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الربوكــــويل

الــربوكيل هــو نبــات ينتمــي لعائلــة الخــراوات الصليبيــة 

ــا  ــت وغريه ــوف، واللف ــط، امللف ــاً القرنبي ــمل أيض ــي تش الت

وهــو غنــي بالعنــارص الغذائيــة ومضــادات األكســدة 

واألليــاف، وقليــل الســعرات الحراريــة، وخــاٍل مــن الدهــون.

القيمة الغذائية:

يحتــوي الــربوكيل عــى العديــد مــن الفيتامينــات واملعــادن، 

حيــث يــزود الربوكــويل الجســم بكمية كبــرية  مــن الفيتامني

 K1 ــات مرتفعــة مــن فيتامــني C ، كمــا يحتــوي عــى كمي

الــروري لتخثــر الــدم وتعزيــز صحــة العظــام، وحمــض 

ــجة  ــو األنس ــل ونم ــة الحوام ــز صح ــازم لتعزي ــك ال الفولي

الطبيعيــة يف الجســم، والبوتاســيوم الــذي يتحّكــم يف ضغــط 

ــة، إىل  ــة الدموي ــب واألوعي ــراض القل ــن أم ــي م ــدم ويق ال

جانــب املنغنيــز والحديــد وغــريه مــن العنــارص الغذائيــة.

طريقة الزراعة:

تــزرع البــذور يف صوانــي باســتخدام البیتمــوس. تــروى 

االحــواض أو الصوانــي بعــد الزراعــة مبــارشة ويســتمر الــري 

كل ٤-٣ ايــام حســب الظــروف الجويــة حیــث تنبــت البــذور 

بعــد اســبوع يف درجــة حــرارة ٢٠م و بعــد ٤ ايــام عــى درجــة 

ــر ٣5-٤٠  ــة بعم ــتات اىل االرض الدائم ــل الش ــم تنق ٣٠م . ث

يومــاً مــن بدايــة االنبــات.

يتأثــر إنبــات بــذور الــربوكيل ســواء عنــد زراعتھــا يف الحقــل 

مباشــــرة أوعنــد إجــراء عملیــة الشــتل بعــدد مــن الظــروف 

ــات  ــة إنب ــى رسع ــر ع ــي تؤث ــرارة، فه ــة الح ــا درج أهمه

ــة  ــذور نتیجــة لتأثرھــا عــى رسعــة التفاعــات الكیمیائی الب

ــات  ــربوكيل درج ــذور ال ــم ب ــث يائ ــذور حی ــة يف الب والحیوي

ــة. ــراوات الصیفی ــة بالخ ــة مقارن ــرارة املنخفض الح

الري:

ــاء  ــل امل ــي يمث ــة الت ــات الطري ــن النبات ــربوكيل م ــرب ال يعت

نســبة ٩٠ % مــن وزنهــا. تعتمــد عملیــة ري الــربوكيل عــى 

العوامــل الجويــة إضافــة إىل خــواص ونوعیــة الرتبــة، تــروى 

ــم  ــارشة ث ــة مب ــا يف األرض الدائم ــد زراعتھ ــتات بع الش

ــام.  ــري كل ٤ - 6 أي ــات ال ــواىل عملی تت

يجــب مراعــاة الفــرتة الحرجــة التــي يكــون النبــات يف أشــد 

ــع  ــن املجامی ــة تكوي ــون يف بداي ــي تك ــاء والت ــة للم الحاج

ــراص  ــى أق ــول ع ــربوكيل للحص ــول ال ــة يف محص الزھري

متداخلــة و ذات حجــم ونوعیــة جیــدة ويراعــى دائمــاً عــدم 

ــات. ــش النبات تعطی

الغذائیــة  العنــارص  العديــد مــن  إىل  الــربوكيل  يحتــاج 

ــن،  ــمل النیرتوجی ــربى وتش ــات الك ــم إىل املغذي ــي تقس والت

البوتاســیوم، الفســفورو الكالســیوم أمــا املغذيــات الصغرى 

ــورون... ــز، الب ــد، املنغنی ــمل الحدي فتش

الحصاد: 

