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 مقدمة

 

فى هى نباتات غير مزروعة تنمو بريا مصاحبة للمحاصيل الحشائش 
لما تسببه وغير مرغوب فى تواجدها  األماكن ا من وغيرهراضى الزراعيةألا

وتزيد من قتصادى إلجودة الناتج اومن أضرار شتى للبيئة من نقص فى كمية 
تعمل كعوائل لكثير من الحشرات وكذلك نتاج لزيادة العمليات الزراعية إل االيفتك

وتسبب , لحيوانوا لألنسان ماوالقوارض ومسببات األمراض النباتية وبعضها س
نسياب الماء وكثرة البخر فى إقة اعإمشاكل للمجارى المائية من الحشائش 

طرق السكك الحديدية والمطارات فى ومشاكل عاقة المالحة إووفقد الماء 
قيمة األراضى وخاصة تواجد األنواع من وأماكن التخزين ، وتخفض كذلك 

 لكثرة قتصادية الهامةإل وقد تحد من زراعة بعد المحاصيل امنهاالمعمرة 
  .عدادها وتنوعها او لتواجد نباتاتها الطفيلية بشكل وبائىأ

سباب عديـدة   ألستئصال والمكافحة   إلوالحشائش بصفة عامة صعبة ا    
لها اكثر من وسـيلة     و, ال تقارن بها المحاصيل     بأعداد كبيرة   تنتج البذور   حيث  

 لهـا فتـرة   و. الخضرية وخضرى بمختلف اعضاء النبات      ةنتشار جنسى بالبذر  إ
وكثير منها تشبة النباتات المصاحبة لها      , سكون طويلة تضمن طول فترة بقائها     

تنتهى فترة كما و, وخاصة فى مراحل النمو االولى مما ينجيها من التخلص منها      
وبعضها له اكثر من جيل واحد فى , كتمال نضج المحاصيلإحياتها بسرعة وقبل    

لمعاكسة والتى ال تسمح بنمو     يمكنها النمو فى الظروف ا    كما و الموسم الزراعى   
سـتكمال دورة  إمكانيـة  إلالقدرة التعويضية الكبيرة   ولها من   , نباتات المحصول 
سهولة الوة على   ععمليات المكافحة المختلفة    أثناء  جزاء منها   أحياتها بعد فقد    

عن طريق الهواء والماء والتقاوى واألسمدة والتربـة        نتشارها من مكان الخر   إ
  .واآلالت

 شان كل كـائن حـى فمـن          فى ذلك  ئش جوانب مفيدة شأنها   لحشاول 
بعضها تستخرج المواد الفعالة لكثير من العقاقير الطبية ومنها غذاء لالنـسان            

  .و تستخدم فى بعض الصناعات الريفيةأوالحيوان 
وتتبع الحشائش فى التقسيم الطبيعى للمملكة النباتية النباتات البذريـة          

ن الطحالـب  أ إل اات الفلقتـين وت الفلقة الواحدة وذ   و الزهرية مغطاة البذور ذا    أ
تبعـا  تقسم أما التقسيم الشائع للحشائش ف.زهارألتتبع النباتات الالبذرية عديمة ا 

   -:لى إلدورة حياتها وشكل أوراقها وزمن تواجدها 
  

وهى التى تتم دورة حياتها خالل موسم : حولية الحشائش ال -:أوال
  منها زراعى واحد شتوى أو صيفى و

هى تتبع ذوات الفلقتـين وتعطـى       و عريضة األوراق حولية  الحشائش  ال) أ  (  
  :ورقتين فلقيتين عند إنباتها ومن أهم الحشائش التابعة لها مايلى

وهذه يتم إنبات بذورها فى     : الشتوية عريضة األوراق حولية  الحشائش  ال -١
خول الخريف ونموها الخضرى فى الشتاء ويكتمل نموها الثمرى قبل الد         

   , ومنهافى الصيف



         Vicia sativa    )جلبان ( بسلة شيطانى 

 Sonchus oleraceus               جعضيـض
 Urtica urens  )حريق ( حراقة 
 Rumex dentatus                      حميض
   Melilotus indica                     حندقوق

