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فوزان إبراهيم القريشي:
 الزراعة أجر وثواب

العوضي: تعقيم التربة 
بأشعة الشمس احلارة

املزارعون األوائل

يواصل فوزان القريشــي الزراعة في منطقة العبدلي 
الزراعية )شمال الكويت( التي بدأها أبوه املرحوم ابراهيم 
القريشــي عام 1978 رغم املصاعــب، ألنه يعتبر الزراعة 
والســيما وسط الصحراء أجرا وثوابا لدى العلي القدير 
ويعتبر االنتاج الزراعي ذا بعد استراتيجي هام ومهم للبالد 
والعباد، والسيما في األوقات الصعبة، وقانا اهلل إياها.

مهمــة املزارع فوزان القريشــي صعبة النه ورث أمر 
زراعة مليونني و700 ألف متر مربع، ومن فرط حبه لهذه 
املهنة الشــاقة، لم يقسم أو يجزئ هو واخوانه واخواته 
مزرعة أبيهم الشاســعة ولم يتنازلــوا عن جزء كبير أو 
صغير منها للغير، كما فعل الكثير من الورثة في العبدلي.
اغلب مزروعات القريشــي هذا املوســم من الورقيات 
اخلضراء التي ال يحسب الدعم احلكومي عليها، بعد جتربة 
مريرة ولســنوات طوال في تسويق الثمريات احملسوب 
عليها الدعم احلكومي، فالدعم احلكومي ال يشغل فوزان 
القريشي، الذي يشغله سوق رائجة وعمالة مدربة مستقرة 
وميــاه ري وكهربــاء ال تنقطع كي يتمكــن هو واخوانه 
املزارعون في العبدلي من املســاهمة فعال بتحقيق جزء 
من األمن الغذائي املأمول في الكويت حاضرا ومستقبال.

أكد املزارع الكبير محمد العوضي )أبوبشار( أهمية تعريض 
التربة الزراعية ألشــعة الشمس القوية شهرين متتاليني على 
االقل من اشــهر الصيف القائظ بالكويت لتعقيمها وتنظيفها 
مــن اآلفات والديدان، خصوصا ديدان »النيماتودا« التي باتت 
تتفشــى في العديد من اراضي املزارع فــي الوفرة والعبدلي، 
مفضال زراعة االرض الزراعية سنة وتركها سنة، وقال: ان من 
االهمية االســتفادة من اشعة الشمس احلارة جدا طوال اشهر 
الصيف من شــهر 6 حتى شــهر 8 في الكويت لتعقيم التربة 
الزراعية سواء في احلقول املكشوفة او في الشبرات والبيوت 
واملجمعات الزراعية املغلقة وذلك بحرث االرض واغراقها باملاء 
املغلي »ظهرا« باســتخدام البالســتيك لقتل ديدان النيماتودا 

املتوغلة في عمق االرض الزراعية!
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شدة البرودة12/61/1440املربعانية
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فوزان القريشي.. متمسك باألرض

املزارع محمد العوضي في الوفرة

يدعو هيئة الزراعة والمزارعين وهواة الزراعة العتمادها كشجرة زينة ومصد

التقويم الزراعي لشهر يونيو

احلمدان: الباولونيا أفضل من الكوناكاربس.. غذاء وجمال

وقاية النخيل من العناكب وزيادة عدد الريّات لألشجار والنباتات

يتحمــس املــزارع نوري 
لشــجرة  كثيــرا  احلمــدان 
الباولونيا ولشجرة املارينجا، 
فيكثر من زراعتهما في مزرعة 
»بدايــر« نســبة حلائزتهــا 
الوالدة بدرية السالم. ويعدد 
»أبوخالد« مزايا كل من شجرة 
الباولونيا وشجرة املارينجا 
فيصــف شــجرة الباولونيا 
بأنها امبراطورية الشجر نظرا 
لفوائدهــا اجلمة فهي مصدر 
كبير ألفضل أنواع األخشاب 
ومن زهورهــا يصنع النحل 
أشــهى األعســال وتتغــذى 
احليوانــات علــى أوراقهــا 
العريضة خير غذاء سواء كما 
هي خضراء او بعد جتفيفها 

أو تنشيفها.
الزراعــة  ويدعــو هيئــة 
واملزارعــني وهــواة الزراعة 
العتمادها في املناطق واملزارع 
واحلدائق بديال عن شــجرة 
الكوناكاربس التي ثبت أخيرا 
ان لهــا أضرارا علــى البنية 
التحتية للمباني واملنشــآت 

املجاورة لها.
ويقول احلمدان: الباولونيا 
أفضل من الكوناكاربس فهي 
غــذاء وجمــال وتصلــح في 
جميع أنواع األراضي وتتحمل 

درجات احلرارة العالية وفي 
العالي  التظليــل واالرتفــاع 

والسريع.