ــة  ــن إىل ثاث ــار قطفتی ــف الثم ــاد، وتقط ــة الحص ــدأ عملی تب

قطفــات أمــا لإلســتھاك الطــازج أو للتصنیــع. حیــث 

يراعــى يف القطــف مــؤرشات ودالئــل القطــاف والتــي تعتمــد 

عــى قطــر القــرص ومــدى اإلمتــاء بحیــث يجــب أن تكــون 

ــة(. ــر متفتح ــة غی ــا )مندمج ــن بعضھ ــة م ــرات قريب الزھی

أمراض الزيتون الفيزيولوجية

أرضار ناتجة عن الربد والصقيع:

عامــاً بعــد عــام، تنشــط زراعــة أشــجار الحــور يف لبنــان، 

ــع  ــاف الينابي ــى ضف ــر ع ــاحاتها تقت ــت مس ــا كان بعدم

واألنهــر وســور البســاتني. أصحــاب الشــأن يطالبــون 

بتحويلهــا إىل زراعــة بديلــة تدخــل يف الصناعــات الخشــبيّة، 

وصــوالً إىل االكتفــاء الذاتــي واالســتغناء تدريجــاً عــن 

ــن  ــة م ــوق املحليّ ــا الس ــي تحتاجه ــات الت ــترياد الكمي اس

ــارج. الخ

تشقق قلف األغصان عى أثر الصقيع:

ــبب  ــتاء يس ــبي يف الش ــرارة النس ــات الح ــاض درج إن إنخف

ــن  ــا ولك ــبب موته ــار دون أن يس ــى األوراق والثم أرضاراً ع

الثمارتصبــح عصرييــة واليمكــن تخليلهــا يف حــني أن درجات 

الحــرارة املنخفضــة خــال فــرتة الخريــف يمكــن أن تســبب 

ــة. مــوت املجمــوع الخــري واألفــرع الهيكلي

تظهر عى األوراق  بعض البقع البنية كـما هو الحال يف حالة 

نقص البـورون والبوتـاس. وعندمـا يكــون الصقيع شديداً 

نبـــاتات منتجــــــــة

أمراض وآفات
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تموت الرباعم وتجـف األوراق بشـكل كامـل وتعطي شــكاً 

قريباً مـن أعراض اإلصـابة بالفرتيسـليوم ويمـكن تمييزها 

يف حـالة الصقيـع بحـدوث جـروح يف لحاء األغصـان والتي 

 Pseudomonas( يمكن أن تصبح بعد ذلك كمـأوى للبكترييـا

savastanoi( املسـببة ملـرض سـل الزيـتون  أو الحشـــرات  

)Euzophera, phloeoribus, etc(. ويف هذه الحــالة ينصــح 

يف مناطق الوديان والتي يتوقع حدوث الصقيـع فيها بتأخـري 

التقليم إىل فصل الربيع.

أرضار الحر والجفاف:

ــر  ــن الح ــنوات م ــض الس ــون يف بع ــجار الزيت ــي أش تعان

ــرض  ــة التع ــديدة نتيج ــج أرضار ش ــث ينت ــاف حي والجف

ــة  ــجار الفتي ــى األش ــيما ع ــارشة الس ــمس املب ــعة الش ألش

أو املقلمــة بشــكل جائــر، وتتمثــل األرضار بجفــاف القلــف 

ــرض  ــة التع ــف يف منطق ــت القل ــب تح ــن الخش ــزء م وج

املبــارش، وفيمــا بعــد تكــون هــذه املنطقــة عرضــة لإلصابــة 

ببعــض فطــور الخشــب، لذلــك  مــن املفيــد طــاء أغصــان 

ــدوث أرضار  ــن ح ــا يمك ــس. كم ــون بالكل ــجار الزيت أش

ــرارة  ــات الح ــي لدرج ــري الطبيع ــاع غ ــة اإلرتف ــار نتيج للثم

بتســاقطها )فــرتة بعــد العقــد( أو تشــوهها وبالتــايل 

ــا. ــن تخليله اليمك

الرتكيب الكيميائي لثمرة الزيتون:
تتميــز ثمــار الزيتــون بــأن نســيجها اللحمــي مــر وال يمكــن 

أكل ثمارهــا مبــارشة لألســباب التالية: 

• قلة املحتوى من السكر. 

• احتواء اللب عى مادة االليوروبني.

تحتوي ثمرة الزيتون عى:

الـمــاء: يعترب املكون الرئييس لثمرة الزيتون ويمثل 65-%7٢ 

من وزن الثمرة وفقاً لدرجة نضجها. 

