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التحول في االنتاج النباتي :

هــي مرحلــة إنتقاليــة مــن النمــط الزراعــي العــادي أو التقليــدي إلــى 

النمــط العضــوي . أي أنهــا الفتــرة الضروريــة الممتــدة منــذ بدايــة تغييــر 

النظــام الزراعــي التقليــدي إلــى الموعــد الــذي تدخــل فيــة المزرعــة إلــى 

نظــام الزراعــة العضويــة .

المحاصيل الحولية :

ــل  ــا أق ــي دورة نموه ــة والت ــل الحولي ــبة للمحاصي ــول بالنس ــرة التح فت

مــن 12 شــهر تكــون علــى األقــل ســنتين مــن بدايــة البــذر .

المحاصيل المعمرة : 

فتــرة التحــو  ل بالنســبة للمحاصيــل المعمــرة تكــون ثــاث ســنوات 

علــى األقــل قبــل المحصــول األول . 

إجراءات التحويل إلى الزراعة العضوية بالنسبة 
للمحاصيل المعمرة والحولية : 

مســتدام  زراعــي  نظــام  علــى  الحصــول  إلــى  المرحلــة  هــذه  تهــدف 

إلــى تحســين خصوبــة التربــة والتقليــل مــن األمــراض  بحيــث يــؤدي 

المحاصيــل  فــي  المبيــدات  متبقيــات  مــن  والتخلــص  والحشــائش 

والتربــة . كمــا انهــا تمكــن الممــارس للزراعــة العضويــة مــن التاقلــم 

. التنفيذيــة  العضويــة والئحتــه  الزراعــة  مــع نظــام 

التحول العضوي
في االنتاج النباتي

والحيواني
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تتميز فترة التحويل بمرحلتين اساسيتين :

يجــب علــى المــزارع أن يكــون لــه ســجل واضــح المعالــم ويرتكــز هــذا . 1

الســجل علــى كل المعلومــات الخاصــة بمزرعتــه مــن ناحيــة تحليــل 

التربــة والمــاء . خريطــة المزرعــة ، نوعيــة وكميــة اإلنتــاج لــكل قطعــة 

بالمزرعــة والمدخــات وكل مايتعلــق بتربيــة الحيــوان , حيــث ان حفــظ 

الســجات أمــر هــام جــدا لجهــة التوثيــق , كمــا أن المامــة بنظــام الزراعــة 

العضويــة  يمكنــه مــن التطبيــق الســليم للزراعــة العضويــة 

استخدام التقنيات الزراعية وتتمثل في :-. 2

من  ¡ بداًل  وميكانيكية  بيولوجية  بطرق  الحشائش  مكافحة 

الكيميائية. المبيدات 

من  ¡ بدال  الطبيعية  والمعدنية  العضوية  األسمدة  إستعمال 

المصنعة.   الكيميائية 

المسموح  ¡ والمواد  بالطرق  واألمراض  اآلفات  مكافحة 

. العضوية  الزراعة  لنظام  التنفيذية  الائحة  ضمن  بإستعمالها 

فــي  الحيوانــي  واإلنتــاج  النباتــي  اإلنتــاج  كل  تحويــل  يستحســن 

ــن  ــك يمك ــذر ذل ــد . وإذا تع ــي آن واح ــة ف ــة العضوي ــى الزراع ــة إل المزرع

اإلحتياطيــات  كل  أخــذ  مــع  تدريجيــة  بصــورة  المزرعــة  قطــع  تحويــل 

للفصــل التــام بيــن اإلنتــاج العضــوي واإلنتــاج غيــر العضــوي مــن ناحيــة 

التصــرف  مســؤولية  وتحديــد  المســتعملة  والتجهيــزات  المدخــات 

المزرعــة. وســجات 

مرحلة البذور والشتات :

يجــب أن تاتــي البــذور والشــتات مــن مصــدر عضــوي ومــن خــال الجيــل 

األول لهــا علــى األقــل بالنســبة للمحاصيــل الحوليــة ومــن خــال الجيــل 

إســتعمال  يمكــن  أنــه  غيــر   . المعمــرة  للمحاصيــل  بالنســبة  الثانــي 

البــذور ومــواد اإلكثــار النباتــي للمحاصيــل غيــر العضويــة إذا توفــرت 

الشــروط التاليــة :
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أ/     يقــدم اثبــات مســتندي إلــى جهــة التوثيــق بأنــه لــم يكــن بإمكانــة 

الحصــول علــى الصنــف أو األصنــاف المعنيــة العضويــة مــن الســوق. 