     Malva parviflora  )الخبازى البرى(خبيزة الشيطانى 

  Ammi majus  خلـــة
 Lathyrus hirsutus               دحريج

 Coronopus sp                        رشاد البر
  Chenopodium sp  زربيح

  Anagallis arvensis  )عين القط ( زغلنت 

 Cichorium endivia                  سريس
       Beta vulgaris  سلـق

 Emex spinosus               العجوزضرس 
 Calendula arvensis                عين البقر
  Senecio glaucus                      قريـص

 Brassica Kaber  كبـر
        Capsella bursa-pastoris       كيس الراعى

        Medicago polymorpha              نفـل
 Cascuta sp  حامول

  Orobanche crenata            الوك الفوله
 Orobanche aegyption  هالوك الطماطم

  Orobanche minor            هالوك البرسيم
  



  

  
  جعضيـض  )جلبان ( بسلة شيطانى 

  ����  )حريق ( حراقة 



  
  
  
  

  
  

  )رىالخبازى الب(خبيزة الشيطانى         حندقوق

  

  دحريج  خلـــة
  
  

 



  

  
 

  

  زربيح  رشاد البر
  
  
  

  

  سريس  )عين القط ( زغلنت 



  
  
  

   
  ��س ا����ز  سلق

  
  
  
  



  قريـص  عين البقر
  
  

    
      كيس الراعى  كبـر

  
  



    
�ـ��  حامول  

  
  
  
  

    
  هالوك طماطم  هالوك فول

  
  



وهذه يتم إنباتها فى    : الصيفية  األوراق عريضةالحشاش الحولية    -٢
  .الصيف وتثمر وتنضج قبل الدخول فى الشتاءالخضرى فى الربيع ونموها 

  
 Hibiscus trionum  تيل شيطانى

 Ammani aegyptiaca  رجل الحمامة
 Portulaca oleraceae  رجلـة
 Eclipta alba   سويدة-سعدة 
 Xanthium strumarium  شبيط

 Amaranthus spp  عرف الديك
 Solanum nigrum  عنب الديب
 Euphorbia spp  أم لبن – لبن الحماره

 Sida alba  ملوخية إبليس
 Corchorus olitorius  ملوخية

  
  

  رجل الحمامة  تيل شيطانى
  



��   سويدة-سعدة   ر�
  
  
  

   

  عرف الديك  "!� 

  
  



  

    

#�  لبن الحماره   $�# ا�
  
  
  

    
  ملوخية أبوحديدة           - ملوخية إبليس

  



وات الفلقة الواحد وتعطى وهى ذضيقة األوراق الحشائش الحولية ال) ب ( 
  -:ورقة شريطية عند إنباتها والتعريق فيها متوازى ومنها

  
  

  مثل:الشتويةضيقة األوراق الالحشائش الحولية  -١
  
  

 Avena spp  الزمير
 Avena sterili                  زمير من نوع إسترليس

  Avena sativa   ساتيفازمير من نوع
 Avena fatua   فاتوازمير من نوع

 Polypogen monspeliens  ديل القط
 Phalaris sp  الفالرس
 Lolium temulentum  الصامة

  
  
  

 
  

  

Avena sterilis  Avena sativa  
  
  



    

Avena fatua  ديل القط  
  
  
  

    
  )شعير الفار(فالرس  صامة

  
  



  �(�: ا�'����ضيقة األوراق ال الحشائش الحولية -٢
   

 Echinochloa colonum  أبو ركبــة
 Poa annua  بوا

 Digitaria sangunalis  دفيـرة
 Echinochloa crus – galli  دنيبة

 Setaria viridis  صيفية  - ديل الفار

 Dactyloctenium aegyptium  نعيم الصليب – رجل الحرباية
 Cyperus difformis  عجيرة
 Cenchrus biflorus roxb  ساند بار
 Cenchrus ciliaris  خدنى معاك  - شبطة

 Eleusine indica  نجيل حولى

  
  

ن :-++�ر ا�
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   M�J ا��'��13– بوا  أبو ركبــة

  
  



  

  دنيبة  دفيـرة
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  نجيل حولى   شبطة-خدنى معاك 
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ثالث سنوات متى توفرت ظروف     الوتمكث بالتربة من سنة وتزيد عن       
تتكـاثر  فقـد   وهى صعبة المكافحة حيث أنها تتكاثر بأكثر من طريقة          النمو لها   