الزراعة في القوارير البالستيكية
تشهد مزرعة »بداير« في 
العبدلــي توســعا ملحوظــا 
في زراعة العديــد من أنواع 
الورقيــة  اخلضــراوات 
والثمريــات فــي األحــواض 

البالستيكية.

ويفيد املشــرف على هذه 
املزرعــة الزاخــرة باحليــاة 
املتنوعة »نــوري احلمدان« 
بأن زراعــة القواريــر داخل 
احملميــات املكيفة تســاعدنا 
كثيرا في جتاوز أمراض التربة 
الزراعيــة وتفــادي مشــكلة 
تنامــي األعشــاب املتطفلة، 
كما ان زراعة القوارير توفر 
كثيرا في املياه العذبة واجلهد 

والوقت.

وأشار الى نباتات عديدة 
القواريــر  عبــر  ترعرعــت 
البالستيكية السوداء الصغيرة 
واملتوسطة والكبيرة احلجم 
السيما النعناع والفلفل احلار 
والبارد، وقال ان انتاجها أطيب 
وأنظــف، موضحا أنه يخلط 
التربة الزراعية في القوارير 
بالتربة البركانية... والنتائج 

باهرة.

شجيرات الفواكه
والزراعــة فــي القواريــر 
تنقيطا ال تقتصر في مزرعة 
»بداير« بالعبدلي على بعض 
أنواع اخلضــراوات الورقية 
والثمريــات، لكنها متتد الى 
زراعة شجيرات احلمضيات 
واملوز واملارينجا والباولونيا 
وغيرهــا، األمر الــذي ميكنه 
مــن بيــع هــذه الشــجيرات 
بســهولة للمزارعــني وهواة 
الزراعة التجميلية والثمرية 
اإلنتاجية في الكويت، بل وفي 
تصديرهــا أحيانا الى بعض 
الدول املجــاورة مثل العراق 
التي تتجه بقوة اآلن الى زراعة 
شجيرة الباولونيا بغية تنمية 
الثروة اخلشــبية لديها بعد 
حني ومثلها األردن وتونس!

زراعة الفلفل.. في القواريراملارينجا في مزرعة القطامي بالعبدلي

النعناع في القوارير داخل احملميات املبردة

زراعة اخلضراوات 
والثمريات 

في القوارير 
البالستيكية لتفادي 

مشاكل التربة

دعوة.. للمزارعني الكرام
دعوة للمزارعني الكرام للتوجه بزكواتكم وصدقاتكم 

مبناسبة هذا الشهر الفضيل، الى عمال املزارع في املناطق 
الزراعية الوفرة، العبدلي، الصليبية، كبد، فهؤالء العمال 

الفقراء يستحقونها عن جدارة نظرا ملا يكابدونه من 
تعب وشقاء، خصوصا في هذه األيام القائظة من أجل 

طرح اخليرات من خضار وثمار في بالدنا وعلى موائدنا 
العامرة دوما ان شاء اهلل. وباملناسبة، جزى اهلل خيرا كل 
مزارع فّطر مسلما من خالل مائدة رمضانية يومية في 
ربوع الوفرة والعبدلي والصليبية، وليبارك اهلل له في 

املال والصحة والولد.. وكل عام وأنتم بخير.

الباولونيا.. ظل وجمال وغذاء

تزداد درجات احلرارة في 
االرتفاع ما يؤثر على النشاط 
الزراعي بصفة عامة وخاصة 
الزراعة احلقلية وهنا نوضح 
أهم العمليات الزراعية خالل 
هذا الشهر القائظ شهر يونيو 
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٭ النخيل: إجراء الرشة األولى 
للوقاية من العناكب على أن 
تليها رشــة ثانية بعد ثالثة 
اســابيع من تاريخ الرشــة 
األولى ويراعى عدم استخدام 

املبيد نفسه.
ـ اعطــاء 3 ريات مبعدل 100 
غالون للرية الواحدة للنخلة 
وتــرش أشــجار النخيل كل 

يومني.
٭ األشــجار املثمــرة: ري 
االشجار حسب احلاجة حتى 

ال تتساقط الثمار.
ـ التســميد بالدفعة الثانية 
من السماد الكيماوي والتي 
عادة حتســب الكمية الكلية 
ما يعادل 200 جم لكل ســنة 

من عمر الشجرة.
ازالــة  فــي  االســتمرار  ـ 
الســرطانات غيــر املرغوبة 

لالرتفاع املطلوب حيث انها 
تنمو بسرعة.

