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دليل زراعة الفطريات
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رقم اإليداع القانوين 
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إحداث وتعزيز القطاع اإلنتاجي للفطريات المزروعة 
في المناطق القروية إلقليم شفشاون



4

تمويل :
AACID الوكالة األندلسية للتعاون الدولي والتنمية

FCAMDD مؤسسة القرض الفالحي بالمغرب  للتنمية المستدامة

إنجاز : 
 ADL-Chefchaouen جمعية التنمية المحلية

MOSAYCO MEDITERRANEO : المنظمة اإلسبانية

بشراكة مع : 
DPA –Chefchaouen المديرية اإلقليمية للفالحة بشفشاون

ساهم في إنجاز هذا الكتيب : 
 María Rosas Alcántara (Mosayco ماريا روساس ألكنترا

(Mediterráneo
 ADL-Chefchaouen بشرى الوالي
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تقديم 

املزروعة يف  للفطريات  القطاع اإلنتاجي  وتعزيز  إحداث   « مشروع   الكتيب يف إطار  تم إجنازه هذا 
ADL-« بشفشاون  املحلية  التنمية  مجعية  طرف  من  املنجز  شفشاون«  إلقليم  القروية  املناطق 
 »Mosayco Mediterráneo« بشراكة مع املنظمة اإلسبانية »Chefchaouen
 » DPA – Chefchaouen « بشفشاون  للفالحة  اإلقليمية  املديرية  من  وبدعم 
مؤسسة  و    »AACID « والتنمية  الدويل  للتعاون  األندلسية  الوكالة  من  كل  طرف  من  وبتمويل 
الذي  املشروع  هذا  » FCAMDD«،يهدف  املستدامة  للتنمية  للمغرب  الفالحي  القرض 
خالل  من  شفشاون  بإقليم  القروية  الساكنة  عيش  ظروف  حتسني  إىل  شهرا   12112 مدى  عىل  ميتد 

لإلقليم.  القروية  باملناطق  املزروعة  الفطريات  قطاع  تعزيز  عرب  الفالحني  دخل  تنويع 

للفالحة  اإلقليمية  املديرية  طرف  من  املقدمة  املرافق  مالئمة  متت  اهلدف  هذا  حتقيق  أجل  من 
زراعة  عىل  نيا  تق قادرين  ليصبحوا  والفالحني  الفالحات  من  جمموعة  تكوين  تم  كما  بشفشاون، 
فالحية  تعاونية  إنشاء  بغية  التعاونيات  وتسيري  إنشاء  ميدان  يف  تكوينهم  تم  كما  الفطريات 

الفطريات.  وتسويق  هتيئة  لزراعة، 

الطبيعي.       السماد  استعمال  أمهية  وكذا   Pleurote فطر  زراعة  كيفية  الدليل  هذا  يعرض 
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الدبال أو التركيبة األولية للمواد العضوية

يمكن استعمال تبن أي نوع من الحبوب 

يستحسن تقطيع القش إلى فروع صغيرة حتى يسهل على 
الفطريات النمو بشكل سريع  

يجب الخلط بين الفروع الكبيرة والصغيرة 
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تهيئة الدبال أو التركيبة األولية 
للمواد العضوية

يتم تبليل التبن لمدة يومين 
حتى الحصول على نسبة رطوبة 

تعادل  60 في المائة.

لمعرفة إذا ما كانت نسبة الرطوبة 
مالئمة نأخذ حفنة من التبن 

المبلل فيالحظ نزول القليل من 
الماء بين األصابع 

نضع التبن داخل إناء يحتوي على الماء المغلي  

بعد مرور 20 دقيقة نخرج التبن 
من اإلناء ونتركه ليبرد حتى 
يصل إلى ما يقارب 30 – 35 

درجة حرارية 

)علما أن البذور تفسد على 40 
درجة حرارية(
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نقوم بتوزيع البذور بشكل جيد داخل الدبال الذي تم تهيئته من قبل 
أكبر  تواجد  آخر،  اإلمكان، بمعنى  بقدر  الفطر متجانس  نمو  وذلك لجعل 

