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   يــتجه الــعالــم نــحو تــقانــات الــزراعــة الــنظيفة مــع الــتقليل قــدر األمــكان مــن الــتلوث، ومــن ثــم 
فــإن أســتخدام مــواد طــبيعية مــثل األســمدة الــعضويــة والــحيويــة ومخــلفات املــزرعــة، يــعد بــديــال 
مــــناســــبا عــــن األســــمدة الــــكيميائــــية وهــــي الــــرائــــد أو املمهــــد لــــلطريــــق فــــي اإلســــتعمال األكــــفأ 
وأعــــادة تــــدويــــر الــــعناصــــر املــــغذيــــة الــــضروريــــة ، تــــتميز الــــزراعــــة الــــعضويــــة قــــياســــا بــــالــــزراعــــة 
الــــتقليديــــة بــــنوعــــيتها الــــجيدة لــــلمحاصــــيل واملــــنتوجــــات الــــزراعــــية بــــكافــــة انــــواعــــها، التحــــديــــان 
الــرئــيسان ملــنتجي الــزراعــة الــعضويــة هــما األمــراض وإدارة املــغذيــات، كــال الــعامــلني محــدد 
بـــــالـــــتعليمات الـــــتي تـــــمنع إســـــتعمال املـــــخصبات الـــــكيميائـــــية واملـــــبيدات الحشـــــريـــــة والـــــفطريـــــة 
الـــصناعـــية ومـــنظمات الـــنمو لـــتقليل املـــدخـــالت، وتـــجنب إضـــافـــة مخـــلفات الـــحيوانـــات املـــتغذيـــة 
عـــلى الـــعالئـــق املـــكملة، وإســـتعمال الـــوســـائـــل الـــحيويـــة لـــلسيطرة عـــلى األمـــراض والحشـــرات 
واألدغـــال الـــضارة ( الــتعليمات األوربــية EU-requlation 2092/9)، ان أســـتخدام 
الــبقايــا واملخــلفات الــعضويــة يــعد مــن األمــور املــهمة مــن أجــل تــحقيق إنــتاج زراعــي مــناســب 
السـيما فـي نـظام الـزراعـة الـعضويـة، الـذي هـو سـلسلة مـن الخـطوات لـلتعامـل مـع كـل مـا هـو 
قــــــانــــــونــــــي مــــــن الــــــتعليمات والخــــــطط إلنــــــتاج مــــــحصول يحــــــمل مــــــواصــــــفات وتــــــعليمات الــــــغذاء 
الـعضوي يـؤمـن اإلنـتاج الـصحي املـطلوب لـتغذيـة االنـسان، وتهـدف الـى جـعل نـوعـية الـزراعـة 
والـبيئة أقـرب الـى الـكمال مـن الـجوانـب جـميعها. تسـتخدم الـزراعـة الـعضويـة فـي إنـتاج كـثير 
مــن املــواد الــغذائــية كــالــخضروات والــفاكــهة واألعــشاب واأللــياف، لــذا يــجب الــعنايــة بــإضــافــة 
الــــكومــــبوســــت واملســــتحضرات األخــــرى الــــخالــــية مــــن املــــيكروبــــات املــــرضــــية لــــالنــــسان إذ تــــتم 
اإلضـــافـــة قـــبل الـــزراعـــة، وإذا أســـتخدم فـــي أثـــناء نـــمو الـــنبات فـــيجب ان اليـــضاف نـــثراً عـــلى 
الـــنبات، وهـــناك مـــن يـــشير الـــى احـــتياج مـــدة بحـــدود  2-5ســـنوات كـــي يســـتقر اإلنـــتاج بـــعد 
الــتحول مــن الــزراعــة الــتقليديــة الــى الــزراعــة الــعضويــة. ان املــزارع الــعضويــة بــالــرغــم مــن ان 
اإلنـــتاج يـــقل بـــمعدل  10-15% عـــن املـــزارع الـــتقليديـــة إال ان إنـــتاجـــها يـــكون مـــرغـــوبـــاً لـــدى 
مــيسوري الــحال عــلى الــرغــم مــن إرتــفاع اســعارهــا. عــند مــقارنــت الــزراعــة الــعضويــة لــلخضار 
بــالــزراعــة الــتقليديــة مــن حــيث مــحتواهــا مــن املــغذيــات والــفيتامــينات، فــان الــخضار املــزروعــة 
عـــضويـــا مـــحتواهـــا أعـــلى مـــن الـــزراعـــة الـــتقليديـــة الســـيما مـــحتواهـــا مـــن  فـــيتامـــني  CوFe و 
Mgو P واألمــــالح املــــعدنــــية وأقــــل مــــحتوى مــــن الــــنترات والــــبروتــــينات والــــعناصــــر الــــثقيلة. ان 

املساحة املزروعة عضويا في العالم تقدربـ23 مليون هكتار،



 وهي موزعة كما في الجدول التالي :
جدول  يبين املساحة املزروعة بالزراعة العضوية وعدد املزارع.
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