
تـدشـين الـقافـلة الـزراعـية األولـي بسـلطنة عُـمان  تـحت شـعار “نـحو أسـتخدام أمـثل 
لـمدخـالت اإلنـتاج” بـرعـايـة وزارة الـزراعـة والـثروة الـسمكية و الشـركـة الـعمانـية 

الهندية للسماد “اوميفكو” و اإلتحاد العربي لألسمدة 
 

 فـي واحـدة مـن انـجح الـمبادرات  الـتي يـقوم  بـها األتـحاد الـعربـي لـألسـمدة وبـالـتعاون مـع  وزارة الـزراعـة 
والـثروة الـسمكية  ورعـايـة الشـركـة الـعمانـية الـهنديـة لـلسماد 
“اومــيفكو” قــام اإلتــحاد بــتدتشــين الــقافــلة األولــي بســلطنة 
عــمان وذلــك تــحت رعــايــة  سـعادة / حـمد بـن سـليمان الـغريـبي  
وكـيل وزارة الـبلديـات اإلقـليمية ومـوارد الـمياه لـشؤون الـبلديـات 
اإلقــليمية، وحــضور ســعادة األسـتاذ أحـمد الـمرهـوبـي عــضو 
مجـلس ادارة اإلتـحاد الـعربـي لـألسـمدة و مـديـر عـام الـمالـية 
بــالشــركــة الــعمانــية الــهنديــة لــلسماد  ومــمثلي الشــركــة 
والــمؤســسات والهــيئات المحــلية واالقــليمية ذات الــعالقــة 

وذلك  في الفترة مابين 8 - 10 من ابريل الجارى. 

واســتكماالً لــرســالــة االتــحاد ودوره لــتشجيع اعــضاوءه فــى 
جـميع الـدول الـعربـية بهـدف احـداث الـتكامـل الـزراعـى الـعربـى، 
ونشـر الـممارسـات الـجيدة و دعـم سـلة الـغذاء الـعربـي، فـفي 
كـلمتة، اعـرب سـعادة  الـمهندس محـمد عـبد اهللا زعـين أمـين عـام 



اإلتـحاد الـعربـي لـألسـمدة  عـن بـالـغ سـعادتـة بـتنفيذ اإلتـحاد لهـذا الحـدث الـهام و بـرعـايـة واحـدة مـن اكـثر 
الشـركـات تـميزًا  وهـي الشـركـة الـعمانـية الـهنديـة لـلسماد “اومـيفكو”.و الـتي تـقدم هـذا الـدعـم مـن ضـمن 

تخصيصاتها للمسؤلية االجتماعية وكذلك وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة،  مضيفًا سعادتة 

 ان اهـم أهـداف الـقافـلة هـو تـعزيـز أفـاق الـتعاون مـع وزارة الـزراعـة
 الــعمانــية و شــركــة " اومــيفكو " واالتــحاد الــعربــى لــألســمدة، مــن
 جـهة ومـع شـركـات األسـمدة الـعربـية مـن جـهة ثـانـية ومـع الـوزارات
 والــجهات الــعامــة فــي الــقطاع الــزراعــي مــن جــهة آخــري  وذلــك
 لتـعزيزـ استـراتيـجية السلـطنة العـُمانيـة فىـ االمنـ الغـذائيـ، فضال
 عـن تـوثـيق الـروابـط بـين مـراكـز األبـحاث الـزراعـية واإلرشـاد الـزراعـى
 وكــليات الــزراعــة والــمزارعــين، كــذلــك الــتعريــف بــأهــمية وأنــواع
 االســمدة والــطرق الحــديــثة الســتخدامــها ويــنوه األمــين الــعام
 لـالتـحاد الـعربـى لـألسـمدة الـى ان االتـحاد يـقوم بنشـر الـتوصـيات
 الــفنية واالســتخدام األمــثل لــألســمدة الــتى تــسهم فــى الــتغلب
 عـلى الـمعوقـات اإلنـتاجـية الـتى تـواجـه الـمزارعـين، كـما يـقوم االتـحاد

 بــالــتطبيق الــعملى الهــم الــممارســات الســليمة فــى اســتخدام
 االسـمدة وتـقديـم اإلرشـادات والـنصائـح فـى مـجال الـمبادئ األربـعة لـإلدارة الـمتكامـلة لـلعناصـر الـغذائـية
 للنبات ونقاشات مع المزارعين

وأضـاف الـمهندس زعـين الـقافـلة الـزراعـية تسـتهدف أيـضا تـقديـم اإلرشـادات الـزراعـية السـليمة خـاصـة فـى 
طـرق اسـتخدام االسـمدة واسـالـيب مـكافـحة األمـراض واآلفـات بـاسـتخدام األسـالـيب الحـديـثة فـى مـجال 
زراعـة ورعـايـة الـمحاصـيل الـمختلفة، مـنوهـا الـى ان الـقافـلة تـعمل عـلى الـمزيـد مـن الـتقارب والـتواصـل بـين 

المزارعين وشركات االسمدة من خالل نقل األبحاث الزراعية وتطبيقاتها على كافة المستويات . 