ب/     لــم يتــم معاملــة الشــتات منــذ عمليــة البــذر اال بواســطة المــواد 

النباتــي  لانتــاج  العضويــة  الزراعــة  نظــام  فــي  عليهــا  المنصــوص 

أدناهــا ســتة  إنتــاج الشــتات وفــق الطريقــة العضويــة خــال مــدة  أو 

أســابيع قبــل االنتــاج .

ج/     يمنــع اســتعمال البــذور أو الشــتات التــي تاتــي مــن الكائنــات 

. وراثيــا  المعدلــة 

د/     يستحســن إســتعمال األصنــاف المحليــة أو األصنــاف المســتوردة 

المتاقلمــة مــع الظــروف المحليــة.

عنــد االنتــاج العضــوي يجــب فقــط اســتخدام البــذور العضويــة 

ومــواد االكثــار الخضــري ، وفــي حالــة عــدم توفيــر البــذور العضويــة 

غيــر  العاديــة  البــذور  اســتخدام  يجــب  الخضــري  االكثــار  ومــواد 

هــذه  فــي  المــزارع  يقــدم  ان  ويجــب  فقــط  كبديــل  المعاملــة 

الحالــة مســتند يوضــح عــدم توفــر هــذه البــذور العضويــة .

مرحلة الدروة الزراعية :

مــع  أساســي  بشــكل  الزراعيــة  الــدورة  علــى  العضويــة  الزراعــة  تركــز 

تشــجيع إســتخدام محاصيــل األســمدة الخضــراء والبقوليــات ، ويهــدف 

تثبيــت  وزيــادة   , التربــة  خصوبــة  تحســين  إلــى  الزراعــي  النمــط  هــذا 

النتروجيــن و التقليــل مــن الحشــائش ومســببات األمــراض .

الجــذور  ذات  النباتــات  أو  الخضــراء  واألســمدة  البقوليــات  زراعــة  إن 

العميقــة فــي اطــار برنامــج دورة زراعيــة ولعــدة ســنوات يمكــن مــن 

. الحيــوي  ونشــاطها  التربــة  خصوبــة  علــى  المحافظــه 

يكســر  الزراعيــة  الــدورة  تطبيــق  إن  كمــا 

الضــارة  الحشــرات  لمختلــف  الحيــاة  دورة 

مــن  يقلــل  وبذلــك  الزراعيــة  للمحاصيــل 

. واألمــراض  اآلفــات 

خــال  مــن  الزراعيــة  المحاصيــل  تنويــع  إن 

الحشــائش  نســبة  يقلــل  الزراعيــة  الــدورات 

فــي الحقــل ويبقيهــا تحــت الحــدود الضــارة 

دون إزالتهــا تمامــا مــع المحافظــة علــى عــدم 

ســيادة البعــض منهــا علــى البعــض اآلخــر، 
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الزراعــة  فــي  الحشــائش  وتنــوع  تعــدد  أن  إذ 

. البيئــي فيهــا  التــوازن  دليــل علــى 

التحويل في اإلنتاج الحيواني:

دورة :

يعتبــر االنتــاج الحيوانــي غيــر ملــزم فــي الزراعــة 

الزراعــة  فــي  الهــام  دورهــا  مــع  العضويــة، 

العضويــة.

إلــى تنويــع  تــؤدي زراعــة محاصيــل االعــاف 

المــوارد  أهــم  مــن  الحيوانــات  مخلفــات  تعتبــر  الزراعيــة.  الــدورات 

. التربــة  خصوبــة  تحســين  فــي  المســتعملة  الطبيعــة 

ــل أن  ــك يفض ــة ، لذل ــات الزراعي ــر المخلف ــي تدوي ــات ف ــارك الحيوان تش

ــي . ــي والحيوان ــاج النبات ــى اإلنت ــة عل ــة العضوي ــتمل المزرع تش

مرحلة التحول :

مــن المعلــوم أن فتــرة التحــول بالنســبة لألراضــي التــي لهــا عاقــة 

بالنســبة  ســنتين  ماتكــون  عــادة   ) الحيــازات   ( الحيوانــي  باإلنتــاج 

ــرة  ــل المعم ــبة للمحاصي ــنوات بالنس ــاث س ــة وث ــل الحولي للمحاصي

 ، المزرعــة  تاريــخ  حســب  أقصــر  أو  أطــول  الفتــرة  هــذه  تكــون  وقــد 

نــوع  باختــاف  تختلــف  التحــول  فتــرة  فــان  للحيوانــات  بالنســبة  أمــا 

. الحيــوان 

النظــام  إلــى  الوقــت  نفــس  فــي  والحيوانــات  األرض  تحويــل  تــم  إذا 

العضــوي فــان فتــرة التحــول تــدوم ٢٤  شــهرا مــع توفــر الظــروف التالية :

