التعقيم 
 .اآلفات في ما بعد مشاكل تفاديل "معةما الوسط الزراعيأن يكون  من الضروري

   الوسط الزراعي حموضةدرجة pH 
يجأب  .(1)ولكن الدرجأة المثلأى هأي درجأة التعأادل ( pH 2درجة حموضة )ليلة الحموضة أنواع الفطر المزروع النمو في بيئة ق معظمتفضل 
، فتصأبح البيئأة مالئمأة لتكأاثر الفطريأات المضأرة التأي الميسأيليومفترة نمو خالل  تنخفضمن المحتمل أن  ، حيثنتظامدرجة الحموضة بإقياس 

 كلأغ 23بمعأدل  الجيبس كأمادة مثبتة تحافظ على النسبة الالزمة للحموضأة من الضروري إضافة  لذلك .فساد الوسط الزراعي والفطرتسبب بت
 .لكل طن واحد من الزبل

   السأماد،  تعةأيمفأي تحضأير الخلطأة الزراعيأة سأواء فأي   إلى نشاط غير مرغوب نأاجم عأن مشأكلةنخفاض درجة الحموضة إيشير
 .  هتوضيب وأ  تجهيز 

 الوسط الزراعي  نسبة رطوبة  
كمأا يجأب ري الفطأر بعأد كأل %.  31يد نسبة الرطوبأة فأي الوسأط الزراعأي عأن يجب أن ال تز  

مأأع األخأأذ بعأأين بواسأأطة رشاشأأات ذات ثةأأوب دقيةأأة ً أن يكأأون الأأري خفيفأأاعلأأى عمليأأة قطأأاف 
 . عتبار عدم زيادة أو نةصان في رطوبة الوسط الزراعيإلا

 تريلتاسأأيوميأأتم تحديأأد كميأأة الميأأا  المتاحأأة فأأي الوسأأط الزراعأأي بواسأأطة جهأأاز ا 
 (صورة رقم )
 وأن ال تتجأاوز نسأبة درجأة مئويأة  و أن تكون حرارة ميا  الري بين  يفضل

 ليتر/ غ  نترات البوتاس 
 

 شروط بنية غرفة تربية الفطر
 :لمواصفات التاليةأن تتمتع با المراكز الحديثة، فيجب أما. الفطر زراعةاألنسب ل التةليدية الكهوف األماكنو ، راألقبية، المغاو  تعتبر
  سمنتإلا البنية األساسية من الخشب أوأن تكون، 

 تيمين مصارف للميا  و  ،ف الماءيصر لترض إسمنتية ذات ميول قليل األ أن تكون،  

  ضاءة ويسمح بمالحظة وجود العفنإلاللون األبيض يزيد اإن . يبوكسيإلحتوي على ات بمادةالجدران الداخلية واألسةف دهن،  

 أمأا بالنسأبة الأى السأةف  . "11=ر"أو  " 11=ر"مأادة عازلأة مأن  إسأتخدامب ، وذلأكحفاظ علأى درجأة حأرارة ثابتأةالمن أجل ن عزل الجدرا
  ،" 81=ر"فالمادة هي 

  مصدعةأن تكون الجدران غير،  

  ة على األبواب، المنافذ وفتحات التهوئ من األسالك المعدنية الضيةةوضع شباك حماية،   
 معدنيأة مطليأة مصأنوع مأن أنابيأب  البيوت البالستسكية هيكلأن يكون  يجبحيث . (1رقم رسم) لبالستكية لعزل الغرفالبيوت ا إستخدام

فأوق يمأدد نأوع مأن البالسأتيك الثةيأل . مأن األرض مسأ 11مطوية بشكل نصف دائري ومنصوبة فوق جأدران جانبيأة ذات ارتفأاع بالزنك و 
طبةأة ثانيأة مأن البالسأتيك لتغطيأة المأادة  وضأع يتم  . (سم  13 – 1) ة من الفايبر كالس  عازلمادة  ومن ثم شبكة من األسالكو الهيكل 
  ،حمايتها من الطةسو من الخارج  العازلة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 بيت بالستيكي معزول ومالئم لتربية الفطر  -1رقم  رسم

 باب معزول

 جدران جانبية معزولة

 طبةة داخلية من البالستيك

 هيكل مصنوع من أنابيب معدنية

 شبكة من األسالك

 عازل

 تيكطبةة خارجية من البالس

 فتحة للهواء

 تريجهاز التاسيوم - 2صورة رقم 
Tensiometer 

 



 

2 

 في مختلف مراحل النمو الفطرحتياجات حسب إ( 8صورة رقم )الحرارة والرطوبة ب بمعدات للتحكم مجهزة األبنية أن تكون، 

  المراوحبو  يبرطتال، التدفئة، التبريديجهزة بمجهزة  التربيةغرفة أن تكون،   
  :(3صورة رقم )يعمل على الشكل التالي الذيفي جهاز التحكم بالهواء  ترطيبالدمج أجهزة التدفئة، التبريد و  يمكن      

 

 

 

 

 

 
 
 

عنأدما يصأبح الهأواء  .نتشأار المعأاد إعأدل بشأكل متناسأب مأع الهأواء وي ( 2رسأم رقأم ) صأندوق المأزج فيالغرفة  إلى يدخل الهواء النةي المصفى
حين يدخل الهواء النةي، يخرج الهواء الموجود فأي الغرفأة مأن  . صندوق المزج عند هواء المعاد انتشار يتم اغالق كافة مداخل ال ،ًايالنةي ضرور
  . خالل الثةوب

 .2في الرسم رقم  إليه تبريد الهواء المصفى كما هو مشاربهدف  سل أنابيب ملتفة قبل المراوح تجري في داخلها ماء باردة أو غليكولتوضع سال

 
 
 

 
 

       
 
 
 

 

 جهاز التحكم بالهواء – 2رسم رقم 
 

  رسأم )  احة ممكنة في أصغر حجمأكبر مس كسبي عليهاتوفر رفوف لوضع صناديق التربية في حال زراعة الفطر في الصناديق، يجب
شأرط أن  ،الغرفأة ةمأع مسأاحبًا جوانأب غرفأة الأزرع أو فأي وسأطها متنأا علأى المصأنوعة يكأون عأدد الرفأوف يجأب أن حيأث . (8رقم 
 سماكة تتراوح. الةطاف وغير ذلكري، ال  يعمالبين الرفوف ممرات تسهل الةيام بيترك 

 نصف متر وطوله متر واحد لتسهيل عملياتحوالي وعرضه  سم 13 - 11بين الصندوق      
  من الخشب أو البالستيك أو من مادة ال تتيثر أن تكون الجواريرعلى  .النةل     
  .بالرطوبة     

 

 
 
 
 
 

 3صورة رقم 

 4صورة رقم  التحكم بالحرارة والرطوبة أجهزة

 الهواء النقي دخول 

 الهواء المعاد إنتشاره

 خروج الهواء من الغرفة

 مقطع بيت حديث لزراعة الفطر تظهر فيه طبقات الصناديق - 3رسم  رقم 
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 النظافة  شروط 
  شروط نظافة موقع اإلنتاج: 

 مطهرات مثل الفنيك أو السافلونالبإستخدام لك وذ تعةيم أماكن الزرع من جدران وأرضيات عند إنتهاء الموسم وقبل البدء بزراعة جديدة،  
  لتكاثر الحشرات والجراثيم "فتحات منعاالتشةةات والمن وخالية مطلية نظيفة، على الجدران واألسةف أن تكون ملساء،  
 ة بشباك معدة من األسالك المعدنية الضيةةجهيز فتحات التهوئت،   
 لبرنامج نظافة وصيانة دورية،" مها وفةاوتعةي صيانتهاافة المعدات، على نظ المحافظة  

 عند الضرورة لتجنب ادخال الملوثات على اشكالها ال  غرف المزروعة إعدم الدخول والخروج الى ال. 

  شروط نظافة العمال: 

تلوث وتوعية مخاطر التحليل  لذلك يجب .خارجي التلوثأي من  المحصولإجراءات النظافة لحماية  كافة على المستخدمين والعمال تطبيق
 رتداءوتدريبهم على النظافة الشخصية، نظافة المالبس وضرورة غسل األيدي وعدم إ، عبر اإلنسان نتةاللإلاألمراض الةابلة  لىعالعمال 

 .، الخالعطوراستعمال  أو التدخين، البصق، األكل، المضغ،المجوهرات، 

 يمنع الدخول والخروج إلى غرف التربية إال عند الضرورة 
 

 "أصناف الفطر المزروع األكثر طلبا -2
 Agaricus sp.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pleurotus sp.  
      

 
 
 
 
 

 
 

  أصناف أخرى 

 
 
 
 

    
 
 

 الصفر

Agaricus bisporus Agaricus blazei Agaricus bitorquis 

 األصفر الزهري البني بيضاأل

Lentinus edodes Portobello Flammulina velutipes Volvariella volvacea 
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   أصناف الفطر الصدفيPleurotus sp ((Oyster mushrooms  مصلحة األبحـاث العلميـة في التي تّم إنتاجها بنجاح
 صور فرع -(  (LARIالزراعية 

 

 
 
 
 
 
 

 P. Pulmonarius بيلموناريس  P. Florida  نوع الفلوريدا                 P. Cajue  اجونوع الك     
 

                       

      
 
 
 
 

         

 P. Conuconpea نوع كونيكوبيا          P. Salmonellae  نوع الزهري

 
 
 
 
 

           
                    

 .P. H.uش يو نوع األ           P. Ostreatusنوع االيسترس 

 
  :دورة حياة الفطر -3 
  :على النحو التالي 3يمر الفطر بعدة مراحل من النمو وهي ملخصة بالرسم رقم   

  
    

 
     

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 دورة حياة الفطر – 4رسم رقم 
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  نتشار البذور إ
   "فطر ناضج جيدا

   نمو البذور

  نمو الميسليوم 

 التبرعم

دورة حياة 

 الفطر



 

1 

 إنتاج الفطر الزراعي -4
 إنتاج ميسليوم الفطر: 

يظهر من العفن وهو نوع ( ة الفطرحمشي)يسيليوم يتكاثر الفطر من خالل الم
 مختبراتفي  الميسليومر يحض   . (5صورة رقم) خيوط بيضاء رفيعةعلى شكل 

ائيين،خاصة وبإشراف  الةمح  يعب  ي .الةمحك معةمة ى على حبوبحيث ينم   أخص 
 ليتر 2 – 1بحجم شفافة  يةفي أكياس بالستيك Spawnsالملةح ببذور الفطر 

 على هافي فتح ثةوب يتم  و  "بعد أن ترص جيدا األكياس تربط (.2صورة رقم )
 على "جيدا "عة توزيعافتحة موز    21-13سم وبعدد  8-2 بطول)+( شكل 