   -:لى إوتنقسم  .والجذور الزاحفةأوالدرنات أواألبصال أوالريزموات أ بالبذرة
  
   عريضة األوراقالحشائش المعمرة ) أ (  

  ومنها
   
  

 Conyza discoroides  برنـوف
 Alhagi spp  عاقـول
 Convolvulus arvensis  عليـق

  
  
  
  

    

  �J3$ل  ����ف

  



  
  عليق

  
  ضيقة األوراقالمعمرة الحشائش ) ب (  
  ومنها 

 
 Arundo donax  )غاب ( بوص 
 Phragmites spp  حجنـه
 Impreta cylindrical  حلفـا
 Cyperus spp   المر-سمار 
 Cyperus spp  سعـد

 Cynodon dactylon  )المعمر ( نجيل البلدى 
  

    
 حجنـه بوص

  



  
  

    
  سمار  حلفا

  
  
  
  

    
  نجيل بلدى  دعس



   لمكافحة المتكاملة للحشائشاألسس العامة 
  

من المزرعية فى إختيار وسائل المكافحة المختلفة  وهى أسلوب اإلدارة
فى توافق مالئم للـتخلص مـن       راعية وميكانيكية وحيويه وكيماوية     زمكافحة  

زيادة مع  منافستها للمحاصيل المصاحبة لها     منع  ها و نتشارإتقليل  لأو   الحشائش
  .المحصول ودخل المزارعين

  
  -:ةالمختلفالحشائش  ةطرق مكافح 

 ة ومنهاالطرق الميكانيكي -١
   .التمشيط مع الحرث*
و المعمـره وبـصفه خاصـه       أيه للحشائش الحوليه    فالعزيق مع التن  *

 من االرض وحرقهـا بعيـدا عـن    خراجها  وإضاء التكاثر الخضويه االرضيه     أع
  .الحقل

   .النقاوة اليدوية – التقليع باليد*
   .والحرق للحشائش خاصة المعمرة منها والرعىأ الحش*
  .التغطيه للتربه بالقش والبالسيتك*
   . وخاصة الحشائش الغير محبة للماءالتغريق بالماء*
  
    :ومنها ةالطرق الزراعي -٢
 عفير  – عفير   –حراتى  ( أمكن  تسطير أو على خطوط كلما      الزراعة  *

  .بة لكل محصولاسبالطريقة الزراعية المن)  محسن–
  .الزراعة فى الميعاد المناسب وبالعدد المناسب لوحدة المساحة*
 وخاصة الحـشائش  نظيفة خالية من بذور الحشائش    بتقاوى  الزراعة  *

   .الطفيلية والخبيثة
* �!J ا�9=,ت [
��هU� 3إ1T U�  . ا�
QP39ا7=@ا�-3 ��=\آ
المناسـبة  ) تتابع أنـواع المحاصـيل      ( أستخدام الدورات الزراعية    *

  .لكل منطقةلمكافحة الحشائش 
   .كلما أمكنفى الزراعة قبل  ةالرية الكدابإجراء *
  بعـض  ةو زراع أ) التكثيف  ( زراعه محصولين معا بنظام التحميل      *

  .شجارألالمحاصيل تحت ا
  .سراف مع الصرف الجيدإلالعنايه الشديدة بالرى وعدم ا*
مده كافيه لـضمان    ب هامباشرة قبل تخمر  أسمدة بلدية   ستخدام  إعدم  *

  . الحشائش بذورةفقد حيوي
   . التربة والمحصولة خدمةالت واسلحآنظافه *
بالحشائش وخاصه التـى علـى      تجنب نقل التربة من مناطق موبؤه       *

  .المصارفالترع وجوانب 
مناطق مصابة  من  نتقالها  إمراقبه  ماكن لرعى الحيوانات مع     أتحديد  *

  .لى مناطق نظيفةإ



  . التى كونت بذورحشائشالعدم تغذية الحيوانات على 
الحـشائش  الطرق والمـساقى مـن      الحقول و نظافة حواف   بهتمام  إلا

  ٠نتشارها داخل الحقولإلمنع والتخلص منها قبل تكوين البذور 
  
  .ةالطرق التشريعي -٣

لمنع دخـول أنـواع     وسن القوانين   الحجر الزراعى   وذلك عن طريق    
من مناطق موبـؤة    جديدة من الحشائش للبالد أو إنتقال الحشائش داخل الوطن          