ان تكون التغذية من نفس المزرعة . ¡

، كذلك على االراضي  ¡ تطبق فقط على الحيوانات ومواليدها 
المستعملة لتغذية الحيوانات ومواليدها قبل فترة التحول .
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التغـــــــــــــــــذية :

تهــدف التغذيــة لإلنتــاج الحيوانــي فــي الزراعــة العضويــة إلــى إنتــاج 

أفضــل فــي النوعيــة و ليــس فقــط فــي الكميــة ويشــترط أن تكــون 

كمــا   , العضويــة  المصــادر  مــن  وتاتــي  ومتوازنــة  متنوعــة  التغذيــة 

يشــترط أن تأتــي التغذيــة المكملــة للتغذيــة األساســية مــن مصــادر 

طبيعيــة ، تســمح إدارة الزراعــة العضويــة بــإدراج علــف مصــادق عليــة 

الغذائيــة  الحصــة   ) عضــوي  إنتــاج  إلــى  التحــول  فتــرة  فــي  كعلــف   (

للحيــوان بنســبة ٣٠ ٪ إذا كان هــذا العلــف يأتــي مــن نفــس المزرعــة 

التنفيذيــة  الائحــة  ٪ حســب   ٥٠ إلــى   النســبة  ترفــع هــذه  أن  ويمكــن 

لنظــام الزراعــة العضويــة ، ويســمح كذلــك بــإدراج كميــات محــدده مــن 

العلــف غيــر العضــوي.

 يمنع إستعمال أو إضافة المواد التالية إلى العلف :

هرمونات النمو . ¡

المواد المصّنعة التي تفتح الشهية   ¡

فضات الحيوانات بعد الذبح . ¡

تغذية خاضعه إلى مذيب أو مستخرجة بمادة كيميائية  ¡

المضادات الحيوية . ¡

المواد المعّلبة . ¡

الكائنات المعدلة وراثيا . ¡

اليوريا . ¡
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الرعاية ) التربية والعاج (

الحيوانات  ¡ تربية  تكون  أن  يستحسن 

حظائر  توفير  مع  الطلق  الهواء  في 

المخاطر  من  لحمايتها  واسعة 

من  الحيوانات  يمكن  مما  الطبيعية 

والنمو  كافية  مساحة  في  التحرك 

طبيعي. بشكل 

يجب أن تكون الحظائر ذات مساحات  ¡

الصحة  قواعد  فيها  وتتوفر  مناسبة 

كافية  وكميات  للحيوانات،   العامة 

. والهواء  الشمس  ضوء  من 

لتربية  ¡ المتيسرة  بالمساحة  مرتبطة  الكثافة  تكون  أن  يجب 

لزراعة  لنظام  التنفيذية  الائحة  مع  يتوافق  بما  الحيوانات 

. العضوية 

والمنقار  ¡ واالظاف  القرون  إزالة  مثل  البتر  أنواع  كل  يمنع 

. الخصي  عملية  وكذلك  واألجنحة 

إنتاج الساالت :

يجب أن تأتي الحيوانات من انتاج عضوي.. 1

يسمح بإدخال الحيوانات غير العضوية إلى مزرعة إذا ثبت عدم . 2

عليها  منصوص  زمنية  فترة  خال  العضوية  الحيوانات  وجود 

التوثيق . الزراعة العضوية وبعد موافقة جهة  في نظام 

مع . 3 المتاقلمة  أو  المحلية  الساالت  إستعمال  يستحسن 

وتقوية  الحيوي  التنوع  على  يساعد  مما  المحلية  الظروف 

الطبيعي  التلقيح  يفضل  كما   ، الطبيعية  المناعة  وسائل 

. االصطناعي  التلقيح  على 
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يمنع تربية الساالت التي تاتي من الهندسة الوراثية وتقنيات . 4

نقل الجين وهرمونات التنظيم الجنسي. 

تشخيص أمراض الحيوانات : 

يحــب أن يكــون تشــخيص أمــراض الحيوانــات الحيــة تشــخيصا فرديــا 

وأن يكــون هــذا التشــخيص مســجا فــي الســجات والفواتيــر وعلــى 

جميــع الوثائــق المرفقــة مــن المســلخ .

الوقاية والرعاية البيطرية :

فــي  االساســية  القاعــدة  هــي  االمــراض  مــن  الوقايــة  عمليــة  تعتبــر 

: فــي  الوقايــة  طــرق  وتتخلــص  الحيوانــات  حمايــة 

إختيــار الســاالت المحليــة أو المتاقلمــة مــع الظــروف المحليــة  ¡

،اســتعمال تغذيــة ذات  الوراثــي  التنــوع  المحافظــه علــى  مــع 

جــودة عاليــة مــع التغذيــة المنتظمــة والخــروج إلــى المرعــى . 