درجة  23 في حاضنات خاصة على حرارةالميسليوم وضع يثم . جوانب الكيس
 .زراعة لل "اصبح جاهز ليلمدة شهر تةريبًا  مئوي ة

 ضأأئيلة وهأأي تةتصأأر علأى مصأألحة األبحأأاث العلميأأة إنتاجأأه محليأاً  انيأأةمكإ حيأأث أن. الفطأرر و بأأذإسأأتراد يأأتم   "حاليأا
 .الزراعية وبعض المؤسسات

 

مصـلحة األبحـاث العلميـة الزراعيـة  فـي مختبـر Pleurotus sp ((Oyster mushroomsالفطـر الصـدفي  إنتـاج بـذورتجربـة 
LARI)  )في صور 

 :على الشكل التاليةفي صور  مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في   Pleurotus sp  إنتاج بذور الفطر الصفدي تم ت عملية  
وتلةح  ( 1صورة رقم )تؤخذ قطعة من الفطر الطازج والناضج .  Tissue cultureكثارها عن طريق زراعة األنسجة تحضير األمهات وا   تم   ■

   Petri dishes من نوع معةمة في علبإما الموجود (  1و  3 رقم صور)( PDA Potato Dextrose Agar )على الوسط اآلجار 
 (. 11صورة رقم )نانبيب معةمة أ أو في( 11صورة رقم )

   
                             
 
 
 
 
 

    PDA  على اآلجارلزراعة األنسجة  خذ قطعة من الفطرأ - 9و  8رقم  صور     لزراعة األنسجة  خذ قطعة من الفطرأ - 7 صورة رقم    

 

                

 

 

             نابيب في األ  PDA اآلجار -11صورة رقم          Petri Dishesعلب في  PDA اآلجار - 11صورة رقم                      

سبوعين أ درجة مئوية لمدة أسبوع الى 21-13على حرارة  (12صورة رقم ) Incubatorضن محفي ال العلب الملةحة بعد التلةيح توضع  ■
 .درجة مئوية 3، ثم توضع في البراد على حرارة  ( 13و  18رقم  صور)" األمهات"للحصول على الميسيليوم لتكون 

 

 
 
 
 

                        
     (ألمهاتا) ملوثة بالميسيليومالعلب  -14و  13 رقم صور               وضع العلب الملقحة في المحضن  – 12 صورة رقم             

 5صورة رقم 

 1صورة رقم 
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 تعةم في وعاء الضغط و  ثم تصفى من الميا  ،(11و  12، 13رقم  صور)بالماء لمدة يوم  "(الةمح مثال)الحبوب تنةع كمية كافية من   ■

Autoclave (13صورة رقم )في المختبر.   

 ثهاقبل الزرع لضمان عدم تلو   حبوب الةمح  يجب تعةيم 

     

 

 

 
 

  للتعقيم القمحتجهيز  - 17صورة رقم  تصفية الماء من القمح       -17صورة رقم     نقع القمح  - 15 رقم صور    

      
 

 

 

 

 

 

       

 إحضاراألمهات لتلقيح القمح - 21صورة رقم     تعقيم أدوات التلقيح   – 19صورة رقم       Autoclaveبالـ  القمحتعقيم   - 18 صورة رقم   

إلى  الةمح تعرضلتجنب  (11صورة رقم ) ةمعةم بيئية ضمن ظروف ( 28و 22، 21رقم صور )لمعةمة االةمح  حبوباألمهات على  تلةح  ■
على " نتشار الميسيليوم كلياكمال إسابيع إلأ 8 - 2درجة لمدة  21 على حرارة ( 23صورة رقم ) ضنمحثم توضع في ال. التلوث الجرثومي

   .لتي سوف تستخدم للزرع على الخلطة الغذائيةا Spawns  وإلنتاج البذور ( 22و  23رقم صور )الحبوب 

     

 

 

 

 

 الملقح القمح -23صورة رقم                تلقيح القمح - 22 صورة رقم      للتلقيح من األمهات  ذ عينةأخ -21 صورة رقم        

                                              
 
 
 
 

 

نتاجنمو الميسيليوم و  – 21و  25 رقمصور         ضن في المح الملقح وضع القمح – 24 صورة رقم        Spawnر الفطر و بذ ا 
   
ن يفضأل أو . أشأهر 3 – 2لمأدة  درجأة مئوي أة 2+ ةتأثاب على حرارة خاصبراد في  تحفظ ها،ر مباشرة بعد إنتاجو البذفي حال عدم إستعمال  ■

علأأى الخلطأأة  "نتشأأارها الحةأأاعلأأى إ "تأأؤثر سأألبالكأأي ال تفةأأد مأأن حيوتهأأا وبالتأأالي  ثالثأأة أشأأهر لكأأي الالكثأأر مأأن أ تخزينهأأاال تتعأأدى فتأأرة  
   . الغذائية

  ر و البذ يؤدي إلى تلفرتفاع في درجة الحرارة أو تذبذبها إأي إن  

 خضأأراألزرق أو األعفأأن العليهأأا  ظهأأري إن البأأذور الملوثأأة :الخأارجي هأأار مأأن مظهر و مأن السأأهل معرفأأة جأأودة البأأذ، 
 .كريهةرائحة حمضية مع ني الب إلى اغير لونهتف ور الةديمةأما البذ
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 تجهيز الخلطة الغذائية: 
أ يهدف تجهيز أة جأد ا تعتبأر. مالميسأليو نتةائيأة جأاهزة لتغذيأة إ ر المأواد األوليأة وتحويلهأا إلأى مأوادالخلطأة إلأى تخم  فأي  "هأذ  المرحلأة األولي أة مهم 

  :النةاط التالية عين اإلعتباراألخذ ب من الضروريإنتاج الفطر الزراعي حيث 
  ذو الرائحة الكريهةنبعاث غاز األمونيا بإ غرف تحضير الخلطة الغذائية جوث عدم تلو  ، 
  ناء بعيد عن المنطةة السكنيةو  مظل لتجهيز الخلطة بالةرب من منازل السكن مما يستدعي الةيام بذلك في مكان عدم،  
  ةالزائد ف الماءيصر تيل لتسهيل ذات ميول قلو إسمنتية  الغرف رضأأن تكون، 
 درجة مئوية 12عن  الخلطة تحضيرحرارة الجو أثناء  عدم إنخفاض.  

 :تحضير السماد
 علأأىاآلزوت  نسأأبةكأأون تأن ، شأأرط "التأأي هأي متأأوفرة محليأأاخلأأط مأأواد عضأأوية مختلفأأة يمكأن لتحضأير البيئأأة الزراعيأأة المناسأأبة إلنتأأاج الفطأأر 

علأأى تنمأأو هنأأاك بعأأض أصأأناف الفطريأأات لصأأنف الفطأأر، " نأأوع السأأماد وفةأأا إختيأأاريأأتم  .2:02تسأأاوي  يأأةفأأي الخلطأأة الزراع C/N الكربأأون
بحسب توافق وتجانس هأذ   مشروطانوع السماد  إختيار فيصبح. تنمو فةط على نوع خاص من مادة الزرعأخرى مختلف أنواع السماد وأصناف 

 :علىالمادة مع احتياجات الفطر المزروع ويعتمد بالتالي 
 المواد الغذائية الموجودة 
  الرقم الهيدروجوني(pH) 

 النشاط الميكروبي 
  ةئالتهو 
  كمية الميا 

 :نات الخلطةمكوّ 
بشأكل عأام تتأيلف . (3جأدول رقأم )"والسأماد العضأوي المتأوفر محليأا المختأار تستخدم في إنتاج الفطر خلطات غذائيأة مختلفأة بحسأب نأوع الفطأر

 :هي  د أساسيةنات الخلطة من أربعة موامكو  
 الةمأح و ويعتبأر الشأعير  .لنمأو الفطأر الضأرورية للكربوهيأدرات اجيأد كونأه مصأدراً  األساسأي للخلطأة الغذائيأة هو العنصر :أو التبن قّش ال

الشأمس  دوارالمخلفأات النباتيأة الجافأة لمحاصأيل الخضأار أو الأذرة الصأفراء أو  إسأتخدام الممكأن كمأا مأن. أنأواع الةأش المسأتخدمة كثرأ
إن  .%21تزيأد رطوبتأه عأن  الحيأث يجأب أن جافأًا أن يكأون و  ،عفأنالحجأارة وال، خاليًا من الترابالةش  من الضروري أن يكون .وغيرها

 .طن واحد هو  الكمية الالزمة منه
 مأأع )خمأأر أو األغنأأام غيأأر المت األبةأأاراألحصأأنة، ، الأأدواجن روث ذبأأل بلأأدي مأأن إسأأتخداميمكأأن : عضــوية ذات مصــدر حيــوانيالمــواد ال

 لأززوت بشأكل أساسأي ولبةيأة العناصأر الكبأرى والصأغرى مصأدرك( يتساقط عليها من بةايا العلأف نة من نشارة الخشب وماالفرشة المكو  
 .طن واحد الحواليهو  الكمية الالزمة منهإن  .%31تتجاوز رطوبته  اليجب أن  حيثب
  مسـحوق الجـبس(الكالسـيوم تكبريـ CaSO2 2O2H)  :تعأديل درجأة الحموضأة ل غلأك 31  - 21تتأراوح بأين  بكمي أة يضأافpH  فأي

 .الخلطة فيمتصاص الرطوبة الزائدة وإل  103 -  102 تصبح بين  حتىالخلطة 
 مطابةة لمواصفات الو من الميا  الصالحة للشرب  8م 3 حوالي إلى الخلطة يضاف :ماءالISO 17025 أو التي تم  معالجتها بالكلورين 

 :لزراعة الفطر مختلفة ثالث خلطات غذائيةلونات مكال  - 5جدول رقم 

 الخلطة الثالثة الخلطة الثانية الخلطة األولى

 الكمية المادة الكمية المادة الكمية المادة

 غلك 1111 قمح قش غلك 1111 قش قمح غلك 1111 قش قمح

 غلك 1111 دواجن زبل غلك 1111 زبل أحصنة
 غلك 1111 زبل أغنام وأبةار

 غلك   23 سماد يوريا غلك  811 دواجن زبل

 غلك   21 جبس غلك   21 جبس
  جبس

 سوبر فوسفات

 كلغ 31
 كلغ 2

 تريل 3111 - 8111 ماء تريل 8311 -2311 ماء تريل 3111 - 8111 ماء

 :عملية التخمير األولي
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 :وتتم  على الشكل التالي يوم  23 - 21  يستغرق تحضير الخلطة
  ،%12حتى تصبح نسبة الرطوبة فيه لمدة يوم أو يومين د كامل وجي  وبشكل  بالماء ينةع الةش ■
-103رتفأاع بإ الزبلو الةش  من بالتناوب طبةات 1 - 3من مؤلفة  على شكل كومة ،"ادبالماء ترطيبًا جي   ويرطب الزبل يهيضاف إل ■