املواد الدسمة: وهي نوعان:

الزيــت  منهــا  يأتــي  و  الثاثيــة  الجليســرييدات  األول: 

الثمــرة.  مــن  املســتخلص 

الثانــي: املركبــات الشــحمية و هــي التــي تشــكل الوحــدات 

الخاصــة ببنــاء جــدار الخليــة.

ــوز  ــوز والفركت ــن الغلوك ــف م ــة: تتأل ــكريات األحادي • الس

إضافــة إىل املانتــول ويشــكل الســكروز  ٠،٣ – ٠،٤٢ % يف 

ــول إىل 55،٠ – 6٣،٠ %. ــبة املانت ــل نس ــا تص ــب بينم الل

ــني  ــيللوز واللغني ــى الس ــمل ع ــدة: تش ــكريات املعق • الس

ــاء  ــر أثن ــيللوز ال تتأث ــبة الس ــات إىل أن نس ــري الدراس وتش

ــا  ــول فيه ــن التح ــدة ولك ــون املائ ــري زيت ــات تحض عملي

ــرة.  ــة الثم ــؤدي إىل ليون ي

الربوتينات:  وهي نوعان:

• األول قابل للذوبان يف املاء. 

• الثاني غري قابل للذوبان يف املاء.

ــات  ــن مكون ــوايل 1،5 % م ــات ح ــايل الربوتين ــدر إجم ويق

ــاض  ــى األحم ــوي ع ــا تحت ــد ألنه ــا مفي ــرة وتركيبه الثم

ــة..  ــة البرشي ــية يف التغذي ــة األساس األميني

البكتني:

تلعب البكتينات دوراً هاماً يف تماسك الخايا أثناء عمليات 

تحضري زيتون املائدة أو تخزين الزيتون ويشكل البكتني مابني 

 . %٢،٣٢ – 1،86

األحماض العضوية:

وهــي األكســليك واملوليــك والســرتيك ونســبتها  1.٠ - ٠.٢ % 

وتختلــف نســبتها حســب الصنــف ودرجــة النضــج.

البوليفينوالت:

وهي التي تسبب الطعم املر أو الحامض يف اللب و يشكل البويل 

فينول 7% من إجمايل املكونات يف الثمرة من الوزن الجاف 

بينما تنخفض نسبته يف ثمار الزيتون األسود إىل حوايل النصف 

وبشكل عام تختلف هذه النسب بني صنف زيتون وآخر. وأهم 

أســـــــــــــرار
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البوليفينوالت هو األوليوروبني الذي يعطي الطعم املر للثمرة 

وأثناء عملية التصنيع تفقد الثمار حوايل ثلث الكمية من املواد 

الفينولية كي تصبح صالحة لألكل. 

الفيتامينات:

يحتــوي لــب ثمــار الزيتــون عــى الفيتامينــات: كاروتــني - 

فيتامــني ج – ثيامــني - فيتامــني E )تكوفــريول(. 

اللــب مــن  يتغــري محتــوى  التحضــري  أثنــاء عمليــة 

ــة يف  ــات الذاوب ــا الفيتامين ــاء أم ــة يف امل ــات الذواب الفيتامين

ــر.  ــري يذك ــا تغ ــرأ عليه ــا يط ــون ف الده

الصبغات:

تحتــوي الثمــار عــى صبغــات ذوابــة يف الدســم مثــل 

ــد مــن شــبه الكاروتــني  اليخضــور ))B-A إضافــة إىل العدي

ــذه  ــز ه ــني. وتركي ــل األنثوثيان ــاء مث ــة يف امل ــات ذواب وصبغ

ــاوي  ــي متس ــول امللح ــرة واملحل ــن الثم ــات يف كل م الصبغ

ــع ٢٠-٢5% مــن  ــة التصني ــاء عملي ــا تفقــد الثمــار أثن بينم

ــون.  ــة يف الده ــات الذواب الصبغ

Malva sylvestris  الخبيـــزة

• عشبة يبلغ ارتفاعها ٣٠ إىل 7٠ سم .

• أوراقهــا مســتديرة مجنحــة مســننة، ســاقها طويلــة 

مكســوة بشــعريات دقيقــة.

ــه  ــت الورق ــد منب ــر عن ــة تظه ــجية معرق ــار بنفس • األزه

بمعــدل ٢ إىل ٤ زهــرات .

• األجزاء املستعملة: الورق مع السـاق واألزهـار بدون الســاق.