قدر من مسالك النمو الممكنة 
أيضا ألن األفطورة أو البذرة تولد الحرارة في حد ذاتها مما قد يتسبب في 

احتراقها   

عملية التعبئة 
يجب ملئ األكياس بهذا الخليط 

هذه األكياس يجب أن تكون مثقبة حتى يتسنى لألفطورة أن تتنفس 
يجب الضغط على الدبال بشكل جيد داخل األكياس 

قطر األكياس يجب أال يتجاوز 30 – 40 سنتيمتر حتى ال يحدث االختناق أو 
نقص في األكسيجين فتموت األفطورة مما يسمح بحدوث التلوث. 

الزراعة
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التحضين
هي مرحلة مهمة جدا حيث تستعمر البذور كل الدبال  المهيأ

يجب وضع هذه األكياس بشكل مرتب بحيث ال تتصل ببعضها البعض 
تدوم هذه العملية ما بين 10 25- يوما على حسب نوع الفطر 

درجة الحرارة المثلى هي 25 على الرغم من أن هناك أنواع تحتاج إلى 30
يجب وضعها في مكان مظلم ألن العكس يبطئ عملية التحضين

يجب أال تكون هناك رطوبة خارجية حتى ال يحدث تعفن 
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حتى  درجة   35 إلى  بالتحضين  الخاص  المستودع  حرارة  درجة  رفع  يجب 
ترتفع درجة الحرارة داخل األكياس إلى 30 درجة حرارة مئوية

تحافظ  حتى  حرارية  درجة   25 على  المستودع  داخل  نحافظ  ذلك  بعد 
األكياس على 30 درجة حرارية 

الشيء  15 درجة  إلى  الحرارة  ، يجب تخفيض درجة   18 اليوم  ابتداءا من 
الذي يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الذبال  ثم ظهور البراعم. 

يستحسن وضع األكياس بالطريقة الموضحة في الصورة بحيث يترك فراغ 
بين كل كيس وآخر يسمح بتسرب األكسيجين الكافي وبعدم ارتفاع درجة 

الحرارة. 

استحثاث البراعم 

فجائي  بشكل  تبريدها  يتم 
 10-15 إلى  درجة   25-30 من 
نسبة  في  الزيادة  يتم  درجة، 

الضوء، الرطوبة والتهوية.
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اإلنتاج
هي المرحلة التي نحصل فيها على الحصاد. 

خالل هذه المرحلة يجب توفير الظروف المناخية التي تتواجد في الغابة 

10-15ºC : درجة الحرارة

الرطوبة : مرتفعة

التهوية : مرتفعة 

اإلضاءة : مرتفعة  

يجب إضاءة الغرفة بشكل جيد، ولكن بدون انعكاس أشعة الشمس بشكل 
مباشر حتى ال تجف. يتم جمعها بعد أن تنضج. يمكن التعرف على القطع 
الناضجة من خالل حافتها والتي تصبح حادة وأيضا من خالل لونها والذي 

يصبح أكثر وضوحا. 
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على  تتوفر  غرفة  أو  بالشبكة  مغطى  بيت  تكون  أن  يمكن  اإلنتاج  غرفة 
التهوية وإضاءة جيدة وعلى نظام للسقي 

التنظيف 
ترمى كل بقايا الحصاد السابق. 
ألنها  جدا  مهمة  المسألة  هذه 
زراعات  تلوث  نسبة  من  تقلل 

مستقبلية 
بعدها يتم تنظيف الغرفة بالماء 

وجافيل 
يمكن رش مبيدات إذا ما لوحظ 
فيها  مرغوب  غير  أشياء  وجود 
في  أمراض  حدوث  من  للوقاية 

زراعات مستقبلية 
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األمراض
أمراض بسبب الحيوانات 