  .م 1،1 – 1  عرض بو  م  102
  سم  111سم وارتفاعها  111يعاد وضعها على شكل مسطبة عرضها و  ،أيام 1 - 4 كل  مر ات 4ناتها مكو  وتخلط تةلب الكومة  ■

 مأع تركيأب الخلطأة ،طبةأات الخلطأة جميأعبحيث يتم التوزيع علأى  مرة األولىللعند قلب الخلطة األسمدة المعدنية يضاف الجبس و  ■
  .ثم تشكل الكومة من جديد ،بالماء عند الضرورة

علأى م  11 - 15بحأدود بعأد ثالثأة أيأام يجأب أن تكأون  التأي اس درجأة حأرارة الخلطأةبةيأ ر بشكل جيدالتيكد من سير عملية التخم   يتم   ■
  ."انخفاض تدريجي  باإلالحرارة ثم تبدأ  ،رة التخم  عملي   نتهاءإحتى  هذ  العمليةتستمر  .سم 15م على عمق  01 - 05وسم  51عمق 

أأفأي نهايأأة  ■ مأأن  اهأأخلو  ، بالأأداكن بلونهأأاة الخلطأأة زي أأهو يسأأتدل علأأى ج .غلأك 515 حأأوالي تصأأبح الخلطأأة جأأاهزة ووزنهأأا رعمليأأة التخم 
ودرجأة الحموضأة  %05بحأدود  فأي الخلطأة رطوبأةال يجأب أن تكأون نسأبة. يدهن  الأ هامرن وملمسأال هابةوام، رائحة األمونيا الكريهة

  %.202و  103تتراوح بين زوت ونسبة اآل 0،1 – 0،5

 غير جافة  عصرها بالرغم من كونها لدىء ماال يتساقط منها  اتصبح الخلطة جاهزة عندم 

 البسترة
الحشأأرات ، ة ر  اضأأال للةضأأاء علأأى الجأأراثيمتعةأأيم الخلطأأة  إلأأىتهأأدف هأأي عمليأأة هامأأة جأأدًا 

 خلطأأةبةأأاء الإل)علأأى البخأأار تجأأري عمليأأة البسأأترة   (.النيمأأاتود)وبيوضأأها والديأأدان الثعبانيأأة 
ثأم . (27صأورة رقأم ) سأاعات 8 - 0دة لمأ درجأة مئوي أة :0 - 55 بأين حرارةعلى و  (ةرطب

" تتأأأرك الخلطأأأة لمأأأدة أسأأأبوع تةريبأأأا. مأأأراوحال بواسأأأطة درجأأأة مئوي أأأة 48 الحأأأرارة إلأأأى تخفأأأض
 2-2.5نخفأاض إبمعأدل وذلأك درجأة مئوي أة  25 إلأى حتأى تصأل" لتنخفص حرارتها تدريجيا

 ."يومي ا درجة مئوي ة
  سمادثة من الالمنبعاألمونياك ختفي رائحة تالبسترة، نتهاء إعند.   

 
 (صور فرع -  LARIتجربة مصلحة األبحاث العلمية الزراعية ) دفيتحضير الخلطة الغذائية لزراعة الفطر الص

يغطى البرميل مع إغالق جيد حتى ال يفيض التبن . ماء إلى الثلث الباقيالويضاف  الةمح الجاف تبنب (ليتر 211سعة ) يعبي ثلثي البرميل ■
  ،الى الخارج

  ألن  ضافة بعض المواد اآلزوتيةإتواجد بكثرة في لبنان، ولكن يجب كونه األوفر وم بإستخدام تبن الةمح والشعيرينصح
 . فيهنسبة اآلزوت منخفضة 

 يستطيع الفطر الصدفي النمو على التبن دون إضافة سماد حيواني غني باألزوت 

 ،(23صورة رقم )التبن المتواجدة في اثيم الجر  على ةضاءللدرجة الغليان يتم  غلي البرميل لمدة ساعة بعد  ■
  ،في أسفل البرميل متواجدة بواسطة حنفية بعد الغلي، يزال الماء من التبن ■

 ،برديترك حوالي الساعة ليو  (21صورة رقم )في صناديق بالستيكية معةمة  التبن يوزع ■

 .برديترك حوالي الساعة ليو  ( 81صورة رقم )ية على قطعة بالستيك التبن أو بنثر  ■

  الفطر  بذور حيوية في الصناديق لتفادي الةضاء علىال يجوز التلةيح مباشرة بعد توزيع التبن الساخن 

 

 

 

 

 

 
  زراعة المسيليوم 

 :الزرعأنظمة 

 28 صورة رقم
  

 31 صورة رقم 29 صورة رقم
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 بسترة الخلطة الغذائية – 27 صورة رقم



 

18 

 : يوجد عدة أنظمة لزراعة الفطر
تجربــة مصــلحة األبحــاث العلميــة )مــن النــايلون الشــفاف المعلقــة علــى األســال   كيــاسفــي أ ةعــاالزر  -1
كلأغ  23ى إلأ  2مأن   بيحجأام مختلفأة تتسأعو  هي أكياس مخصصة إلنتأاج الفطأر (:فرع صور –لزراعية ا

علأى  تعلأق األكيأاس ينصأح بهأا عنأدما تكأون مسأاحة اإلنتأاج محأدودة حيأث. وتحتوي علأى مسأمات للتهوئأة
إستخدام ة عند خاص ،سيئاتهامن ما أ. الخلطة الغذائيةأنها تحافظ على حرارة ورطوبة  هاحسناتمن . سالكأ

 .  كسيد الكربون بين الكيس والخارجتبادل األوكسيجن وثاني أغير كافية ل ، فهيالتبن

 

" المأأزارعين ذوي الأأدخل المحأأدود نظأأراتالئأأم هأأذ  الطريةأأة  : Polyethyleneأكيــاس مــن  الزراعــة فــي -2
نأد بدايأة ظهورهأا، حيأث يأتم إلنخفاض كلفتها وسهولة تطبيةها، باإلضافة الى سهولة السيطرة على األمراض ع

 .كلغ 4،5 – 3يةدر إنتاج الكيس الواحد خالل موسم اإلنتاج بحوالي . إغالق األكياس المصابة وتلفها
 

ينصأح . هأي طريةأة سأهلة وغيأر مكلفأة، حيأث يمكأن إسأتخدام صأناديق الخضأار :صناديقال الزراعة في -8
  .الموسم /كلغ  3 – 2لصندوق الواحد بحوالي ويةدر إنتاج ا. بها عندما تكون مساحة اإلنتاج محدودة

 
. هاإسأتخدامليتهأا وسأهولة تتميأز بفعا: 3سـم x 41   x21 11بحجـم  كتـل غذائيـة جـاهزة الزراعـة فـي -3

ويةأأوم المأأزارع  بإزالأأة  .يأأزرع  الميسأأيليوم فأأي مكعأأب مأأن الخلطأأة الزراعيأأة ثأأم يغلأأف المكعأأب ببأأولي إيتلأأين
يةأدر إنتأاج المتأر . الغطاء ووضع المكعب في مكان مالئم لنمو الفطر ويبدأ بجني المحصول بعد اسبوعين

 .كلغ في الموسم الواحد 22المربع الواحد حوالي 

توضأع الصأناديق علأأى : 3سـم   x 21 x 25(  211 – 111) بحجــم  صـناديق خشـبية الزراعـة فـي -3
يةأأدر إنتأاج المتأأر المربأع الواحأأد بحأأوالي . سأم :8 – :0رفأوف فأأوق بعضأها الأأبعض وتفصأل بينهأأا مسأأافة 

 .كلغ في الموسم الواحد 25 – :2
تسأتخدم فأي المأزارع  :(فـرع صـور –اعيـة تجربة مصلحة األبحاث العلميـة الزر )الزراعة على رفوف   -2

يزيأد إنتأاج المتأر . وطول مسأاحة مكأان اإلنتأاجم  2رفوف بعرض  0 – 5على  الكبيرة، حيث يتم  الزراعة
تمتأاز الزراعأة علأى الرفأوف بسأهولة الةيأام باألعمأال الزراعيأة مأن . كلأغ 81المربع في الموسم الواحد عن 

مأأن سأأيئاتها أنهأأا عرضأأة . وتهوئأأة جيأأدة رعة إنتشأأار الميسأأليومباإلضأأافة إلأأى سأأ وغيرهأأا،ترطيأأب، قطأأاف 
  .مراض، فتكون الخسارة كبيرة حيث يجب تفريغ الرف الملوث بيكملهسريع لأل إلنتشار

 

  التلقيح
 :(3رسم رقم ) طريةينال بإحدى النامية على الةمح  Spawnsبالبذور  يتم التلةيح

  أي مأأا مأأن  وزن الخلطأأة %  3بنسأأبة  (1) الخلطأأة فأأوق الةمأأحكميأأة مأأن رش و  (81صأأورة رقأأم ) يةعلأأى قطعأأة بالسأأتيك الخلطأأة الغذائيأأةنثأر
أو  (81صأورة رقأم ) كيأاساألفأي  تعبئأة الخلطأة الملةحأةثأم  .بأرفش مطهأر" جيأدا اوخلطهأ( مطبأوخ) غ قمأح لكأل كيلأو تأبن رطأب  31يوازي 
 .صناديقالأو في  رفوفالعلى  توزيعها

 

 

 

 

 

 
 
 وخلطها يدويا (2)نثر الةمح  فوقها و األكياس  إلى مباشرة من الصناديق وضع الخلطة الغذائية".  

