إعداد :المصطفى دريد

يوم إعالمي حول كيفية وضع الزراعات بنظام البذر المباشر
و أهمية مكافحة األعشاب الضارة بجماعة سيدي بومهدي
الثالثاء 92 ،يناير 9102

نظم المركز الجهوي للبحث الزراعي بسطات يوم الثالثاء  92يناير  ،9102يوما إعالميا
بجماعة سيدي بومهدي بناحية سطات لفائدة الفالحين المحليين .و يندرج هذا اليوم ضمن برنامج
األنشطة التكوينية و اإلعالمية و التواصلية التي تنجز في إطار مشروع "تأقلم النظم الفالحية
المتوسطية مع التغيرات الفالحية".
عرف اليوم مشاركة  01فالحا و أطر و تقنيين من المديرية اإلقليمية للفالحة و مراكز األشغال
الفالحية بالبروج و سطات و واد زم .كما ساهم في التأطير و التنشيط كل من الجمعية المحلية
للتنمية الفالحية " المهدية" و رئيس جمعية "أجندا" "الفالحة و البيئة من أجل المستقبل" عز الدين
البراحلي و مجموعة من الباحثين من مركز البحث الزراعي بسطات.

حقل تجريبي يضم دورة زراعية تحت نظام البذر المباشر ،على اليمين هكتارين من
القمح الصلب و على اليسار ،هكتارين من خليط علفي جلبان/شعير

افتُتح اليومُ اإلعالمي بكلمة ترحيب من طرف رئيس جمعية "المهدية" .و قدم كل من رئيس
جمعية "أجندا" و الباحثين أسامة الغراس و محمد الكودريم و عباس الطنجي و الباحثة زهور
عبيل عروضا حول أهمية الفالحة الحافظة و في مقدمتها نظام البذر المباشر .كما ركزوا على
ضرورة تطبيق التقنيات الفالحية الخاصة بهذا النظام على طول الموسم الفالحي لجني المنافع
الكبيرة لهذا النظام.
كما أجاب الباحثون على تساؤالت الفالحين التي كانت تتعلق في مجملها بآلة البذر المباشر و
حول الكمية المقلصة من البذور في نظام البذر المباشر مقارنة مع كميات البذور المفرطة
المستعملة في األرض المحروثة .كما تساءل الفالحون عن أهمية و طرق مكافحة األعشاب
الطفيلية قبل البذر المباشر.
و قامت بعد ذلك مجموعة المشاركين في اليوم اإلعالمي بزيارة الحقول التجريبية التي تم
وضعها في شهر نونبر  9109بواسطة البذر المباشر عند الفالح لكبير كمال .و كانت الزيارة
فرصة لمعاينة حالة القمح الصلب الذي يجرب في دورة زراعية مع خليط األعالف .و تخللت
الزيارة مناقشات حول األبعاد التقنية و االقتصادية لنظام البذر المباشر .

الخيمة التي تم وضعها عند الفالح لكبير كمال الستقبال المشاركين