 القوافل الزراعية ترصد 
 االحتياجات والمشكالت بأساليب



وأشــار زعــين الــى ان الــقوافــل الــزراعــية تــرصــد االحــتياجــات 
والــمشكالت بــأســلوب عــالــى مــثل تحــليل الــتربــة والــمسح 
الـــميدانـــى والـــتوعـــية بـــاالمـــراض والحشـــرات الـــتى تهـــدد 
الـمحاصـيل الـمختلفة والـعمل عـلى تـوصـيف الـطرق الـمثلى 
لـلوقـايـة والـمكافـحة، مشـيرًا الـى ان الهـدف أيـضا مـن الـقافـلة 
تــقويــة وتــنمية قــنوات االتــصال بــين الــخبراء والــمختصين 

المحليين واإلقليميين المشاركين فى القافلة. 

وتـابـع زعـين ان الـقوافـل الـزراعـية تهـدف بـالنسـبة للشـركـات 
األعــضاء تــعزيــز  واجــباتــها الــوطــنية مــن خــالل مســئولــيتها 
االجـتماعـية فـى ضـوء اسـتراتـيجيتها لـإلسـهام فـى تـحقيق 
األمـن الـغذائـي عـلى نـطاق اسـتراتـيجى أوسـع اقـليميًا وعـربـيًا، 
وكـذلـك تـعزيـز الـتعاون بـين الشـركـات والـجهات ذات الـعالقـة 

بالزراعة 

وخـالل كـلمته صـرح مسـتشار الـوزيـر لـلبحوث الـزراعـية بـوزارة 
الـزراعـة والـثروة الـسمكية، د.خـليفة بـن سـالـم الـكيومـي: «تـتضمن الـقافـلة مجـموعـة مـن األنشـطة مـنها: إقـامـة 
الـمحاضـرات والحـلقات الـنقاشـية فـي مـجال االسـتخدام اآلمـن لـألسـمدة والـوقـايـة واإلنـتاج، والـتعريـف 
بـأصـحاب قـصص الـنجاح فـي الـمجال الـزراعـي وتـشجيعهم عـلى االسـتمرار. كـما تـتضمن الـقافـلة عـمل زيـارة 
مـيدانـية فـي الـحقول لـتعريـف الـمزارعـين بـاالسـتخدام األمـثل لـمدخـالت اإلنـتاج كـالـبذور واألسـمدة والـمبيدات 
والـتقنيات الحـديـثة بهـدف زيـادة اإلنـتاج كـمًا ونـوعـًا». وأشـار الـكيومـي إلـى أنـه يـشارك فـي الـقافـلة ضـيوف مـن 
الـدول الـشقيقة مـن الـمختصين والـمزارعـين إلثـراء مـعرفـتهم فـي هـذه الـقافـلة فـي مـختلف الـمجاالت 
الـزراعـية، كـما تـشارك فـيها الجـمعية الـعمانـية الـزراعـية الـتي تـعدّ مـسانـدة لـلقافـلة بـحكم الـممارسـات 

الزراعية التي تطبقها الجمعية. 

واضـاف السـيد قـاسـم الـبلوشـي - مــديــر الــمسؤولــية 
اإلجــتماعــية بـ  الشــركــة الــعمانــية الــهنديــة لــلسماد 

“اوميفكو”  

"يـأتـي دعـم تـنفيذ هـذا المشـروع لـيؤكـد إلـتزام “اومـيفكو” 
بـمسؤولـيتها اإلجـتماعـية فـي دعـم الـقطاع الـزراعـي إيـمانـا 
بـدوره الـهام فـي الـتنمية اإلقـتصاديـة المسـتدامـة وتـحقيق 

األمن الغذائي في ربوع السلطنة. 

 

ومـن جـهة اخـري انـطلقت الـقافـلة الـزراعـية تـحت شـعار  “نـحو أسـتخدام أمـثل لـمدخـالت اإلنـتاج “ لـتجوب شـمال 
وجـنوب مـحافـظة الـباطـنة حـيث تـضمنت الـقافـلة مـركـز مـتنقل لتحـليل الـتربـة يـعمل عـلي تحـليل عـينات 
الـتربـة لـمعرفـة مـدي احـتياج وافـتقار الـتربـة الـي الـعناصـر االزمـة لـلحصول عـلي أعـلي انـتاجـية وتـوفـير مـحاصـيل 
ذات جـودة اسـتثنائـية، هـذا وبـاألضـافـة الـي مـعرض ثـابـت و مـناقـشات عـلمية وتـوعـويـة لـلمزارعـين  واوراق 

عــلمية مــن جــانــب مــتخصصين زراعــين، وزيــارات مــيدانــية 
لـلمزارعـين فـي مـزارعـهم لـلتعرف عـلي مـشاكـلهم فـي ارض 

الواقع وتقديم المساعدات والنصائح الفورية لهم. 