  على الشكل التالي( التلةيح)ثم يتم زراعة الميسليوم ، (8)على الرفوف  مباشرة من الصناديقوضع الخلطة الغذائية: 
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 الزرع في أكياس

 الزرع على قطعة بالستيكية

(2) 

 صناديق الزرع في
 أو على رفوف

 5رسم رقم 

(1) 

(3) 
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 ويخلط مع مكونات  5م /غ  455بمعدل  (25صورة رقم ) ينثر الميسليوم فوق سطح الخلطة الغذائية ":الزراعة نثرا
   .اليدراحة ثم يضغط سطح الخلطة ب ،سم 1 - 2الخلطة على عمق 

 ثم  ،(غ 21-13 كل كتلة وزن) بحجم ثمرة الجوز الميسليوم إلى كتل صغيرة تتم تجزئة :الميسليوم في جور زراعة
 .وبطريةة الشطرنج سم 21-13سطور تبعد عن بعضها وضمن سم  3-3على عمق جور تزرع في 

 بحيث ( 1جدول رقم )من مطابةتها للحدود المطلوبة  من الضروري قياس حرارة الخلطة الغذائية قبل التلةيح للتيكد
  درجة مئوية 23يجب أن ال تتخطى 

 
 
 

 
 
 
 

 التحضين 
  (مرحلة التغطية) رفوفالعلى الزرع  في حال -1
ورق حتى فوق األ ذي ومنتظماذر وعين، يتم خاللها الري بشكل النظيف لمَدة أسب األبيض بغطاء من الورق الخلطة تغطىبعد الزراعة  ■

  .في الخلطة الغذائَيةالميسليوم  نمو كتمالإ
 يالتراب الكلسمن  سم 1-2بطبةة سماكتها الزراعي  وسطالتغطية يتم تزال األوراق و  ،على الخلطة الغذائية الميسليومكتمال نمو إبعد  ■

  .احموضتهدرجة كمية من كربونات الكالسيوم لتعديل  امضافًا إليه بالتور مادة البيتموس أو األبيض أو من 
 الزراعي  وسطال لتغطية  خشبالنشارة ، البرليت، الجبس و نهريالرمل ، الطينمن الممكن صنع خليط معةَم من ال  

ن رؤوس الفطأأر وتمنأأع أو تةلأأل تشأأجع تكأأويكمأأا  ،مأأن الظأأروف الخارجيأأة وحفأأظ الرطوبأأة مأأن جهأأة ميسأأليومالالتغطيأأة علأأى حمايأأة طبةأأة  سأأاعدت
يتأر مأاء ل 1,1-1بمعأدل  "ترطأب طبةأة التغطيأة بشأكل رذاذي بالمأاء يوميأا .مأن جهأة أخأرى العدوى بالطفيليات المختلفة وتسهل عملية الةطاف

 .في اليوم لكل متر مربع 
 الماء حتى ال يصل إلى منطةة الميسليوم فيسبب تعفنه كمية يراعى عدم زيادة. 

  كياساأل لزرع في افي حال  -2
 تشأأارحتأأى إن "يومأأا 13 -13لمأأدة  (83و  88صأأورة رقأأم ) سأأالكأكيأأاس فأأي الغأأرف علأأى تعلأأق األ 

 .كياسفي األ "كامالالبذور 
 
 :   في غرف التحضين المناخية المناسبة توفر الشروط خالل هذ  المرحلة " من الضروري جدا 

 ميكرون 8-2ضافة التهوئة الى نسبة إ يجب:  التهوئة، 

 و  11تتأراوح بأين  ،ن تكون درجأات الحأرارة مسأتةرةيجب ألنمو جيد للميسيليوم، : درجة الحرارة
 .لخفضأهايضخ هأواء مفلتأر  ،الحرارة درجات رتفاعإ في حال .(1جدول رقم )درجة مئوية  21

 .التدفئة االوتوماتيكية يمكن اإلعتماد علىف هانخفاضأما في حال إ

 فأأي حأأال الأأزرع فأأي  %. 11-33بأأين ا ن الرطوبأأة النسأأبية مأأن تكأأو يجأأب أ: الرطوبــة النســبية
كيأأأأاس فأأأأي مرحلأأأأة عنأأأأد الحاجأأأأة ألن األ ال  الرطوبأأأة إ بشأأأأكل عأأأأام ال يرفأأأأع مسأأأأتوىاإلكيأأأاس و 

  . تفةد الكثير من رطوبتها مغلةة والالحضانة تكون 

 تظليللسود لستخدم غطاء بالستيكي أاعية البالستيكية يجب إرالز في البيوت: الضوء. 
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 33صورة رقم 
 تعليق األكياس على أسال 

 34صورة رقم 
 الزرع في أكياس طويلة 

    23صورة رقم 
 على الرفوف" نثرا ع زر ال

 31رقم صورة 
 الزرع في أكياس صغيرة 
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  ثماراإل 
تبدأ األجسام  ."البراعم"والتكتل وتعطي ما يسمى  (83صورة رقم ) تبدأ خيوط الفطر بالتجمع  

تستغرق عملية اإلثمار (. 83و  82صور رقم ) يوم من التغطية 21الثمرية بالظهور بعد حوالي 
 تظهر رؤوس الفطر في مجموعات متراصة حولحيث  حسب نوع الفطر المزروع أسبوعًا تةريباً 

 .( 31و  83، 81صور رقم ) بعضها ومتالصةة

  في حال الزراعة باألكياس يتم  تشريح االكياس المعلةة لخروج الفطر الى الخارج
  . وللسماح للتبادل الغازي والحراري بين الخارج والداخل

 
 :على الشكل التالي لكالخاصة لكل نوع من الفطر وذ المحافظة على الظروف البيئية خالل هذ  المرحلة" من الضروري جدا

 من  8م 131 حوالي يتم  إدخال. فيها كاربونستمرار لمنع تراكم غاز ثاني أكسيد الإداخل بالنةي إلى الهواء الدفع يجب  :التهوئة
 . ثمارداخل غرفة اإل الغذائية طن من الخلطة 1لكل  الهواء

 اساعة يومي 12-11 لمدةفلوراسان من نوع لوكس  311- 211من  :االضاءة".  

 22درجة مئوية، على أن ال تتخطى  11  - 13بمعدل  خالل هذ  المرحلةة ن تكون الحرارة الجوية ثابتيجب أ :الحرارة الجوية 
 (.  1جدول رقم )درجة مئوية 

 جسام الثمرية وبين الفورات تشكل األبداية خالل  % 13 – 33 بينالمحافظة على رطوبة جوية نسبية يجب  :الرطوبة النسبية
 رطوبة الجوية عن طريقيمكن تعديل ال .حسب النوع المزروع ذلك و  (الرأس) خالل نمو الةبعة الفطرية % 33 – 13 بين ثمرية وال
 .رضالبخار أو رش الميا  في األبو أ الماء بالرذاذضافة إ

 

         

 

 

 

 

              على الرفوف  الصدفي الفطر ونم  - 37بداية ظهور األجسام الثمرية       صورة رقم  – 31صورة رقم           
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انتشار الميسيليوم   - 34صورة رقم 
 على الخلطة الغذائية
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بداية ظهور األجسام  -38صورة رقم 
 للفطر الصفدي الثمرية

 الصدفي نمو الفطر -39صورة رقم 
 في مجموعات متراصة

مرحلة نضوج الفطر  - 41صورة رقم 
 في األكياس دفدالص
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  انيالفصل الث 
 المكافحة المتكاملة

   
 برنامج المكافحة المتكاملة

حساس على  فهومكافحة آفات الفطر الزراعي،  المبيدات الكيميائية في إستخداممن الصعب 
. بحيث يؤدي الى تشوهات في األجسام الثمرية المبيدات خاصة في المراحل األولى من نمو ،

لى إالفطرية منها، لها األثر األكبر، بما أن الفطر الزراعي ينتمي " كما وأن المبيدات وتحديدا
 .عائلة الفطريات المسببة لألمراض ويتيثر كسائر غير  من الفطريات بالمبيدات الفطرية نفس

اء، الميا ، الحشرات نتاج الفطر عبر الهو إ غرفتدخل الفطريات، البكتيريا والفيروسات 
الوقاية من  إعتمادلذلك إن . توفر المناخ المالئم لها في الداخل عندتتكاثر بسرعة و  والعمال،

حترام الشروط البيئية ستراتيجية مكافحة وقائية صارمة ترتكز على النظافةإخالل وضع   وا 
تتضمن المكافحة . فطر، هي الطريةة األفضل لتجنب األمراض والحشرات الناقلة لهاالصحيحة في أماكن الزراعة خالل كافة مراحل نمو ال 

 :  التوصيات التالية الوقائية
 المستودع، غرف تحضير الخلطة الزراعية، غرف اإلكثار، )كز إنتاج الفطر امر  المحافظة التامة على النظافة في كافة غرف

  ،المركز حولو ( ....غرف الزراعة، الممرات وغيرها

 ومزودة بحواجب لمنع دخول الةوارض والحشراتغالق إلأن تكون كافة الغرف محكمة ا،  

  فتحاتالتشةةات أو المن  وخاليةالجدران واألسةف ملساء نظيفة أن تكون،  

 ويجب أن يكون قياس فتوحات الشباك فلتر عند مداخل ممرات الهواءعلى كل المنافذ و  الحماية شبك، وضع أبواب مزدوجة ،
 ،2سم/ تحة ف 12بة  بنس

 نتةال اآلفات واألمراض عبر اإلنسانإلتفادي  األحذية حوض لتطهيرب تجهيز المركز،  
  الزائدةخالية من الرطوبة و  غرف جيدة التهوئةالأن تكون، 

 2ستعمال بماء الجفال إلتعةيم كافة المعدات قبل ا%،   

  وسم وآخربين م%  2تنظيف وتعةيم غرف الزرع والمستوعبات بماء الجفال، 

 أن تكون الغرف مجهزة بنظام التعةيم البخاري، 

 جزء بالمليون  131بماء الجفال    معالجتهايجب إجراء فحص جرثومي للميا  بشكل دوري و و  ميا  صالحة للشرب إستخدام
ppm للنتائج المخبرية" وفةا، 

  غرفالحرارة ورطوبة بالتحكم الجيد،  

  تشكل الندى على سطح األجسام الثمرية للفطر الزراعيالتهوئة مباشرة بعد عملية الري لمنع، 

  للةضاء على الحشرات والفطريات المسببة  ساعات 3 – 2لمدة  مئويةدرجة  21 – 33على حرارة  الخلطة الغذائية بالبسترةتعةيم
 ،لألمراض

 تجنب زيادة في رطوبة الخلطة، 

 ل موسم لمنع تكاثر الحشرات واألمراضالسماد أو بياض أو بةايا الفطر في نهاية ك التخلص من فائض، 

 بسولفات النحاس تعةيم الخشب بين موسم وآخر،  

  مركز إنتاج الفطرغرف لغير الموظفين العاملين في المنع دخول،  

 كفوف وتغطية الوضع ، قبل العمل، إزالة المجوهراتبالصابون يدي يجب تدريب العمال على النظافة الشخصية من غسل األ
 ،شعر الرأس

 أن يكون العامل غير مصاب باي مرض معدي او جروج ظاهرة،  

 زيارة غرف التربية الجديدة قبل الةديمة، 

 المراقبة الدورية والمنتظمة للفطر،  

  صوديوم كلوريد مادة  ثم نثر ،قبل الري والةطاف ، وذلكفور ظهور العوارض وحرقها المصابة بمرضإزالة األجسام الغريبة أو
 ،"مجددارض إنتشار الم لمنع

  إضافة مبيد فطري عند تحضير الخلطة مثل كلوروتالونيلChlorothalonil   أو بروكلورازProchloraze للوقاية من العفن. 