  .خالية منهابالحشائش إلى مناطق 
  
 )الحيوية(  بيولوجيةالالطرق  -٤

ستخدام هذا األسلوب قد    إساليب الحديثة المنتشرة حيث ان      ألمن ا  وهى
ات وهذا هو أمل كل المشتغلين بالزراعة       ستخدام المبيد إيغنينا فى المستقبل عن     

ستخدام المفترسات مثل الحشرات والديدان والخنافس والممرضـات        يتم إ فيها  و
  .لتأكل وتتطفل على الحشائش

  
  : ويتوقف نجاح المقاومة البيولوجية على عوامل منها 

 مالئمة المنطقة التى تدخل اليها الحشرات او الكائنـات الحيـة لمعيـشتها             -١
 .  لها مع سهولة مكافحتها إذا لزم األمر من األعداء الطبيعيةاوخلوه

ن أتخصص الحشرات للحشائش المراد مقاومتها تخصصا تاما وال يمكـن            -٢
     .خر أى نبات أتتغذى على 

لمكافحة الحيويـة لحشيـشة الهـالوك       هو ا ومن أهم األمثلة الناجحة     
خصصة وحيدة العائل حيث    وهى حشرة مت  ) الفيتومايزا(ستخدام ذبابة الهالوك    بإ

عداد كبيرة من البذور اللبنية للهالوك ويمكنهـا أن تقـضى           أتتغذى اليرقة على    
  .على جميع البذور فى الثمار حديثة التكوين

  
   ة الطرق الكيماوي-  ٥

ستخدام مبيدات الحشائش الكيماوية التى تقتل أو تثبط        إوهى    
 معه وعلى أال تحدث ضرر      أو تمنع نمو الحشائش وفى وجود المحصول النامى       

  .للمحصول التالى
   -:وتنقسم مبيدات الحشائش الى نوعين رئيسيين 

 بمعنى أن لها القدرة على قتل بعض الحـشائش        . ختياريةإ مبيدات   -أ  
  .دون أن تضر بالمحاصيل المزروعة

وهى تقتل جميع النباتات اذا ماتعرضـت       . ختياريةأ مبيدات غير    -ب  
  .لها

  
  
  
  



  المحاصيل الحقلية فى ائـشمكافحـة الحش
  
  : محصول القمح -١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  قمح معامل حقل                 معامل     قمح غير حقل         

  
فـى  ) الرية الكدابـة  (أو العفير المحسن    تباع الزراعة الحراتى    إ يتم   *

   .األراضى الموبوءة بالحشائش
قـاوى بإنتظـام     يفضل الزراعة على سطور حيث يـتم توزيـع الت          *

على الحشائش بين السطور وسهولة مكافحتهـا       بسهولة  التعرف  وبالتالى يمكن   
مـرتين  بالنقاوة اليدوية التى يفضل إجرائها بالخربشة إذا ماسمحت الظروف أو  
  .قبل رية المحاياه وقبل الرية الثانية

 إتباع الدورة الزراعية التى يتخللها محصول البرسيم الذى يسبق القمح           *
   .ئشابالحشى الموسم الشتوى السابق مما يساهم فى تقليل اإلصابة ف

 خالية من بذور الحشائش خاصة الزمير والصامة نظيفة الزراعة بتقاوى   *
  .والدحريج حتى التنتقل العدوى إلى األراضى غير المصابة

 الزراعـة    يمكن إستخدام مبيدات الحشائش الموصى بها من قبل وزارة         *
  :كاآلتى

  

  : الحشائش الحوليةعريضة األوراق مكافحة •
  

  -:يتم إستخدام أحد المبيدات اآلتية
فدان بعد إكتمال إنبات القمـح  / جم٨ بمعدل   DF% ٧٥مبيد جرانستار    -١

  . ورقات للقمح٤ - ٢فى طور مبكر من 

  



فدان قبل رية المحاياه بيـوم  /٣ سم٤٠   بمعدلSC% ١٠ مبيد سينال   -٢
  . يوم من الزراعة٢٥ - ٢٠واحد والتى تكون فى حدود 