عـلي هـامـش الـقافـلة افـتتح سـعادة الشـيخ/ مـهنا بـن سـيف 
الـلمكي مـحافـظ شـمال الـباطـنة وسـعادة الـدكـتور احـمد بـن نـاصـر 
الـبكري وكـيل الـوزارة لـلزراعـة، وسـعادة الـمهندس محـمد عـبد اهللا 



زعـين الـمعرض الـمصاحـب لـلقافـلة بـواليـة الـسويـق والـذي ضـم 
اكـثر مـن ثـالثـون عـارضـًا مـن الشـركـات الـهندسـية الـزراعـية والـبزور 
والـمنتجات والـمحسنات الـزراعـية، وقـد تـفقد سـعادة امـين عـام 
اإلتـحاد الـعربـي الـعارضـين وتـعرف عـن قـرب بجـميع الشـركـات 
الــمشاركــة مــوضــحًا دور اإلتــحاد ســواء عــلي مســتوي صــناعــة 

األســمدة او األنشــطة االخــري كــالــقوافــل 
الـزراعـية واأليـام والـمدارس الـحقلية وغـيرهـا.  
حـيث يهـدف الـمعرض الـى تـأكـيد الـتواصـل 
بـــين الـــبحوث الـــزراعـــية واإلرشـــاد الـــزراعـــي 
والــمجتمع بــشكل عــام والــمزارع بــشكل 

خاص 

اتـجه فـريـق األمـانـة الـعامـة وعـلي رأسـهم 
الســيد األمــين الــعام ومــمثلي الشــركــات 
اعــضاء اإلتــحاد  وبــصحبة مجــموعــة مــن 
الــمتخصصين الــزراعــين ومــمثلي الشــركــة 
الــعمانــية الــهنديــة لــلسماد ومــمثلي وزارة 
الـزراعـة  بـزيـارة عـدة مـواقـع مـن بـينهم مـزرعـة مـتخصصة بـالـزراعـة الـحوضـية (الـزراعـة بـالـماء) ومـزرعـة 
لـألسـماك، حـيث تـفقد الـحضور طـرق الـعمل داخـل الـمزرعـة بـجانـب الـتعرف عـلي الـتقنيات المسـتخدمـة، 
واعـطاء الـتوجـيهات الـالزمـة و لـلتعرف عـن قـرب عـلي اهـم الـمعوقـات واالحـتياجـات لـلزراعـة واإلنـتاج و رفـع 

كــفاءة وخــبرات الــمزارعــين داخــل الــمزرعــة فــي اســتخدام 

األســمدة والــمبيدات والــتعرف عــلى أنــواع 
األسمدة والطرق الحديثة في استخدامها. 

تــتعدد الــفعالــيات مــن حــيث الــمحاضــرات 
واإلرشــادات بــخصوص الــممارســات الــجيده 
الســتخدام أمــن ومســتدام لــألســمدة وتــتضمن عــدة مــحاضــرات ومــنها خــصوبــة الــتربــة والــعناصــر 
الـغذائـيه ،وإدارة الـتسميد، األسـمدة وانـوعـها وطـرق اضـافـتها، واإلدارة الـصحيحه لـلزراعـة بـدون تـربـة، وحـلول 

سابك حول استدامه  



 

  

 

زراعــية مــن خــالل مــنتجات مــتخصصة، ومــظاهــر نــقص الــعنصر 
الـغذائـي عـلى الـنبات، و شـرح الـممارسـات الـجيده لـلعمالـه الـزراعـية، 

وزيارات حقلية تطبيقية. 

وقـد نـاقـش الـدكـتور مـنير روسـان عـميد كـلية الـزراعـة بـجامـعة الـعلوم 
والـتكنولـوجـيا األردنـية ورقـة بـعنوان كـيفية ادارة الـتسميد، كـذلـك 
قـام بـتوضـيح الـفروق مـابـين األسـمدة الـعضويـة والـال عـضويـة خـالل 
مـحاضـراتـه الـتي الـقها خـالل الـقافـلة عـالوة عـلي تـقديـم الـدعـم 

العلمي من خالل التوصيات للمزارعين اثناء الزيارات الميدانية.  

وتـضمنت الـقافـلة ايـضًا مـحاضـرات بـخصوص الـممارسـات الـزراعـية 
لـلوقـايـة واالنـتاج وتـأتـي كـالـتالـي الـري تـحت السـطحي الشـجار الـنخيل، 
الــممارســات الــزراعــية الــجيده (GAP) الــرقــابــة والــتراخــيص الــزراعــية 
الـتطلعات والتحـديـات، إدارة الـمبيدات، مـرض بـنما الـموز، تـأثـير أصـول 
الـقرعـيات عـلى اإلنـتاجـية والـجودة لـمحصولـي الـجح والـشمام ،وزيـارات 
حـقلية تـطبيقيه ،وحـلقة عـمل حـول الـممارسـات الـزراعـية الـجيده فـي 
مـجالت الـتسميد واسـتخدام الـمبيدات تسـتهدف الـعمالـة الـزراعـية 

الوافدة في القطاع الزراعي. 

 https://youtu.be/1WQmY8_vhR4

https://youtu.be/56XDK3FZEe8

https://t.co/ZTTVaNk4jx
https://youtu.be/56XDK3FZEe8
https://youtu.be/56XDK3FZEe8
https://t.co/ZTTVaNk4jx

