
بعض األشكال المثيرة لالهتمام التي تم الحصول عليها في بساتين الزيتون التجريبية
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:بستان زيتونفي 

ة التي كانت السمة الوحيد. قطعة أرض تجريبية لبساتين الزيتون في مختلف المحافظات األندلسية للتحقق من اآلثار المفيدة لمحاصيل الغطاء240تم اختيار 

ه مكثف ، شب)كان نموذج اإلدارة . تشترك فيها جميع قطع األرض هي أنها احتفظت بمحاصيل الغطاء العشبي على األقل خالل السنوات الثماني الماضية

.للغاية، إطار المزرعة والخصائص المتبقية لكل مزرعة متغيرة ( مكثف ، تقليدي

قطعة محجوزة للغطاء العشبي الكامل ما عدا تحت مظلة أشجار 60قسيمة تجريبية مغطاة بالكامل ، 40

ولية كانت فرضيتنا األ. قطعة تجريبية جردت محاصيل الغطاء العشبي بين الصفوف140الزيتون والبقية 

دمات النظم هي أنه كلما زادت كمية الكتلة الحيوية العشبية الهوائية في كل بستان من بساتين الزيتون ، زادت خ

.اءالبيئية الزراعية المقدمة ، وبالتالي ، زاد عدد قيم مزارع الزيتون ، البيئية واالقتصادية على حد سو
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بالمغذياتاحتفاظًا٪51و٪32المتوسطفيالزيتون
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تسمحداخليةشرائطأغطيةتستخدمالتيبتلكمقارنةبالكامل

.(3البيانيالرسم)كم6.600لمسافةبالسفرللسيارة

6.600 are the kilometers that separate

Madrid from Punta Cana (Dominican Rep.)

الممارسات الجيدة

ا ٪ من األمطار التي تتلقاها بساتين الزيتون في جنوب إسباني70

ساتين تتركز بشكل أساسي بين الخريف والربيع ، فقط عندما تكون ب

يات الزيتون أقل نشاًطا من الناحية البيولوجية وبالتالي تستخدم كم

أقل من المياه؟

د يعد الحفاظ على غطاء محصول يتم التحكم فيه بشكل كاٍف مما يزي

يان من احتياطي مياه التربة بمرور الوقت ويمنع فقد المياه بسبب الجر

.السطحي قراًرا ممتاًزا

This project is part of the PRIMA program supported by the European Union

متوسط وزن الكتلة الحيوية الهوائية الجافة 

(كجم لكل هكتار وسنة)
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مالحظة 

للمجتمع ألنه يحسن صحة الناس ( زراعي)خدمة النظام البيئي هي أي فائدة يقدمها نظام بيئي 
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كجم من ثاني أكسيد الكربون 

ل يتم التقاطه بواسطة محاصي

الغطاء في هكتار واحد من 

دبستان الزيتون لمدة عام واح

كم لتًرا من الديزل يجب استهالكه إلصدار أكبر قدر

طة من ثاني أكسيد الكربون مثل ذلك الذي يتم التقاطه بواس

محصول الغطاء الذي تبلغ مساحته هكتاًرا واحًدا من 

بستان الزيتون لمدة عام واحد؟
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هي الكيلومترات التي تفصل6.600

(جمهورية الدومينيكان)مدريد من بونتا كانا 

ترك الماشية ترعى في بستان الزيتون

إجعل من الممكن التحكم في محصول التغطية، وتجنب استخدام 

لتربة المنتجات الكيميائية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تلويث ا

باإلضافة إلى ذلك ،. والمياه الجوفية والتأثير على صحة الناس

الهم يمثل نشاًطا اقتصاديًا مكمالً يسمح للمزارعين بتنويع أعم

.والحصول على الغذاء الستهالكهم الخاص
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رأًسا من األغنام 50يرعى قطيع مكون من 

يًا ، طنًا من الكتلة الحيوية للنباتات الجافة سنو45حوالي 

جرارات زراعية متوسطة الحجم 10وهو ما يعادل وزن 

.حصان100بقوة 

…ال تنسى

ها عندما يتم تقدير كمية الديزل التي يجب استهالك

م الرس)إلنتاج هذه الكميات من ثاني أكسيد الكربون 

:، تكون األرقام الناتجة مهمة حقًا( 2البياني 

يسمح الوقود اإلضافي المشتق من األغطية الكاملة 

مقارنة بمنطقة مظلة األشجار باستثناء اإلدارة 

الرسم البياني )كم 3.800للسيارة بالسفر لمسافة 

3.)

هي الكيلومترات التي تفصل3.800

Madrid  (روسيا)من موسكو

تجربة جديدة

الزيتوننتائج 

المستدام
su s ta i no l i v e . eu

ملخصاتمنمجموعة

الممارسة

G5 التغطيةمحاصيل 

نفسهامن تلقاء 
أو بالبذور

التربةزيادة مستويات المادة العضوية وجميع مؤشرات خصوبة 

الغالف الجوي وتخزينه في التربة من التقاط ثاني أكسيد الكربون 

المناخككربون عضوي ، مما يساعد على التخفيف من تغير 

البقولياتتوفير مزيد من النيتروجين ألشجار الزيتون في حالة 

بالمغذياتتعزيز االحتفاظ 

زود تالعالقة بين الجذور وبعض الفطريات التي )تعزيز الفطريات الجذرية 

(بالمغذياتالزيتون أشجار 

الزيتونموائل لألعداء الطبيعيين لبعض آفات بساتين توفير 

زيادة تسرب المياه ، وبالتالي ، قد يؤدي إلى تحسين كمية المياه المتاحة 

الزيتونألشجار 

كبيراالحتفاظ بالتربة وتقليل معدل تعرية التربة بشكل 

معلومات اضافية
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