الفئران 
تعتبر الفئران من بين أهم األخطار التي تهدد زراعة الفطريات في مرحلة 

التحضين بالخصوص 
الذي  القمح  الفئران  تحب 

تنمو فيه األفطورة }البذور{
وللحصول  القمح  أكل  تحاول 
عليه تقوم  بحفر عدة ثقوب 

في أكياس الدبال 
تسبب األضرار التالية : 

من  فارغة  دبال  أكياس   -
الدبال وبالتالي ال تعطي أي محصول 

- تنشر الملوثات إلى أكياس أخرى }ناقلة ألمراض أخرى{ 
- تتسب في ثقوب باألكياس حيث يجف ويبرد الدبال

األعراض : 
تواجد ثقوب في األكياس الخاصة بالتحضين 

تواجد البراز
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طرق الوقاية : 
منع دخول الحيوانات داخل غرفة التحضين 

عدم تجميع عدد كبير من األكياس 

طرق المراقبة : 
السم

أفخاخ تقتل هذه الفئران 
أفخاخ تقتل الحيوانات 

أعمدة حديدية، مع وضع آنية في أعلى العمود 
القمح مع الجبس 

الجرذان 
األعراض والخسائر 

تسببها  التي  الخسائر  نفس  تسبب 
الفئران. لكن بحكم كبر حجمها فهي 

تقوم بالعملية بشكل أسرع. 
الطرق  بنفس  محاربتها  يمكن 
المستعملة بالنسبة للفئران مع األخذ 

بعين االعتبار حجمها. 
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المستعملة  لألفخاخ  مثال 
إذ  حية  تترك  للجرذان.  بالنسبة 

يجب التخلص منها. 

الذباب 
األعراض 

ظهور مجموعة من الحشرات داخل الغرفة 
ظهور ثقوب على الفطر

رقائق  في  الحشرات  هذه  بويضات  ظهور 
الفطر  

طرق الوقائة 
عدم  يجب  الحرارة  درجات  ترتفع  عندما 

استغالل أكياس المحصول لمدة طويلة 
هذه  دخول  لمنع  النوافذ  في  شبكة  وضع 

الحشرات 
وضع حزام الصق ذو لون  أصفر 
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الحلزون 
األعراض : 

وجود أجزاء من الفطر مأكولة 
ظهور الحلزون بين االكياس 

طرق الوقاية : 
منع دول الحلزون داخل غرفة اإلنتاج 

طرق المراقبة : 
إزالة الحلزون بشكل يدوي 

أمراض بسبب فطريات أخرى 
التريكودرما 

هناك نوعان يهاجمان الفطريات. 
Trichoderma viride  تنافس على مواد التغذية 

Trichoderma harzianun  تهاجم األفطورة 
ثلجية.  بيضاء  فهي  األفطورة  أما  زيتوني  األخضر  بلونها  تتسم  أبواغها 
يختلف عن أفطورة Pleurotus  في كون لون أفطورة هذا األخير أبيض 

مائل للوردي 
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إذا ما تلوثت األكياس في مرحلة التحضين، عادة تختفي البذور  المزروعة 
في اليوم 12 ويبدأ ظهور أبواغ بيضاء مثل الثلج ذات رائحة عفنة

هذه األبواغ البيضاء تتحول بعد ذلك إلى لون اخضر زيتوني 

في العديد من الحاالت تستهلك  التريكودرما كل مغذيات الدبال فيظهر 
مرض آخر يسمى Coprinus الشيء الذي يؤدي إلى فقدان كل المحصول 
في هذه الحالة ال ينفع استعمال اي مبيد مضاد للفطريات وبالتالي فمن 
المهم تجنب دخول هذا المرض عن طريق اتخاذ كل االحتياطات الالزمة 

)النظافة(   

بيرتيسيليوم 
هو أيضا منافس على مغذيات الدبال. يتسم بلونه األخضر الفاتح
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إذا ظهر هذا المرض فذلك يعني أن عملية 
منخفضة  حرارة  درجة  في  تتم  التحضين 
يجعل  الذي  الشيء  رفعها  يجب  وبالتالي 
هذا  ضد  فتحارب  أقوى  المزروعة  البذور 