 

IIIPPPMMM   
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 الحشرات
" على أنواعه، من أخطر الحشرات التي تصيب الفطر وتلحق ضررا Mushroom Fliesيعتبر ذباب الفطر 

جعله غير قابل و فساد الفطر    الفطر، مسببةو ميسيليوم الت على تتغذى اليرقا. بالمزارع التجارية" كبيرا
تنةل هذ  الحشرات أنواع من العناكب والعديد من األمراض خاصة الفرتيسيليوم والتريكودارما التي  .للتسويق

 . تصيب الفطر وتزيد من قيمة األضرار
يعأأأيش ذبأأأاب الفطأأأر فأأأي الطبيعأأأة علأأأى المأأأادة العضأأأوية المتعفنأأأة، الفطأأأر البأأأري، الخشأأأب المأأأتعفن، األوراق 

 . المتعفنة وأكوام السماد،  وتشت د اإلصابة في فصلي الصيف والخريف خاصة بين أيلول وتشرين األول
 
 الذبابة الكبيرة   Lycoriella solani & Lycoriella mali & Lycoriella auripila (Sciarid Fly) 

  

 
 
 
 
  
 
 
 

 

  ذبابة الروث (Phorid Fly) Megaselia nigra & Megaselia halterata   
 

  
 
 
  
 
 

  
 
  الذبابة الصغيرة (Cecid Fly) Heteropeza pygmaea & Mycophila speyeri 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

بةع سوداء على رأس الفطر 
، فطرالرؤوس ، موت والساق

، نفاق على رؤوس الفطرأ
ضعف نمو  ن،اللو  الساق بني

 الميسيليوم

 

أنفاق داخل األنسجة، نمو البكتيريا 
 حول الفطر الى اللون البنيوت

  بةع سوداء على الخياشيم، بكتيرياال ونموالبياض  ثةوب

 

 بيض

  يوم 1 – 2

 

 ةحشرة بالغ

 أسبوع

 

 يرقة

 أيام  23 – 11

 خادرة

 أيام 3 – 8

 

 الذبابة الكبيرة

 بيض

 ايام 3 – 2

 

 ةحشرة بالغ

 يوم 12

 

 يرقة

 يوم  13 – 3

 خادرة

 يوم 23 – 3

 

 ذبابة الروث

 بيض

  يوم 3 – 2

 

 ةحشرة بالغ

 يوم 12

 

 أم يرقة

 أيام   2 – 3

 خادرة

 أيام 3

 

 الذبابة الصغيرة

 إبنة يرقة

 يوم  2 – 3

 الحشرة البالغة

 اليرقة

Mycophila speyeri Heteropeza pygmaea 
 (سهم أبيض)اليرقة األم 
 (سهم أحمر) ويرقات أبنة

 تتغذى اليرقة على  السماد، البياض، الميسيليوم والفطر. هي اآلفة األخطر 

  تتميز اليرقة برأسها األسود 

 تتغذى اليرقة على الميسيليوم وتسبب إنخفاض في اإلنتاج 

  جعله غير قابل للتسويقتمما الفطر تتغذى اليرقة على  

  بنة قبل أن تنهي فترة نموها اليرقيإلأنها تشكل اليرقة األم التي تنجب اليرقة ا اتمن خصائص هذ  الحشر 

 وعوارض اإلصابة باليرقة  الحشرة البالغة
 اليرقة
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 :  المراقبة
 توضع . حضير الخلطة وغرف التربيةفي غرف ت خاصة ،وضع المصيدة الضوئية السوداء

الالصةة  على األوراق وعدد الحشرات الملتصةة" يوميامراقبتها يتم  و المصيدة فوق رف 
 .الموجودة على جانبي الضوء

 :الحد اإلقتصادي
 2   اليوم خالل مرحلة نمو الفطر/ حشرة 

 11  اليوم عند دخول مرحلة الةطاف/ حشرات 

 :المكافحة الوقائية
 عمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافةاأل إتباع  

 المصيدة الضوئية السوداء   إستخدام 

 التحكم بمداخل غرف التربية " حة، لذلك من الضروري جداتجذب رائحة بياض الفطر والسماد المتخمر األنثى الملة
 لمنع دخول الحشرات

 : المكافحة الكيميائية
  مثل سيرومازين بمبيد مانع اإلنسالخ الوسط الزراعي الفطر أو خلطرشCyromazin  وديفلوبانزيرون أDiflubenzuron  

  :المكافحة البيولوجية
  رش بكتيريا الباسيلوسBacillus thuringiensis  ايام  11بعد وضع البيض لمكافحة يرقات الذبابة الكبيرة، واعادة الرش كل 

  إطالق األكاروز النافعHypoaspis mile  2م/ أكاروز  131الذي يفترس يرقات ذباب الفطر بنسبة 

 يتم الحصول على هذ  الكائنات من الشركات الزراعية 

 
 األكاروز

 
 
 
 
 
 

تنتةل عبر حشرات ذبابة ئ و وتتكاثر في المناخ الرطب والداف د على األعضاء الزراعية المنحلةعلى العفن الموجو  يو األكاروزتعيش العناكب
 .تتغذى على الفطر والبياض ويفسد  مما يخفض قيمة المحصول الذي يصبح غير قابل للتسويقكما . السماد غير المبستر والعمالالفطر، 

  بطريةة جيدة وسوء عملية البسترة  الزراعية لخلطةداللة على عدم تحضير اهو وجودها إن 
 :من أنواع العناكب التي تصيب الفطر

  حلم الةشHay Mite :  األجواء الحارة قليلة الرطوبةينشط في. 

  الحلم ذو األرجل الطويلةLong legged Mite : ةل مسببات األمراضتني. 

  الحلم الصغيرSmall Mite : ينشط في األجواء الحارة والرطوبة العالية.   

  حلم الفلفل األحمرRed Pepper Mite : ينةل مسببات األمراض. 

  حلم الفطر األبيضMushroom Loving Mite    

 :المكافحة الوقائية
  كما يجب مكافحة ذبابة الفطر الناقل . زالة المخلفات الناتجة من المزارع عند نهاية كل موسمبإالمحافظة على النظافة وذلك

 .للعنكبوت وتعةيم غرف التربية والسماد

 العوارض على الفطر
 حلم الفلفل األحمر

Source: Mushroom Integrated 
Pest Management  

 المصيدة الضوئية السوداء
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 األمراض
 :األمراض الفطرية -1
 مرض الذبول  (Damping off / Black Compost) Fusarium spp 

  
 
 
 
 

 
 :المكافحة الوقائية

 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 سماد معةم إستخدام 

 زوتباآل الغني سمادال تجنب 

 تجنب زيادة في رطوبة الخلطة 

 أو العنكبوتي   العفن الزغبي(Dactylium  Mold/ Soft Mildew / Cobweb) Hypomyces rosellus 

  
  
 
 

 
 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 ازالة األجزاء المصابة وحرقها 

 : المكافحة الكيميائية
  طر لمنع تشكل أبواغ اإلصابة، يجب ازالة المناطق المصابة ووضع صوديوم كلوريد في أماكن إنتشار الفعوارض عند  أول ظهور

 جديدة

 

  العفن البني(Brown Plaster Mold) Papulaspora byssina   

  
 
  
 
 
 

 :المكافحة الوقائية
  األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 الةواعد السليمة بتحضير الخلطة الزراعية إتباع 

 ةتجنب زيادة في رطوبة الخلط 

 ضافة مبيد فطري عند تحضير الخلطة مثل كلوروتالونيل إChlorothalonil   أو بروكلورازProchloraze 

، خيوط العنكبوتطبةة التغطية كعلى سطح  أبيض نمو كثيف لميسليوم
فن اإلصابة، تعوردي مع تةدم الحمر األالى  لون الميسيليوم حولت

 وانفصالها عن الساق الةبعات الثمرية للفطر الزراعي
 
 

 نمو العفن على سطح الخلطة الزراعية

  وعلى مخلفات الفطر  متواجد في التربة، طبةة التغطية 

  والعمال رعة عبر الهواء، الميا  ينتشر بس 

 حرارة ورطوبة مرتفعتان عند تحضير : المناسبة المناخية الظروف
 الخلطة

 نمو العفن على سطح الخلطة الزراعية
 

 أجسام مبرغلة بنية اللون تعطي مظهر الرمل

  على عدم  داللةهو  هذا المرض وجودإن
سوء عملية بطريةة جيدة و  خلطةتحضير ال

    البسترة

اسوداد السماد، عدم نمو ميسيليوم الفطر الزراعي في 
 بةع اإلصابة، ذبول ثمار الفطر

 متواجد في التربة 

 يتكاثر في السماد الرطب و الغني باآلزوت  

 األبيض في بقع اإلصابة عدم نمو الميسيليوم
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  العفن الجبسي األبيض(White Plaster Mold) Scopulariopsis timicola   

  
 
 
 
 
 
 

 :المكافحة الوقائية
  الةواعد السليمة بتحضير الخلطة الزراعية إتباع 

 1 - 2،3ي الخلطة لتصبح درجة الحموضة بين تعديل كمية الجيبس ف 

 تجنب زيادة في رطوبة الخلطة 

  إضافة مبيد فطري عند تحضير الخلطة مثل كلوروتالونيلChlorothalonil   أو بروكلورازProchloraze 

  العفن األبيض الرطب(White Mold / Wet Bubble) Mycogone perniciosa  

  
 
 
 
 
 

 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة تباعإ 

 طبةات تغطية جديدة ومعةمة إستخدام 

 التهوئة المستمرة خاصة أثناء الري 

  ضافة طبةة جديدة  2 – 3إزالة األجزاء المصابة من طبةة التغطية على عمق  سم وا 

 لونيل إضافة مبيد فطري عند تحضير الخلطة مثل كلوروتاChlorothalonil   أو بروكلورازProchloraze 

  العفن األخضر (Green Mold) Trichoderma spp   

  
 
 
 

 
 
 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 طبةات تغطية جديدة ومعةمة إستخدام 

 ضافة طبةة جديدة 2 – 3ةة التغطية على عمق إزالة األجزاء المصابة من طب  سم وا 

  إضافة مبيد فطري عند تحضير الخلطة مثل كلوروتالونيلChlorothalonil   أو بروكلورازProchloraze 

 عدم نمو الميسيليوم األبيض في بقع اإلصابة
 

بةع بيضاء طرية، منفوخة تتحول الى فةاعات، تخمر الخلطة، 
   عدم نمو ميسيليوم الفطر الزراعي في أماكن اإلصابة 

 

  ينتشر في الخلطة الزراعية وفي طبةة التغطية 

  على عدم تحضير  داللةهو  هذا المرض وجودإن
 الى حموضة الخلطة مما يؤدي بطريةة جيدة خلطة ال

  3 - 1،3ينمو على درجة حموضة قلوية بين   

 نموالعفن على الفطر

    ، رائحة كريهة كثافة خاصة على الساق وقمة الفطرببيضاء  قطنية نموات

 

  نتشارا" من أكثر األمراض ضررا  على الفطر الزراعي" وا 

  راعي لعدة سنواتيتواجد في طبةة التغطية والوسط الز 

 يصيب الميسيليوم واألجسام الثمرية للفطر الزراعي 

  ينتشر بواسطة الميا   

 نمو العفن على سطح الخلطة الزراعية

نمو ميسيليوم الفطر  توقفعفن أخضر على سطح الخلطة، نمو 
 المزروع

 
  متواجد في طبةة التغطية والمادة العضوية 

 ينتةل بالهواء، الحشرات والعناكب وعبر العمال والمعدات الزراعية 

  بطريةة جيدة خلطة على عدم تحضير ال داللةهو  هذا المرض وجودإن 

 درجة مئوية  22 – 22حرارة : الظروف المناخية المناسبة لنمو الفطر 
Source: Mushroom  
Integrated Pest Management  
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  التبقع البني أو الفرتيسيليوم(Dry Bubble / Brown Spot / Fungus Spot)Verticillium   

  
 
 
 
 
 

 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة عإتبا 

  إتخاذ التدابير الوقائية لمنع دخول الحشرات والعناكب الناقلة للمرض ومكافحتها في حال تم  رصد وجودها داخل غرف التربية 

 : المكافحة الكيميائية
  صابة ووضع ملح الصوديوم في أماكن إنتشار المرض اإلصابة، يجب ازالة المناطق المعوارض عند  أول ظهور 

 
  فطر الروث(Ink Cap Fungi / Ink Weed) Coprinus spp.  