 ٤ - ٢ رشاً فى طور   فدان/٣ سم ٣٠ بمعدل   SC% ١٧,٥مبيد دربى    -٣
   .أوراق لنبات القمح

 ٤ - ٢ فدان رشاً فى طور/ جم٢٤ بمعدل WG% ٧٥مبيد هارمونى م    -٤
  .أوراق لنبات القمح

 - ٢ فدان رشاً فى طور   /٣ سم ٢٥٠  معدل ب SC% ٢مبيد أيكوبارت    -٥
  . أوراق لنبات القمح ٤

 ٥ – ٣فدان رشا فى طـور  / بمعدل واحد لتر  EC %٢٤ برومينال -٦
  .  أوراق للقمح

 ٥ – ٣فدان رشا فى طـور  / بمعدل واحد لتر  EC %٢٢,٥ باردنر -٧
  .  أوراق للقمح

   
  :لمكفحةالحشائش النجيلية وخاصة الزمير * 
  -:يتم إستخدام أحد المبيدات اآلتيةو

 فدان خالل شـهر بعـد ريـة       /م ج ١٤٠ بمعدل   WP% ١٥مبيد توبيك     -١
 .المحاياة

 ٤ - ٢دان فى طـور   ف/٣ سم ٥٠٠ بمعدل   EW% ٧,٥مبيد بوما سوبر     -٢ 
  .أوراق للقمح

 ٤ - ٢فـى طـور    فـدان /بمعدل واحد لترEC % ٣٦مبيد أيلوكسان  -٣ 
   .لتر ماء للفدان١٥٠ - ١٢٠وبإستخدام أوراق للقمح 

   
  ):وراقعريضة وضيقة األ( لمكافحة الحشائش الحولية * 
   :=التالية ات يستخدم أحد المبيد  
 ٤ - ٢فى طـور     فدان/٣ سم ٦٠٠ بمعدل   SC% ٥٥بانتر   مبيد -١

  .أوراق للقمح بعد تطاير الندى
 ٤ - ٢فى طـور    فدان  / لتر ١,٢٥ بمعدل   SC% ٥٠مبيد سوات    -٢

فى األراضى الرملية أو    ات   المبيد هستخدم هذ توال. بعد تطاير الندى  أوراق للقمح   
  .رة فى المواد العضويةالفقي

 ٤ - ٢فدان فى طور    / لتر ١,٥ بمعدل   SC% ٥٠ تيورنيكسمبيد   -٣
  .أوراق للقمح

يستحسن تواجـد نـسبة      للحصول على كفاءة عالية لهذه المبيدات     و 
هـذه   حيث أن بعـض      حركة العصارة داخل النبات     تساعد على  رطوبة باألرض 

 مـع   سة لوحدة المساحة  الرش بصورة متجان  ، ويفضل إجراء    المبيدات جهازية 
رشاشـة  (مراعاة حجم محلول الرش بعد معايرة آلة الرش المـستخدمة مثـل             

بحيث الينزلق محلول الرش من على أسطح النباتات إلى األرض فتقـل           ) ظهرية
فـى حالـة    وأعدم الرش عند إرتفاع درجة حرارة الجـو        ويجب   .كفاءة المبيد 

راضى الرملية أو الفقيرة فى المواد فى األات  المبيد هستخدم هذ توال .رياحهبوب  
  .العضوية



  : محصول الشعير -٢
  

ـ  محـصول    يمكن مكافحة الحشائش العريضة فى             نفسالـشعير ب
  .الخطوات الزراعية المتبعة فى محصول القمح

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

                            حقل شعير معامل      

  
  
  :ق  مكافحة الحشائش الحوليةعريضة األورا*

فـدان رشـا   / بمعدل واحد لتر  EC %٢٤مبيد برومينال  إستخدام يمكن
  .   أوراق للمحصول٥ – ٣عاما على نباتات المحصول والحشائش فى طور 

  

  :محصول الفول البلدى -٣
  

  حقل فول بلدى معامل ضد الهالوك
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  حقل فول بلدى موبوء بالهالوك

  
  :لمكافحة حشيشة الهالوك* 
  .خالية من بذور الحشائش خاصة الهالوكنظيفة ى الزراعة بتقاو -
  . الزراعة بأصناف تتحمل اإلصابة نسبياً بالهالوك-
أنهـا  مـسبقا ب  تجنب زراعة الفول فى األراضى المعـروف عنهـا           -