المرض. 
مبيد  اي  استعمال  ينفع  ال  الحالة  هذه  في 
مضاد للفطريات. من األحسن رمي األكياس 

التي تتوفر على بقع خضراء  

كوبرينوس
مع  تتنافس  التي  فاكهة(  تعطي  )التي  األمراض  أنواع  بين  من  هي 

الفطريات المزروعة
في  بيضاء  متحدة  متركزة  دوائر  تشكل  التي  السوداء  بأفطورتها  تتميز 

الدبال. 
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عادة تهاجم في حالة القيام بعملية التحضين على درجة حرارة مرتفعة 
يأخذ  وبالتالي  البذور  إفساد  إلى  يؤدي  الذي  الشيء  درجة(   35 من  )أكثر 

محلها هذا المرض 

التحضين على درجة حرارة  بعملية  القيام  الحل هو 
أقل. 

رمي األكياس التي تحتوي على هذا المرض أبعد ما 
يمكن و تنظيف المكان بشكل جيد 

تعريف للفطريات الضارة من خالل األلوان
النمو  الروائح، شكل وسرعة  التركيز على  أيضا يجب 

لمعرفة الفطريات المسببة لألمراض 

40ºC	  
39ºC	  

التريكودرما 

بيرتيسيليوم 

كوبرينوس
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البكتيريا 
بسودوموناس  تسمى  بكتيريا  هناك 
تهاجم  أن  يمكن  والتي  توالسي 

الفطر في مرحلة اإلنتاج 
فوق  برتقالية  بقع  ظهور   : األعراض 

الجهة العليا للفطر 
للفطر  سيء  طعم  تعطي   : النتائج 
لكنه  تسويقه،  يمكن  ال  وبالتالي 

ليس سام 

تهاجم هذه البكتيريا في حالة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وانخفاض 
التهوية 

لمعالجته يمكن الرفع من نسبة التهوية حتى تنخفض نسبة الرطوبة في 
الجو. أيضا يجب إزالة الفطريات المتضررة 

بعض المشاكل التي يمكن أن تصيب الزراعة 
إذا لم يتم تهوية المحصول بشكل جيد نحصل على فطريات ذات سيقان 
يمكن  ال  السيقان  هذا  ان  إذ  األرباح  نسبة  تنخفض  وبالتالي  طويلة 

تسويقها. 
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إذا كانت نسبة اإلضاءة منخفضة في الغرفة الخاصة باإلنتاج فإننا نحصل 
على فطريات بيضاء وعلى كمية أقل. 

إذا كانت هناك نسبة رطوبة منخفضة سنحصل على فطريات أقل، )ذات 
وزن منخفض ، حواف متشققة. 

 

ما بعد الحصاد 
مثل  أخرى  زراعات  في  المتبقية الستعمالها  الدبال   تخمير  إعادة  يمكن 

الزيتون 
سيقان الفطر يمكن استعمالها  كعلف لألبقار 

بالنسبة للبالستيك المتبقي يجب رميه 
الفطريات يمكن وضعه في مكان بعيد عن األماكن  ما تبقى من زراعة 
الخاصة بالزراعة، إزالة األكياس البالستيكية، تبليله بالماء وتقليبه حتى 

يتحول إلى سماد طبيعي 
بنية  من  يحسن  إلنه  تهيئه  تم  الذي  بالسماد  التربة  تسميد  الجيد  من 

التربة ويجعلها سهلة في الزراعة 
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إيجابيات السماد الطبيعي 
إذا امطرت، ال يضيع السماد الطبيعي كما يحد بالنسبة للسماد الكيماوي 

السماد الطبيعي
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إيجابيات السماد الطبيعي 

يحسن بنية التربة 
التربة الغنية بالمواد العضوية هي تربة سهلة في عملية الزراعة 

إلى مادة سامة  يتحول  فإنه ال  السواد  الطبيعي شديد  السماد  أصبح  إذا 
بالنسبة للنباتات مثل السماد الكيماوي 

السماد الكيماوي