  
 
 
 
 
 

 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 

  العفن األسود(Black Whisker Mold) Trichusus spiralus & Stysanus stemonitis   

  
 
 
 
 
 
 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

  درجة مئوية  22مراقبة درجة الحرارة داخل الخلطة الزراعية خالل مرحلة التحضين بحيث يجب أن ال تتجاوز 

 بعض خالل مرحلة التحضينعدم تكديس األكياس فوق بعضها ال 

 
 
 

 نمو الفطر

 ئل أسود على الوسط الزراعي والفطر، افرازات ساالزراعي فطرال نمو عدم

 ينمو قبل ظهور األجسام الثمرية للفطر الزراعي  

 متواجد في السماد العضوي الةديم 

  بطريةة جيدةخلطة على عدم تحضير ال داللةهو  هذا الفطر وجودإن ،
 سوء عملية البسترة وارتفاع نسبة اآلزوت في الخلطة

 عند  وزيادة في الميا  ة مئويةدرج 83من حرارة أكثر : الظروف المناسبة
 تحضير الخلطة

 نمو الشعيرات 

ة بشكل يخلطة الزراعالسوداء على  ظهور بةع
 يرات صغيرة عش

  إرتفاع حرارة الخلطة : الظروف المناسبة
 خالل مرحلة التحضين

Source: Mushroom 
 Integrated Pest Management  

Source: Mushroom Integrated Pest 

Management  

 العوارض المرض على الفطر

رأس بنية غير منتظمة على الساق و تبةعات 
    ثمارالوتشو   تشةقجفاف، . الفطر

 

  متواجد في طبةة التغطية   

 ينتةل عبر ذباب الفطر، العناكب والعمال 
Source: Mushroom Integrated Pest 

Management  
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  مخ العجل أو الكما المزيف(False Truffle / Calves Brains) Diehlomyces   

  
 
 
 
 

 

 :المكافحة الوقائية
 وتعةيم الوسط الزراعي األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

 

 :بكتيريةاألمراض ال -2
 لبكتيريمرض التبقع ا   (Bacterial Blotch) Pseudomonas tolaasii 

  
 
 
 
 
 
 
 

 :المكافحة الوقائية
 األعمال الوقائية المذكورة في مةدمة الفصل خاصة في ما يتعلق بالنظافة إتباع 

  33 -31بة جوية ما بين تجنب تكاثف الرطوبة على سطح األجسام الثمرية والمحافظة على رطو %. 

 ة بعد الريتهوئة غرف الزراع 
 

 القوارض
تخاذ كافة االحتياطات الكفيلة بمنعها من دخول حجرات التنمية عن إلذلك يجب . ران والجراذين الفطر وتتغذى على األجسام الثمريةلفئتهاجم ا

 .ستخدام المصائد والطعوم السامة المناسبةإطريق سد كافة المنافذ والشةوق و

  ،ثمارتلف في الهيفات الفطرية وتوقف اإل، على الفطر فضةخمن بةع بنية
 تدني في االنتاج، نكساراإل ةثمار هشة وضعيفة، سريع

 

 متواجد في طبةة التغطية 

 ارتفاع  ،نةص في التهوئة ،عاليةية رطوبة جو  :المناخية المناسبة ظروفال
 ميا  الخلطة زيادة في ،(درجة مئوية  83أكثر من ) درجة حرارة الخلطة 

 لمدة طويلة على سطح الفطروجود طبةة ميا  و 

 ينتةل عبر الميا ، ذباب الفطر والعناكب 

 الثمار غير قابلة للحفظ لمدة طويلة بعد الةطاف 

 عوارض اإلصابة على الفطر

   ن الفطر الزراعيبي أجسام ثمرية تشبه المخنمو 

 

 شكل الفطر

   يتنافس الفطر مع الفطر الزراعي على الغذاء والماء 
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 الفصل الثالث
 بعد القطاف مراحل ماالقطاف و      

 
  
 القطاف -1

 Agaricus Maturity Indicesالصالحية للقطاف دالئل 
، والخياشأأيم مةفلأأة (سأأم 3 – 2) وذلأأك عنأأدما يصأأبح الأأرأس مسأأتديرًا بشأأكل كامأأل. يأأتم حصأأاد الفطأأر علأأى أسأأاس مرحلأأة النمأأو ولأأيس الحجأأم

 .حسب الحاجة بعد الةطاف دون المساس بالخياشيم وعندما يكون طول الساق كافيًا بما يسمح بتةصير  بيضاء اللون أو زهرية

 غرف التربية والحفاظ نتبا  الى منع دخول مجاري الهواء والنور الى إلعندما يةترب نضوج الفطر من الواجب ا
 . على حرارة ورطوبة ثابتتين

 نخفض قيمتهتوبالتالي  سمراء اللون الخياشيمو  سفنجياإالفطر ةطاف يصبح الرأس ال في عملية تيخرال عند 
 . التجاريةغذائية و ال

 القطافشروط 
يجب تدريب العمال على الطريةة السليمة للةطاف والتعبئة لتجنب لألضرار الميكانيكية  

كما يجب توعيتهم على . ومخاطر تلوث الثمار من األمراض الةابلة لإلنتةال عبر اإلنسان
    .(31صورة رقم ) النظافة الشخصية

 :يجب مراعات الةواعد التاليةخالل عملية الةطاف 
 (32صورة رقم ) إستخدام صناديق بالستيكية نظيفة، 

 (2رقم  رسم) قطف الثمار بعناية وعدم الضغط عليها أو نتشها ، 

 ،تجنب جرح الثمار 

 في الصناديق عدم رمي الثمار بةوة ، 

 إزالة الثمار المصابة. 

 القطافعملية 
يةلع الفطر قلعًا أبدًا ألنه يتلف  ، وال(7رسم رقم ) ر بحركة لولبية مع الضغط على أحد الجوانببتدوير ساق الفطوذلك  يةطف الفطر باليد

ويوضع في ، ينظف ( 8رسم رقم ) بسكين حاد التي ستعطي األفواج الالحةة، ثم يةطع كعب الفطر الميسيليوم تلفالبراعم الحديثة ويسبب 
   .(43صورة رقم ) صغيرة اتعبو 

 

 

 

 

 

 
نتهاء من الةطاف تسد إلاعند .زرع ثانيةة وتالصغير  الفطريات تؤخذ هذ . ةالصغير  ياتجوانبه بعض الفطر  على طف الفطر يبةى ملتصةاعندما ية

 .الخلطة الغذائيةتروى أماكن الزرع لترطيب طبةة التغطية فةط دون ، ثم اليد يصابعب جيدا وترص لغذائيةا بالخلطة جميع الحفر

 تنظيف الفطر -43ورة رقم ص 8رسم رقم  7رسم رقم 

وجوب لباس القفازات وتغطية  - 41صورة رقم 
 الرأس عند القطاف

 عدم نتش الثمار -1رسم رقم  إستخدام صناديق نظيفة -42صورة رقم 
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أيام  1     الواحد حوالي فوجتتراوح مدة ال". سبوعين تةريباأبفارق أفواج إقتصادية  3 - 8ضمن يومًا  31 حوالير وتستمر تتوالى عملية اإلثما 
 . بواسطة دفع الهواء "االسريع "تبريدا بردحيث يصنف وي الفطر إلى مراكز التوضيب رسليبعد الةطاف   .تةريبًا 

أو  لمدة أسبوع شعة الشمستتم  عملية التجفيف إما بواسطة أ. حسب نوع الفطرقل أشهرعلى األ 2حوالي بعد  "يمكن تجفيف الفطر ليباع الحةا
 . لمدة يومين°  م 28حرارة  على  Driersالمجفف  بواسطة

 التوضيب -2
  .ستهالك المباشرإلل المعدةالطازجة  (Agaricus) الفطر األبيضفيما يلي إلى  المبينة المواصفات تعود 

 :ضمن قسمين تجاريينتصنف الفطر 
 فطر غير مةطوع، الذي يكون كعبه غير مةطوع. 
  ًفطر مةطوع، الذي يكون كعبه مةطوعا . 

 .واللون مرحلة النمول "وفةاداخل هذ  المجموعتين  ريميز الفط
 :حسب مرحلة النمو -1

 فطر مطبق، أي تكون الرأس أو الةبعة محكمة االطباق . 
 ة ملتصةًة بالساق بواسطة غشاءفطر مغطى، أي تكون الرأس أو الةبع . 

 فطر مفتح، أي تكون الرأس أو الةبعة مفتحًة أو مسطحًة، وتكون أطرافها قليلة االنحناء نحو األسفل . 

  ًوتكون أطرافها غير شديدة االنحناء نحو الداخل أو نحو األعلى, فطر مسطح، أي تكون الرأس أو الةبعة مفتحًة كليا.) 

 :حسب اللون -2
 "ابيض" 
 "(.كستنائي"أو " )نيب" 

 التصنيف
 :كما يلي (3و  1، 2جدول رقم ) أنخابالى ثالثة  األبيض ثمار الفطر رزتف

 :مواصفات الجودة واإلستثناءات العائدة لنخب ممتاز إكسترا:  1جدول رقم 
 "اكسترا"نخب ممتاز 

 استثناءات لجهة الجودة جودةشروط عائدة لل

  تتحلى بكامل صفات النوع لجهة الشكل جودةدرجة عالية من ال أن تكون ثمار هذا النخب على يجب ،
تكون خالية من  وأن واللون المميز للصنف التجاري وان تكون كاملة التكوين، النمو ةوالمظهر الخارجي ودرج

ما عدا العيوب الطفيفة السطحية شرط أن ال تؤثر هذ  العيوب على المظهر العام وال على جودة  عيب كل
 .مظهرها داخل العبوة على طر أو حفظها أوثمار الف

  فيما يخص الفطر المةطع، يجب أن يكون موضع الةطع عاموديًا بالنسبة للمحور الطولي. 