ـ مقاومة احلشرة القشرية.
ـ تروى يوميا.

٭ املشــاتل: ميكــن زراعة 
بــذور اللــوز البحرينــي 
الصيفيــة  واحلوليــات 
مثــل »الزينيــا، القطيفة، 
الكوزمــوس، عرف الديك، 
االمرانتــس، البورتوالكا« 
وتكون أزهارها في أحسن 
حالتها ويفضل إزالة االزهار 
الرديئــة ليمكن احلصول 

علــى بــذور مــن االزهــار 
املمتازة.

٭ وقايــة النبــات: تقــاوم 
األمــراض واآلفــات التالية: 
الديدان اخلضراء على اجلت 
تقاوم بالســموم املعدية أو 

باملالمسة.
ـ العناكــب علــى اخليار في 

الشبرات احملمية.
ـ املــن والبــق الدقيقي على 

نباتات الزينة.
ـ دودة ورق القطــن علــى 

امللوخية.

ـ تعقيم التربة ضد النيماتودا 
أو الفطريــات والبكتيريــا 
والطحالــب،  والفيــروس 
خصوصا في الشبرات احملمية 
وذلك بعد إزالة بقايا احملصول 

السابق.
٭ نحل العسل:

 يستمر نشاط النحل خالل 
هذا الشهر في جمع الرحيق 
وحبوب اللقــاح من نباتات 
الكينا املصدر األساســي في 

هذه الفترة.
ـ تســتمر عمليــة فحــص 
الطوائف كل 10 أيام مرة مع 
إنزال االساســات للطوائف 
القويــة التــي متــد افرادها 

بالشمع اجلديد.
ـ ميكن في نهاية هذا الشهر 
اســتخراج أقراص العســل 

لفرزها.
ـ تستمر عملية رش املناحل 
باملاء وحماية اخلاليا من أشعة 
الشمس املباشــر بالتظليل 

اجليد.
ـ رفع األقــراص الزائدة بعد 

الفرز.
٭ األغنــام: مــن الضروري 

زيــادة األماكن املظللة حتى 
توفــر للحيوانــات الراحــة 
املطلوبــة وتفادي انتشــار 

األمراض بني أفراد القطيع.
ـ فــي حالة احلصــول على 
والدة واحــدة فــي الســنة 
يستمر التلقيح ملدة 60 ـ 70 
يوما ووضع كبش لكل )25( 
نعجة )مبعدل 3 كباش لكل 

100 نعجة(.
ـ استمرار عملية التلقيح خالل 
هذا الشهر حتى تتم الوالدات 
في  شــهر اكتوبر ونوفمبر 
وهي ظروف بيئية مالئمة من 
حيث درجة احلرارة وتوفر 
األعالف اخلضراء واملراعي.

٭ األبقــار: تلعــب الظروف 
اجلويــة دورا رئيســيا فــي 
إنتاج احلليب حيث يتناسب 
اإلنتاج عكســيا مــع ارتفاع 
درجــات احلــرارة والبد من 
توفير العناية الالزمة لالبقار 
للمحافظة على صحتها من 
حيــث التغذيــة وتوســيع 
األماكــن املظللة ثــم متابعة 
التحصينــات الدوريــة ضد 

األمراض املعدية.

الروكلني حلماية الشجيرات والنباتات من الشمس احلارقة

التي تظهر على سوق االشجار 
أوال بأول.

ـ رش االشجار لتقليل البخر 
وازالــة االتربة بقدر اإلمكان 
ويفضــل ان تكــون امــا في 
الصباح الباكر او في املساء.

٭ زراعة اخلضراوات: ميكن 
زراعة بعــض االصناف من 
اخلضــراوات احلقليــة مثل 
البربير وامللوخية واالستمرار 
في جمــع الثمار من البيوت 
الزراعيــة املبردة كالطماطم 
واخليار واللوبيا والفاصوليا.

٭ األشجار والشجيرات: قص 
االسيجة النباتية والعمل على 

تشكيلها حسب الطلب.
ـ ري االشجار حسب حاجتها 
للمــاء وحســب الظــروف 

اجلوية.
ـ تغطية ثمار األشــجار مثل 
التــني حلمايــة ثمارهــا من 

الطيور.
ـ تروى األشجار على فترات 

كل يومني.
ـ الري حتى ال يصفر املسطح 

ويكون شكله غير مقبول.
ـ القص وذلــك عندما تصل 

املارينجا 
فوائد جّمة.. 

والباولونيا 
إلنشاء الغابات