  .بالهالوك موبوءة
نتشار الهالوك نتيجـة  إيفضل زراعة الفول بعد أرز لدوره فى تقليل     -

  .صول األرز أثناء نمو مح بالماءغمر األرض
 عدم تكرار زراعة المحصول فى نفس األرض عاما بعد آخر حتـى            -

  .التزيد اإلصابة بالهالوك
فـى  خاصـة   يتم زراعة الفول فى الثلث األخير من شهر نـوفمبر            -

مما يقلل من تـأثير الهـالوك علـى    األراضى المعروف عنها اإلصابة بالهالوك      
  .نباتات الفول
لهالوك عند ظهورها تباعا بالحقـل قبـل         تقليع الشماريخ الزهرية ل    -

للمحصول مع ضـرورة     تزهيرها أو تكوين البذور دون إحداث أضرار ميكانيكية       
  .جمع الشماريخ وحرقها

  
  -:المكافحة الكيماوية
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  : األوراق لمكافحة الحشائش الحولية العريضة*
بـإجراء  أو  بالخربشة الـسطحية للتربـة       تكافح الحشائش الحولية     -

الحشائش قبـل ريـة المحايـاه        درجة إنتشار     العزيق أو النقاوة اليدوية حسب    
وكذلك قبل الرية الثانية وكذلك إجراء النقاوة اليدويـة لمـرة واحـدة لـبعض               

  .بعد ذلكالحشائش المتخلفة 
  

  :لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية* 
 ٣ سم ٢٥٠ بمعدل   EC% ١٢,٥يد سلكت سوبر    مب يمكن إستخدام     -

 أوراق للحـشائش    ٤ - ٢فدان رشاً على النباتات والحـشائش فـى طـور           / 
  .النجيلية

  
  محصول العدس -٤
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  :تكافح الحشائش فى العدس كما يلى
  يفضل الزراعة الحراتى والزراعة على سطور أو مصاطب حتى  -

يمكن التخلص من الحشائش بالنقاوة اليدوية أو الخربـشة إن أمكـن            
  .مبكرا نظراً لضعف القدرة التنافسية لنباتات العدس على الحشائش 

 الزراعة بتقاوى خالية من بذور الحشائش خاصة الدحريج والبسلة -
تقليع شماريخه الذى يتم الشيطانى والزراعة فى أرض غير موبوءة بالهالوك 

  .قبل تكوين البذور وحرقها 
  
   : محصول البرسيم -٥

��                             حقل برسيم معامل لمقاومة الحامول����ل ��
  

  
  
  
  

 



 لضمان الحصول على العـدد      زرع البرسيم فى أرض تامة اإلستواء      ي
األمثل من النباتات فى وحدة المساحة حتى التظهر الحشائش فى البقع الخاليـة             

  .من النباتات فى األرض غير المستوية 
  يجب أن تكون الزراعة بتقاوى خالية من بذور الحـشائش خاصـة            -

  .األرض غير مصابة بالحامولويفضل أن تكون  الحامول والسريس والكبر
درجة إنتشار الحامول وعند ظهوره فى أى    ويجب متابعة الحقل لتحديد     
  .تكوين بذورإزدياد حجم البقع وقبل بقعة يتم جمعه وحرقه للتخلص منه 

  
   :ً محصول البصل-٦
  
   :المشتـل  ) ١( 
  

خدمـة  يراعى الزراعة فى أرض خالية من الحشائش مع اإلهتمـام ب          
جيداً مع تسويتها والزراعة فى سطور أو على مصاطب ليـسهل           ل  أرض المشت 

  .خربشة األرض أو تقليع الحشائش باليد وعلى فترات متقاربة

 

 

   
  :البصل الفتيل ) ٢( 
 يتم إجراء العزيق أكثر من مرة قبل كل رية كلما أمكن ذلك ونقـاوة                

 لـضعف   نظـراً ذلـك   الحشائش خاصة فى األطوار المتأخرة من موسم النمو و        
  .القدرة التنافسية للبصل على الحشائش

  
  :لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة* 

  :أحد المبيدين األتيين يمكن إستخدام     
  فدان/لتر ١,٢٥ بمعدل EC% ١٥فيوزيليد فورتى  -١
  فدان/٣سم ٦٠٠ بمعدل EC% ٥أرامو  -٢