   للفطر غير المةطع أن يحوي اثار للتربة على الساق فةط يمكن. أن يكون الفطر خاليًا من التربةيجب. 

  وزنًا أو  ٪3عبوة  كل بوجود داخل يسمح
ن ثمار الفطر ال تستجيب لصفات عددًا م

تتحلى بمواصفات  ولكنها النخب المحددة
النخب األول أو مةبولة استثنائيًا ضمن 

 .النخب استثناءات هذا

 :مواصفات الجودة واإلستثناءات العائدة لنخب أول: 7جدول رقم 
 نخب أول 

 استثناءات لجهة الجودة جودةشروط عائدة لل

  تتحلى بكامل صفات النوع لجهة الشكل  جودة،لنخب على درجة جيدة من الأن تكون ثمار هذا ا يجب
 .واللون المميز للصنف التجاري النمو ةوالمظهر الخارجي ودرج

  شرط أن ال تؤثر هذ  العيوب على  التالية لثمار هذا النخب أن تحوي بعضًا من العيوب الطفيفة يسمح
  :مظهرها داخل العبوة على ها أوالمظهر العام وال على جودة ثمار الفطر أو حفظ

 .عيوب طفيفة لجهة الشكل -
  .عيوب طفيفة لجهة اللون -
 .آثار خفيفة لألتربة على الساق، غير أنه يمكن للفطر غير المةطع أن يحوي اثار للتربة على الساق -
  طوليبالنسبة للمحور التةريبًا أن يكون موضع الةطع عاموديًا  ، يجبلفطر المةطعفيما يخص ا. 

  11 كل عبوة داخل  بوجود يسمح٪  
وزنًا أو عددًا من الثمار ال تستجيب 

المحددة ولكنها تتحلى  النخب لصفات
بمواصفات النخب الثاني أو مةبولة 

 .النخب استثنائيًا ضمن استثناءات هذا
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 :مواصفات الجودة واإلستثناءات العائدة لنخب ثاني:  8جدول رقم 
 ثانينخب 

 استثناءات لجهة الجودة جودةة للشروط عائد

  النخبين الممتاز واألول ولكنها تتجاوب مع  بصفات ال تتحلى يفي هذا النخب ثمار الفطر الت صنفت
  .الصفات الدنيا المفروضة

  تحافظ صفات الجودة والحفظ شرط أن  التاليةبعض العيوب  على ويتحتهذا النخب أن  لثمار يسمح
 :المظهر داخل العبوةو 

 .اللونو لجهة الشكل عيوب  -
 .جروح او رضوض طفيفة، وتلف خفيف للساق -
 .رطوبة داخلية طفيفة في الساق -
 .بةع غير ملونة -
 .تجوف في الساق -
 .المةطع أن يحوي اثار للتربة على الساق للفطر غير يمكن . يفة للتربة على الرأس أو الةبعةخفآثار  -

 وزناً  ٪11 كل عبوة داخل بوجود يسمح 
 أو عددًا من الثمار ال تستجيب لصفات

المحددة وال لشروط الحد األدنى،  النخب
شرط خلوها من االهتراء أو أي نوع تلف 

 .آخر يجعلها غير صالحة لالستهالك

 

 الشروط العائدة إلى التحجيم
  .(11و  1جدول رقم ) وطول الساق مةياسًا لتحجيم الفطرقطر الرأس  عتمدي

 قطر الرأس
 .ملم للفطر من النوع المسطح 21ملم على األقل ألنواع الفطر المطبق أو المغطى أو المفتح، و 13كون الةطر األقصى يجب أن ي

 قطول السا
 .نواع الفطر المفتح، يةاس الطول بدًء من الخراشيم الموجودة تحت الرأسأل -
 .نواع الفطر المطبق، يةاس الطول بدًء من الغشاءأل -

 :بحسب السلم التالي" اكسترا"يًا للفطر ضمن النخب يكون التحجيم الزامو 

 ".كبير"أو " وسط", "صغير"للفطر ضمن النخبين األول والثاني، يجب التةيد بسلم التحجيم في حال تمت اإلشارة إلى االحجام 

 الشروط العائدة إلى التحجيم بالنسبة للفطر المطبق، المغطى والمفتح:  9جدول رقم 

 طى والمفتحالمغ, الفطر المطبق

 الطول األقصى للساق قطر الرأس أو القبعة

 الفطر غير المقطع الفطر المقطع سلم التحجيم الحجم

 ملم  81 - 13 صغير

 ملم  31 - 81 وسط من قطر الرأس 2/8 من قطر الرأس  2/1 

 ملم وما فوق   31 كبير

 المسطحالشروط العائدة إلى التحجيم بالنسبة للفطر :  11جدول رقم 

 الفطر المسطح

 الطول األقصى للساق قطر الرأس أو القبعة

 الفطر غير المقطع الفطر المقطع سلم التحجيم الحجم

 ملم 33 - 21 صغير

 من قطر الرأس 2/8 من قطر الرأس 2/8

 ملم وما فوق  33 كبير

 
  ستثناءات لجهة التحجيماال

 . وزنًا أو عددًا من الثمار ال تستجيب لسلم التحجيم المعتمد   ٪11 داخل كل عبوة بوجود يسمحلجميع األنخاب، 
 

    
 العام شروط المظهر
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 التجانس في 

 (.في حال التحجيم)المظهر ومن ذات المنشي والجودة والصنف والحجم  متجانسةأن يكون محتوى كل عبوة مؤلفًا من ثمار  جبي 

وال يفرض التجانس من حيث المنشي في  قل من كلغ واحدأوات ذات سعة توازي أو كانت العب يسمح بمزج أصناف مختلفة من الفطر في حال
 . هذ  الحالة

  
    التوضيب في

ويفضل أن  (32و  33صورة رقم ) أو من الكرتون (33صورة رقم ) بالستيكية علب صغيرةفي الطازج  لألستهالك المعد يتم  تعبئة الفطر 
 والمصنوعة ستعمال المواد الجديدة والنظيفةإفةط ب يسمحو  الثمار سالمة طريةة وأسلوب يؤمنانب فطرتوضيب ال يجب .تحتوي على ثةوب للتهوئة

الورق المطبوع والالصةات التجارية أو خالفها شرط أن  ستعمالإب يسمحكما  .من مواد ال تلحق أي ضرر بالثمار من خارجها أو من داخلها
 .أو ضارلذلك غير سام  المستعمل يكون الحبر أو الصمغ

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

  المظهر العام
 .على ثمار النخب اكسترا أن تصف على طبةة واحدة

  بطاقة بيانات
واحدة على الواردة فيما يلي مجمعة على جهة ن يحمل خارج كل عبوة و بشكل واضح وجلي غير قابل للزوال أو اإلنحالل اإليضاحات يجب أ

ويستثنى من هذا الشرط العبوات الصغيرة المعدة خصيصا للبيع بكامل محتواها شرط أن توضع ( . 11 جدول رقم)األقل  من كل عبوة 
 .التعليمات المطلوبة أدنا  على خارج العبوة التي تحمل هذ  العبوات الصغيرة 

    شروط بطاقة البيانات: 11جدول رقم 

   
 

 مة المراقبةعال التصنيف التجاري منشأ الثمار هوية و محتوى العبوة التعريف
                                               الموضب أو الشاحن 

  األسم و العنوان
 أوعالمة فارقة خاصة

 :في حال كان المنتج غير ظاهر للعيان  

 فطر زراعي - 

 (Cultivated Mushrooms) 

(Champignon de Couche). 

 ".غير مةطع"أو " مةطع" -

 .للون مختلفًا عن االبيضفي حال كان ا" اللون" -

 (.ياً إختيار )مرحلة النمو  - 

   (.حيث تدعو الحاجة)اسم النوع 

  بلد المنشي 

  منطةة اإلنتاج 

   أو أية تسمية
 جغرافية

  النخب 
  في حال )الحجم

، مشار اليه (التحجيم
بالةطر االدنى واالقصى 

للرأس، أو بالعبارات 
أو " وسط"أو " صغير"
 ".كبير"

  لوزن الصافيا  

 (ياً إختيار ) 
 

 علب بالستيكية تحتوي على ثقوب - 44صورة رقم 
PVC Punnet with vent 

 من الكرتونعلب  - 45صورة رقم 
تحتوي على ثقوب للتهوئة   

 من الكرتون علب  - 41صورة رقم 
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 التخزين -3 
 Optimum Temperatureالمثلى    درجة الحرارة

 .لمدة يومين مئوية درجة 303على حرارة  أيام و 1 - 3درجة مئوية لمدة  103يمكن تخزين الفطر على حرارة صفر إلى 

 Optimum Relative Humidityالرطوبة النسبية المثلى 
 .سوداد الساق والخياشيم وتجعد الرأسفطر وا  ٪، وتعتبر هذ  النسبة العالية ضرورية لتجنب جفاف ال13- 13بين  نسبة الرطوبة  تتراوح

 Rates of Respiration (CO2)معدالت التنفس 
 21 11 5 صفر درجة مئوية: الحرارة

بالملليتر : التنفس
CO2/ كلغx 133-182 31 83 22-13 ساعة  

 اليوم او / طن/للحصول على الكمية بكيلوكالوري 122مية ثاني اكسيد الكربون بأ لتحديد كمية الحرارة المنتجة يضرب ك
 .اليوم/ طن/يو . تي . الكمية الحرارية ب ب  331بأ 

 

 Rates of Ethylene Productionمعدالت إنتاج االثيلين 
 .مئوية درجة 21كلغ في الساعة على حرارة /ميكروليتر 101أقل من 

  Responses to Ethyleneستجابات لالثيلين اإل

 .باالثيلين الخارجي األبيض ال يتيثر الفطر
  خالل عمليات  ية الصادرة عن بعض المحاصيل كالبصلمتصاص الروائح الةو ذو قابلية عالية على إ يعتبر الفطر الزراعي

 .التخزين أو الشحن
 Responses to CA ستجابات للجو الهوائي المتحكم بهاإل

ويؤدي التركيز . يوماً  13 - 12ثاني أكسيد الكربون إلى إطالة فترة التخزين إلى حوالي  ٪11أوكسجين و ٪8لمكون من الجو الهوائي ايؤدي 
سوداد الساق والخياشيم خاصة في حال عدم ور المرضي والحد من إإلى منع التده ٪13و  11المرتفع لثاني أكسيد الكربون في الهواء بين 

دون أي خطر شرط أن تبةى من ثاني أكسيد الكربون  ٪21من الممكن تعريض الفطر لنسبة . درجات مئوية 3إمكانية المحافظة على حرارة 
 .درجة مئوية 1الحرارة بين صفر و
  الجو المتحكم فيه قد يؤدي إلى سرعة استنزاف األوكسجين مما يؤدي إلى خلق ظروف مناسبة لنمو فطر  إستخدامإن سوء

clostridium botulinum   الجو الهوائي المتحكم فيه أو المعدل ليس  إستخداممرغوب به ولهذا السبب فإن الغير
 .شائعاً في تداول الفطر الزراعي

 األضرار الفيزيولوجية والطبيعية
، ةطافيستمر الفطر الزراعي بالنمو بعد ال

بةاء على الحرارة المنخفضة ما يجعل اإلم
خالل التخزين،  أمرًا اساسيًا وضرورياً 

المداولة وذلك لتالفي حدوث الشحن و 
أضرار مثل إنحناء الرأس وتفتح الخراشيم 

الفطر شديد التيثر كما أن (. 31صورة رقم )
بالكدمات خالل التداول مما يؤدي الى 

 .ظهور بةع بنية اللون

تاثير الحرارة على الفطر بعد القطاف حسب درجات الحرارة – 47صورة رقم   
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 يجب تيمين إثناء الشحن تبريداً جيداً وتهوئة جيدة  . 

