
برنامج  تطبيق التقانات المتكاملة للمحاصيل الحقلية فى القطاع المطرى  



الهدف العام: 

  معالجة تدنى االنتاجية  فى القطاع المطرى التقليدى من خالل تطبيق تقانات

 (حصاد المياه و الزراعة الحافظة)الحلول المتكاملة  

اهداف  البرنامج 

 تحقيق األمن الغذائى وزيادة االنتاج واالنتاجية. 

تخفيف حدة الفقر من خالل زيادة الدخل. 

 رفع قدرات المنتجين وتقوية تنظيماتهم. 

  مساهمة المرأة ومشاركتها فى تنمية دخل األسرة



  المناطق المستهدفة لحصاد المياه 

 البيئة الزراعية الشمالية من والية القضارف التى تتراوح معدالت امطارها اقل من
 ملم 500

 2014التقانات المطبقة مع المزارعين للموسم 

حراثة االرض بالمحراث االزميلى  عكس ميالن االرض 

 تسوية االرض بالدسك هرو او الدسك العريض 

 سم 80الزراعة بزراعة بالمسافة بين االشوار 

 الزراعة فى بطن السرابة بزراعةNew life  

 زراعة الصنف ارفع قدمك للذرة و الصنف برومو للسمسم مع تعفير البذور
ك /حم1ك للثيرام و /جم3( الثيرام و القاوشو ) بمعفرات الفطرية و الحشرية 

 للقاوشو

  سماد يوريا أوNPK   كجم للفدان 20بمعدل 

 2014يوليو  30بداية الزراعة 

 













لمناطق المستهدفة بالزراعة الحافظةا 

 ملم 600البيئة الجنوبية ذات معدالت امطار اكثر من 

التقانات المطبقة بحقول المزارعين 

 كيلو للفدان و خلطه بمادة الكونسب بمعدل  2زراعة الصنف ود احمد بمعدل

 ك/حم  1ك و القاوشو بمعدل /جم 3سسى للكيلو و الثيرام بمعدل 10

 فدان /ك 40فدان او /ك40اضافة جرعة من سماد اليوربا بمعدلNPK 

 و الدول  0.5خلط مبيد الجاليفوزيت بمعدل لتر للفدان و الجيزبريم بمعدل

 للفدان  0.5قول بمعدل 

الزراعة فى اشوار 

  2014يوليو  20بداية الزراعة 

 









 

 تم عقد عدد من الدورات التدريبية للمرشدين و هى 

تقانات حصاد المياه 

تقانات الزراعة الحافظة   

 التعلم بالمشاركة 

مفهوم قانون تنظيمات المنتجين 

 القالبات الغربية و وسط القضارف  وهى  –القالبات الشرقية  –والدورات التدريبية للمزارعين بمحليات باسندا 

التعرف على انواع التقاوى 

التعرف على اهمية المعفرات و كيفية استخدامها 

حصاد المياه والمعامالت الفالحية -التعرف على تقانة حصاد المياه المكانى 

دورة تدريبية فى الزراعة الحافظة 

  4-2مكافحة الحشائش باستخدام مبيد-D 

الطرق المثلى الستخدام مبيد الكعوك 

 التعرف على قانون التنظيمات المزارعين 

  







   ايام الحقل و الزيارات

 زيارة وزير الزراعة االتحادى 

زيارة وزير الزراعة النيل االزرق 

زيارة مزارعى القطاع المطرى سنار 

زيارة مزارعى القطاع المطرى الدمازين 

زيارة مزارعى القطاع المطرى جنوب كردفان وشمال كردفان 

زيارة مزارعى القطاع المطرى والية كسال 

 يوم حقل للزراعة الحافظة بمحلية باسندا و القالبات الشرقية بمشاركة المنسق
 القومى للبرنامج

 يوم حقل لحصاد المياه  بمحلية وسط القضارف  بمشاركة قيادات المحلية و المدير
 التنفيذى 

 الهندسة  –البحوث الزراعية ) زيارات اسبوعية من منسق البرنامج و اللجنة الفنية
 (الرى  –الزراعية 

 السيد وزير الزراعة الوالئىا والمدير العام  للوزارة من  زيارات شهرية 

 









 

توثيق للزيارات من بداية اختيار المواقع 

تغطية لجميع مراحل الزراعة 

تغطية من قناة السودان و الشروق الفضائية 

برنامج اذاعى و تلفزيونى اسبوعى لتغطية برنامج  تقانات الحلول المتكاملة 

 





 عدم توفر االالت الزراعية فى الوقت المحدد  و محدوديتها ادى الى تقليص

 عدد المحليات المستهدفة بالخطة

تاخر وصول المدخالت فى الوقت المناسب 

عدم كفاية وسائل الحركة للمرشدين للتحرك داخل الغيط 

 فصل ميزانية االستشارات الفنية للبحوث الزراعية 

 عدم االلتزام المزارعين  بسداد تكلفة المدخالت 

 

 



 2.4االهتمام بمكافحة البودا بتوفير مدخالتها من مبيد القلين و.D 

 تاخير الزراعة يؤدى الى تغيير استخدام  نوع مبيد الحشائش على حسب

 عمر الحشائش

 تفعيل قانون التنظيمات المزارعين الجديد بالوالية للتاكد من استمرارية

 البرنامج فى المستقبل بعد وقوف الدعم



  

 زيادة عدد االالت الزراعية على حسب المساحات المستهدفة 1.

 شراء وتوزيع المدخالت الزراعية فى الوقت المناسب  للواليات  2.

 تدريب المرشدين من خالل الزيارات التبادلية داخليا و خارجيا 3.

توفير وسائل الحركة الدارة نقل التقانة و االرشاد و زيادة وسائل الحركة 4.

 للمرشدين 

الستمرار تبنى تقانات البرنامج القومى للحلول المتكاملة  البدا من  الدعم 5.

السياسى لتفعيل قانون تنظيمات المزارعين لالستفادة من برامج التمويل 

 االصغر