تطبيــق اعمــال التربيــة و المائمــة مــع مختلــف الحيوانــات ، اخــذ 

الكثافــة العدديــة المائمــة فــي االعتبــار .

إذا تعــرض الحيــوان إلــى أمــراض رغــم كل وســائل الوقايــة يجــب  ¡

باســتعمال  التوثيــق  جهــة  مــن  والســماح  الفــور  علــى  العــاج 

االدويــة البيطريــة .
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عنــد إســتعمال األدويــة البيطريــة فــي تربيــة الحيوانــات 

العضويــة يجــب مراعــاة عــدة مبــادى :- 

أ/     إســتعمال العــاج الطبيعــي عنــد الحاجــة والمعتمــد علــى النباتــات 

وعلــى المــواد المســتخلصة مــن النباتــات والمتعلقــة بالطــب البديــل  

إلــى جانــب المــواد المعدنيــة الطبيعيــة بــدال مــن المــواد الكيميائيــة 

المصنعــة .

ب/     يمنــع إســتعمال األدويــة البيطريــة الكيميائيــة المصنعــة إال اذا 

ثبــت أن األدويــة الســابق ذكرهــا غيــر نافعــه وذلــك تحــت رقابــة طبيــب 

بيطــري طبقــا لنظــام الزراعــة العضويــة .

ج/     يسمح باستخدام اللقاحات البيطرية . 



11

المراجع

 دليل التحول إلى الزراعة العضوية 

ادارة الزراعة العضوية 

مشروع الزراعة العضوية 

متابعه وتنسيق 

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي

 ادارة االرشاد الزراعي 
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نشرة ا�رشاد الزراعي رقم (٣٧٥) لعام 1436 هـ - 2015 م

الاتعل السدعي
شغ اقإظااج الظئاتغ

والتغعاظغ

نشــاط  مســتوى  ورفــع  تطويــر  وهــو  هدفهــا  لتحقيــق  اإلدارة  مــن  حرصــًا 
الزراعــة العضويــة ونشــرها بيــن المزارعيــن والمســتهلكين والمتعامليــن 
معهــا، وذلــك مــن خــال إنشــاء موقــع إلكترونــي مــن عــام ١٤٣١ هـــ وحتــى 
عامنــا هــذا والــذي مــن خالــه يتــم إطــاع الجميــع علــى مــا وصلــت إليــه 
ــة مــن تطــور فــي المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك  الزراعــة العضوي
جميــع أقطــار العالــم حيــث يحتــوي الموقــع علــى أهــم األخبــار واألحــداث 
الروابــط  وأهــم  العضويــة  الزراعــة  ونشــرات  وإصــدارات  والمناســبات 
المحليــة والعربيــة والعالميــة فــي هــذا المجــال ويمكــن التعــرف أكثــر مــن 

خــال الرابــط التالــي
(www.moa.gov.sa/organic/portal)

البريد اإللكتروني لإلدارة: 

dept.organic@moa.gov.sa

تم تأسيس مواقع التواصل االجتماعي وهي:

نطــاق  ¡ وعلــى  المجتمــع  شــرائح  لجميــع  ُقــرب  عــن  الرســالة  لتوصيــل 
واســع.

المشاركة في الردود اإلعامية للصحافة المحلية. ¡
تقديم خطة عمل دليل المشاركة في المعارض والمهرجانات. ¡
تحديــث بيانــات المزارعيــن العضوييــن بالمملكــة وبنــاء قاعــدة بيانــات  ¡

لهــم.
اإلعــداد  ¡ فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم  المســاندة  الخدمــات  قســم 

المتميــز لــورش العمــل والــدورات التدريبيــة والمحاضــرات بشــكل فعــال 
للكتيبــات  والتنســيق  اإلعــداد  وكذلــك  والمعــارض،  المهرجانــات  فــي 

والمطويــات.
باإلعــداد  ¡ المختصــة  الجهــات  مــع  المســاندة  الخدمــات  قســم  يقــوم 

والتنســيق لتأهيــل مجموعــة مــن المهندســين الزراعييــن علــى مســتوى 
المناطــق بالمملكــة ليصبحــوا ممثليــن للزراعــة العضويــة فــي مناطقهم 

وقــد بلــغ عددهــم ٣٦ مرشــداً.

الخدمات المساندة

saudi organic foods

@saudiorganicfoods

@SAorganicfoods