• املوطــن األصــيل: جميــع أنحــاء العالــم، املســتنقعات، األرايض 

غــري املزروعة.

• جذور الخبيزه غنية بالصمغ املفيد، يحر منه رشاب ملخص 

الفوائد الوقائية والعاجية لزيت الزيتون:

HDL  الوقايــة مــن مــرض تصلــب الرشايــني ) يرفــع •

.)  LDLويخفــض

• بنــاء أجســام األطفــال بشــكل ســليم يمّكنهــم مــن محاربــة 

ــتقبل. ــيخوخة يف املس أمراض الش

ــوازن  ــال )الت ــد األطف ــي عن ــاز العصب ــليم للجه ــو الس • النم

ــاض(. ــبة األحم بنس

• سهولة الهضم. 

ــة  ــارة الصفراوي ــال يف العص ــا دور فع ــة له ــه امللين • خواص

ــاك(. ــن اإلمس ــص م )التخل

•  التقليــل مــن البريوكســيدات عــى مســتوى الخليــة )التأثــري 

الواقــي مــن مــرض تصلــب الرشايــني ومــن الرسطانــات(.

• الحد من فقد الكلس من العظام لدى املسنني.

.E تأخري يف ظهور التجاعيد وذلك إلحتوائه عى فيتامني •

• أهميتــه كمــادة دهنيــة إلســتخدامه يف عمليــة الطهــي )قلــة 

البريوكسيدات(.

• عــدم إضافــة مــواد كيميائيــة أثنــاء عمليــة التكويــر كبقيــة 

الزيــوت النباتيــة األخــرى )عبــاد الشــمس - ذرة(. 

 يوم الغذاء العاملي
)16 ترشين األول( ٢٠18 

 شــعار يــوم الغــذاء العاملي لعــام ٢٠18 هو

»القضاء عى الجوع«.

ــه  ــد ولكنّ ــذاء الجي ــن الغ ــة م ــات كافي ــان كمي ــر يف لبن تتواف

ــخاص  ــاك أش ــايل هن ــع. وبالت ــاول الجمي ــاً يف متن ــس دائم لي

ــة ذات  ــات وأطعم ــتهاك منتج ــة اس ــني تكلف ــون لتأم يكافح

ــة. ــة غذائيّ قيم

ــوع  ــة بالج ــا املرتبط ــة القضاي ــال معالج ــن خ ــان م إن لبن

والتغذيــة بمــا يف ذلــك األمــن الغذائي والفقــر والصحــة واإلنتاج 

الزراعــي، قــادر عــى ضمــان حــق الجميــع يف الحصــول عــى 

ــات كافيــة. طعــام نظيــف ومغــذي بكميّ

هل تعلم أّن:

مقطـــرات وزيوت

حــــدث

نباتات طبية وعطرية
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ــان  ــر يف لبن ــن العم ــة م ــال دون الخامس ــن األطف • 16.5 % م

يعانــون مــن نمــو متعثـّـر أي أنهــم ال ينمــون بشــكل مناســب 

بســبب ســوء التغذيــة.

• 11% مــن اللبنانيــني غــري قادريــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم 

الغذائيــة األساســية.

املصدر: منظمة األمم املتحدة

رشاب الحمضيات

املقادير:

• كيلوغرام عصري الحامض أو أبو صفري.

• 5٠٠غ عصري برتقال.

• كيلوغرام ونصف سكر.

التحضري:

• يعــر الليمــون كل صنــف عــى حــدة ثــم يصفــى 

بواســطة شاشــة ويوضــع الســكر فوقــه وينقــل عــى النــار 

ــوراً. ف

• عندمــا يغــيل املزيــج نزيــل الشــوائب الناتجــة عــن الغليــان 

عــن وجــه العصــري ونرتكــه يغــيل مــا بــني الخمــس إىل عرش 

. ئق قا د

•  ثــم يعبــأ يف القنانــي - املعقمــة مســبقاً - ســاخناً ويقفــل 

جيــداً ويحفــظ لإلســتعمال.

ماحظــة: عنــد إســتخدام هــذا الــرشاب يتــم خلطــه باملــاء 

حســب الــذوق.

محمية غابة تنورين
أنشــئت محميــة غابــة أرز تنوريــن الطبيعية بموجــب القانون 

رقــم ٩ بتاريــخ 1٩٩٩/٢/٢5 وتديرهــا لجنــة محميــة غابة أرز 

تنوريــن الطبيعية بالتعــاون مــع وزارة البيئة.