  ن وصوله الى االسواق بحالة جيدةلصدمات يضمإن تزويد الشاحنات التي تنةل الفطر بواقي ل. 

 

  Freezing injuryضرار التجميد أ
 .أو اقل تحت الصفر  درجة مئوية 102  تظهر العوارض على شكل بةع مائية تؤدي إلى انهيار شديد وطراوة زائدة على حرارة 

 األضرار الباثولوجية
من   .توسوء التداول أو الكدما( الشيخوخة الفيزيولوجية)بالمةارنة مع عاملي النضوج  هامًا ألضرار ما بعد الةطافال تشكل األمراض عاماًل 

 الناتج عن Bacterial Blotch التبةع البكتيري أبرز األمراض التي تصيب الفطر المزروع هو مرض
خاصة  الةطاف والتي تصيب الثمار قبل( 33رة رقم صو ) Pseudomonas tolaasii البكتيرياب اإلصابة

تظهر العوارض على شكل بةع بنية . غياب أو سوء التهوئة، فتصبح غير قابلة للحفظ مدة طويلة في
 . منخفضة وتلف في األنسجة، فتصبح الثمار هشة وسريعة اإلنكسار

زالة الثمار المصابة عند الةطاف يساعد ( مراجعة الفصل الثاني)المشكلة عند بداية ظهورها إن معالجة  وا 
 اإلصابة أثناء المداولة على التخفيف من 

 

 دالئل الجودة -4

 للمواصفات  األدنى الحد 
بالحد األدنى من المواصفات وتشمل النةاط  ثمار الفطر تتحلىستثناءات لكل نوع، يجب أن واإل والمواصفات عتبار الشروطاألخذ بعين اإل مع 

 :التالية

 كاملة 

 ،يكون الفطر المةطع نظيفًا عند موضع الةطعأن  

 ،ستهالكغير مصابة بيي إهتراء أو تلون بني كثيف للساق أو تلف يجعلها غير صالحة لإل سليمة 

 ،من أي مواد غريبة غير التربة خالية نظيفة، 

 ،أو الصنف التجاري/الخياشيم الذي يميز األصل و نويجب األخذ بعين االعتبار لو , طازجة 

 ،خالية من الطفيليات أو من إي أثر لالصابة بها 

 ،أية رطوبة خارجية غير طبيعية من خالية 

 .خالية من أي رائحة وطعم غريبين 

سالمة إلى مكان  الوصول أن تكون ثمار الفطر على درجة من النمو وبحالة تسمحان لها بتحمل عمليات الشحن والتداول وبالتالي يجبكما 
 .المةصد

 Quality Indices للفطر األبيض  دالئل الجودة
 ،والسائد هو اللون األبيض. العالي الجودة من األبيض إلى البني الغامق agaricusعي يتراوح لون الفطر الزرا 
 ،يكون الرأس مستديرًا بشكل كامل، متجانسًا، سطحه ناعم المع المظهر ذات حافة سليمة 

 ،خلو الفطر من ترسبات بيئة النمو وغياب التلون البني أو أي سوء تلوين آخر 

 ،يعتبران من عيوب الجودة( العنق)وغياب الساق إن تفتح الخياشيم بشكل واضح  

  48صورة رقم 
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 ملحق
   (21)  (11)ا في الثمار مونسبة الرواسب المسموح به الرش كمية ،الزراعية، درجة السمية الئحة المبيدات

 
 إسم المادة الفعالة

 

 
 نوع  المبيد

 درجة السمية
ونسبة الرواسب 

 الفطرالمسموحة في 
 (فطر كلغ/ ملغ )

 ةحالكمية المسمو 
 (هكتار/ غ )

 
 نوع اآلفة

Chlorothalonil 

 كلوروتالونيل
 مبيد فطري
 وقائي

T
+ 

 جميع أنواع العفن  2م /ليتر  1،118 2

Cyromazine  
 سيرومازين

 مبيد حشري
 مينع األنسالخ

 -
3 

  (الفطر على رش) 2م /غ  2،1
 ذباب الفطر على أنواعه (رش السماد) 2م /غ  1،3

Diflubenzuron  
 زرونديفلوبن

 مبيد حشري
 مانع اإلنسالخ

 -
 ذباب الفطر على أنواعه 2م /غ  1،113  2

Prochloraze * 

 بروكلوراز
 مبيد فطري
 معةم للتربة

Xn 

 جميع أنواع العفن هكتار /غ   3211 – 3311 2

 ادوية يسمح بإستخدامها في اإلتحاد األوروبي ولكنها غير مستوردة حتى اآلن إلى لبنان  *
 

 0 2113لعام  وروبيواد هي مسجلة في وزارة الزراعة وغير محظر إستخدامها في دول اإلتحاد األن هذ  المإ 

  المبيدات المستخدمة في أوروبا على العنوان اإللكتروني  الئحة مراجعة يمكن : 

en.htm-_pa/food/plant/protection/pesticides/indexwww.ec.euro 

 : والتي يشار اليها عبر األلوان في اسفل العبوة درجات  السمية  أقسام حسب 4تقسم المبيدات إلى 

Class I: T) ) فئة اولى     
 " سام جدامبيد :  +

حتياطات السالمة المذكورة على العبوةإذا لم يتم  اإلل" مبيد ضار ويشكل خطرا:  Class II:T))فئة ثانية       تزام بالتدابير الوقائية وا 

 عند الرش الضرورية مبيد خفيف السمية ومع ذلك يجب أخذ اإلحتياطات:  Class III: Xn, Xi, C))فئة ثالثة      

   مبيد آمن:  Class IV))فئة رابعة      
 

  عتمادالتلوث و  لتجنب المزرعةعدم التخلص من متبةيات المبيدات في داخل  الةانون المحلي والوطني ا 

 ها في دول اإلتحاد األوروبيإستخداممبيدات مصرح بها من قبل وزارة الزراعة وغير محظر  إستخدام         (EC 

Prohibition Directive List 79 / 117 / EC) 

 في الثمار رواسب المبيدات صى المسموح به منقيجب اإللتزام بةائمة الحد األRML) (  المستخدمة من قبل الدول
جراء التحليل المخبري في مختبرات حاصلة على (الملحق) المستوردة  أو ما يعادلها   ISO 17025 األيزو وا 

http://www.ec.europa/food/plant/protection/pesticides/index%1f_-en.htm


 

81 

 :عـالمراج
 1113، 22تحاد العربي للتنمية الزراعية، مشروع الفطر الزراعي، العدد إلؤسسة ام -1
  .1132، 33نشرة رقم . رشادإلرة اوزارة الزراعة اللبنانية، دائ. زراعة الفطر وأمراضه -2

 .1112محمود عودة .د ،محمد مروان علبي.إنتاج الفطر الزراعي د -8

 . /http://www.shomp.bu.ruتكنولوجيا إنتاج الفطر الزراعي  -3
 . /.texnolg.comhttp://wwwكمبوست الفطر الزراعي  -3
 . /http://www.sotki.ruالفطر الزراعي  -2
 . /http://www.gripovod.ruإنتاج الفطر الزراعي  -1
 . /w.pieczarka.ruhttp://wwتكنولوجيا إنتاج الفطر المتطورة  -3

 :                   النشرات العلمية

 2113شباط  –كانون الثاني . 12العدد . أخبار التنمية الزراعية -1

 (الجنوب)صور فرع  -بحاث العلمية الزراعيةاأل مصلحة  -11
 جهاد البناء نشرة خاصة بالفطر الصدفي -11
 النبطية –البحث العلمي للمهندس فحص   -12

13- Alexander Tsarev. Mushroom Growing Technology. www.agaricus.ru 

14- Basic Procedures for Agaricus Mushroom Growing. Pennsylvania State University 2003, College of 

Agricultural Sciences 
15- Coles P., Rinker D., Fleischer S., Whitney S., Keil C., Beyer D., Wuest P. & Romaine P.2002.  Mushroom 

Integrated Pest Management Handbook. Pennsylvania State University. Pdf. 92 p. 

16-  Index Phytosanitaire. ACTA. 2008 

17- J.S.Chilton, 1983, Mushroom Cultivator, Agarikon Press. 

18- Paul Stamets and J.S. Chilton. The mushroom cultivator: A practical guide to growing mushrooms at 

home.  
19- Peter Oei, 1991. Manual on Mushroom Cultivation, Techniques, Species and Opportunities for 

Commercial application in developping countries.    

20- RÈGLEMENT (CE) No 149/2008 DE LA COMMISSION. Bruxelles, 29 janvier 2008. 

21- Trevor V. Suslow and Marita Cantwell. Mushroom. Recommendations for Maintaining Postharvest 
Quality of Mushroom . Postharvest technology of horticultural crops . Department of Plant Sciences, 
University of California, Davis, postharvest@ucdavis.edu     

22- Van Grienseven J.L.D., 1983.The cultivation of mushrooms.  
23- Van Grienseven J.L.D., 1988.The cultivation of mushrooms.  
24- Veeder PJ.C., 1978. Modern mushroom growing.  
25- White, P. F., J. E. Smith, et al. (2000). “Distribution of sciaridae (Dipt.) species infesting commercial 

mushroom farms in Britain.” Ent. Monthly   3 Mag. 136: 207-210. 

http://www.shomp.bu.ru/
http://www.texnolg.com/
http://www.sotki.ru/
http://www.gripovod.ru/
http://www.pieczarka.ru/
http://www.agaricus.ru/
mailto:postharvest@ucdavis.edu