تعتــرب محميــة غابــة أرز تنوريــن الطبيعيــة واحــدة مــن أكرب 

ــوايل  ــجر األرز ح ــكل ش ــا ويش ــان وأكثفه ــات األرز يف لبن غاب

8٠% الــذي يتميــز بنمــوه عــى منحــدرات عاموديــة. يمكــن 

لزائــر املحميــة إكتشــاف أخاديــد صخريــة أو كهــوف طبيعية 

وأزهــار نــادرة. وقــد حمــت جغرافيــة الغابــة وتضاريســها 

ــض  ــدة ألن بع ــياحية املتزاي ــاطات الس ــن النش ــة م املنطق

ممــرات املشــاة متواجــدة يف مرتفعــات صخريــة متعبــة جداً.

ــف  ــهر الصي ــران( وأش ــار وحزي ــهر الربيع)أي ــكل ش يش

ــارة. ــت للزي ــل وق ــف أفض والخري

باإلضافــة إىل أشــجار األرز تنتــرش يف املحميــة أشــجار 

العرعــر الشــوكي الدائمــة الخــرة إضافــة إىل أنــواع 

مختلفــة مــن النباتــات كالقابضــة الشــوكية وغريهــا مــن 

النباتــات ويزيــد عــى ذلــك األنــواع املختلفــة مــن الثدييــات 

والطيــور املتنوعــة بحيــث أعلنــت محميــة غابــة أرز تنورين 

ــار ٢٠٠6  ــهر أي ــور يف ش ــة للطي ــة هام ــة منطق الطبيعي

ــور. ــن الطي ــوع م ــى 8٠ ن ــة ع ــوي املحمي ــث تحت بحي

اإلدارة السليمة لبساتني الزيتون

أهداف اإلدارة السليمة لبساتني الزيتون:

• الحــد مــن اســتخدام املــواد الكيميائيــة الزراعيــة للحصــول 

ــة  ــة وتذوقي ــة غذائي ــليم وذو قيم ــي وس ــج صح ــى منت ع

عاليــة. 

معايير بيئية

تصنيع زراعي

محميــــات
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ــان  ــر يف لبن ــن العم ــة م ــال دون الخامس ــن األطف • 16.5 % م

يعانــون مــن نمــو متعثـّـر أي أنهــم ال ينمــون بشــكل مناســب 

بســبب ســوء التغذيــة.

• 11% مــن اللبنانيــني غــري قادريــن عــى تلبيــة احتياجاتهــم 

الغذائيــة األساســية.

خدمة بساتني الزيتون:

٢. الري 1. التسميد  

٤. مكافحة اآلفات. ٣. التقليم  

5. مكافحة األعشاب

1.التسميد:

يعــد التســميد العضــوي مــن الجوانــب الهامــة إلدارة 

البســتان الــذي تهــدف إىل:

- الحفاظ عى خصوبة الرتبة.

- زيادة املادة العضوية.

ــى  ــا ع ــارش يف قدرته ــكل مب ــا بش ــة وبنيته ــوام الرتب ــر ق يؤث

اإلحتفــاظ باملــاء ويف تهويتهــا، ممــا يؤثر ليــس يف تطــور وتوزع 

الجــذور فقــط وإنما أيضاً يف نشــاط الكائنــات الدقيقــة يف الرتبة. 

الكائنــات الدقيقــة تؤثــر بدورهــا إىل درجــة كبــرية يف توفــر 

املغذيــات التي تنشــأ مــن املــادة العضويــة يف الرتبة. وليســت 

ــى  ــاظ ع ــط للحف ــة فق ــات مطلوب ــة للمغذي اإلدارة املتوازن

ــة  ــاة الطويل ــدة، والحي ــل الجي ــة، واملحاصي ــة الرتب خصوب

ــة  ــاكل وقاي ــب مش ــاً لتجن ــا أيض ــون، وإنم ــجار الزيت ألش

النبــات بســبب التغذيــة غــري املتوازنــة ألشــجار الزيتــون.

ــف  ــهر الصي ــران( وأش ــار وحزي ــهر الربيع)أي ــكل ش يش

ــارة. ــت للزي ــل وق ــف أفض والخري

إن استخدام املواد العضوية كسماد يهدف إىل:

• زيادة االحتفاظ باملاء.

• يعدل حرارة الرتبة.

• زيادة خصوبة الرتبة .

يتم التسميد العضوي بإضافة ماييل :

• السماد األخر.

• السماد الحيواني.

• الكومبوست.

• البقايا الخشبية.

•  بقايا املحاصيل.

• املنتجات الثانوية للزيتون.

• الصخور الطبيعية للفلزات.

٢.الري:

• يهدف لحفظ مصادر املياه ولتغطية اإلحتياجات املائية.

• زيــادة ونقــص املــاء قــد يســبب ضعــف الشــجرة وإصفرار 

ــة بالذبول. األوراق واإلصاب

ــة،  ــروف املناخي ــى الظ ــري ع ــد ال ــة وموع ــف كمي • تتوق

ــة. ــة الرتب ــة ونوعي ــة الزراع ــجرة، كثاف ــر الش ــم وعم حج

• يطبــق الــري مــن شــهر أيــار وحتــى شــهر أيلــول 

بطريقــة الــري بالتنقيــط كل أســبوع أو أســبوعني وتعتــرب 

أشــد الفــرتات حاجــة للمــاء هــي اإلزهــار وتصلــب النــواة 

ــم. ــكل الرباع وتش

٣.التقليم:

ــم  ــا تنظي ــن خاله ــم م ــي يت ــة الت ــو العملي ــم ه • التقلي

ــًة. ــكاً ووظيف ــون ش ــجرة الزيت ــل ش عم

ــة  ــتاء بداي ــل الش ــة فص ــم يف نهاي ــة التقلي ــم عملي • تت

فصــل الربيــع وذلــك تجنبــاً لتأثــري الصقيــع وتهــدف إلزالــة 

الخشــب القديــم وزيــادة اإلنتاجيــة باإلضافــة ملســاهمته يف 

توزيــع املــواد الغذائيــة عــى الرباعــم الخريــة والزهريــة.

• التقليــم ينجــز وفقــاً لعمــر الشــجرة ومتطلبــات اإلنتــاج 

ــن  ــز م ــر، وينج ــى األكث ــاث ع ــنتني أو ث ــنوياً أو كل س س

ــفل. ــى إىل األس األع

٤. مكافحة األعشاب:

الربيــة والبحريــة املســتوطنة.)تقرير البيئــة يف لبنــان: 

واإلتجاهــات٢٠11(. الواقــع 

إن التنــوع العــايل يف مســاحات صغــرية واضــح عــى مســتوى 

نســبة األنــواع إىل البقعــة األرضيــة، فالغطــاء النباتــي يف لبنان 

يتمتــع بمعــدل مرتفــع جــداً لجهــة نســبة األنــواع إىل البقعــة 

األرضيــة، ويبلــغ ٠.٢5نوعاً/كــم٢، مقارنــة بالبلــدان األخــرى 

التــي مــن املفــرتض أنهــا تحــوي أراض خــراء أكــرب وتمتــد 

عــى مســاحات أوســع بكثــري مــن املســاحات يف لبنــان.

5.مكافحة اآلفات:

• تعنــي التعامــل مــع اآلفــات واألمــراض واألعشــاب للحــد 

مــن رضرهــا أو منعــه دون التأثــري عــى البيئــة والطبيعــة، 

وذلــك بإســتخدام الطــرق الوقائيــة والعاجيــة آخذيــن بعــني 

اإلعتبــار أن الســبب الرئيــيس للمــرض يعــود إمــا لخصوبــة 
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الرتبــة أو مليــاه الــري أو لســوء تغذيــة النبــات لذلــك فالعناية 

بهــذه األمــور يحــد مــن املــرض ويمنعــه.

ــداد  ــار أع ــني اإلعتب ــذ بع ــب أن يأخ ــة يج ــرار املكافح • ق

ــرر. ــتوى ال ــا ومس ــة وكثافته اآلف

• يمنــع إســتخدام املبيــدات الكيميائيــة يف الزراعــة العضويــة 

ــتخدام: ــرض بإس ويكافح امل

- الطــرق الطبيعيــة )التســميد، التقليــم، الفاحــة، محاصيل 

التغطية،...(.

- الطــرق الوقائيــة )املمارســات الزراعيــة، التنــوع الحيــوي، 

املصائــد(.

- الطــرق العاجيــة )املكافحــة الحيويــة، التقانــة الحيويــة، 

املبيــدات واملعــادن ذات األصــل النباتــي(. 

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

Jihad Al Binaa
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