عنـدما تكـون    رشاً عاماً على نباتات المحـصول والحـشائش         
 ورقة والحشائش المعمـرة بطـول   ٤ : ٢ائش الحولية فى طور    الحش
  . سم١٥-١٠

  
 



  :البصل الـروس ) ٣(  
  . يلزم تكرار العزيق كلما أمكن قبل رية المحاياة والريات التالية  
  
  :محصول البنجرً -٧
  

  
  
  
*

   
  
  
  

  : يتم مكافحة الحشائش فى البنجر كما يلى 
الحـشائش  بـذور    يجب الزراعـة بتقـاوى نظيفـة خاليـة مـن             -

  .وخاصةالسلق 
 تجرى عملية العزيق أكثر من مرة كلما سمحت الظـروف ويمكـن             -

  .فيما بعد ذلك نقاوة الحشائش يدويا
 

  
  : الكتانً-٨  
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  : يتم التخلص من الحشائش كما يلى*
 خالية من بذور الحشائش خاصـة الحـارة         نظيفة الزراعة بتقاوى    -
  .والحامول

 . إجراء النقاوة اليدوية قبل رية المحاياه والرية التالية-
يتم متابعة الحقول وتقلبع النباتات فى البقـع المـصابة بالحـامول            -  

  . وحرقها خارج الحقل قبل إنتشارها
   

  : مكافحة الحشائش الحوليةعريضة األوراق *
فدان رشـا   / ٣ سم٥٠٠بمعدل  EC %٢٤مبيد برومينال  إستخدام يمكن

 على نباتات المحصول والحشائش عندما يصل طول نبات الكتان ألى طول            عاما
  .   سم١٥ – ١٢

  
  : القطنًً -٩

      
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  حقل غير معامل موبوء بالحشائش         حقل معامل            
تمتد الفترة التى ينمو فيها نبات القطن من شهر مارس وحتى شـهر             

الشتوية والصيفية  الحولية   الكثير من الحشائش     أكتوبر ، وينتشر فى هذه الفترة     
، وتعتبر الفترة الحرجة لمنافسة الحـشائش لنباتـات      وكذلك الحشائش المعمرة    

  :القطن هى الثالث شهور األولى من حياة القطن وفيما يلى برنامج مكافحتها
  

  لمكافحة الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق •
 لترماء ٢٠٠ لتر مع ٢,٥ل  بمعدEC% ٤٨يستخدم مبيد اميكس  

 لتر ماء بالموتور للفدان رشاً على الخطوط بعـد الزراعـة            ٤٠٠بالرشاشة أو   
لدفعة واحدة فقط وذلك    ) خربشة  ( وقبل الرى وينصح بإجراء العزيق السطحى       

من الزراعة لتسليك الخطوط وإزالة الحشائش المتخلفة بعد المعاملـة         شهر  بعد  
 .الكيماوية

 لتر رشاً علـى     ١,٧٥ بمعدل   SC% ٥٠ اجاردجيسيستخدم مبيد   
  .الخطوط بعد الزراعة وقبل الرى

    



  :الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة لمكافحة *
فدان رشاً عاماً   /٣سم ٥٠٠ بمعدل   EC% ٤ بانتيرا مبيد   خدم يست     

 ٤ - ٢فـى طـور     الحولية  على المحصول والحشائش عندما تكون الحشائش       
لتى ينتشر فيها النجيل البلدى المعمر أو عندما يـصل          ذلك فى البقع ا   كورقات و 

  . سم١٥ - ١٠طول الحشائش 
  
  : لمكافحة حشيشة السعد*

فدان رشاً عاماً على    /جم٨ بمعدل   WG% ٧٥ أنفوك يستعمل مبيد        
  . سم١٠قطن عندما يصل طول الحشيشة السعد المحصول و
  

  : فول الصوياً-١٠
  

  : لمكافحة الحشائش الحولية*
) الرية الكدابة (  أو العفير المحسن     الزراعة الحراتى أتباع طريقة        

  .لألراضى الموبوءة بالحشائش
  
  

  :الفول السودانىً -١١
  
يـستخدم أحـد     لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة     •

  -:المبيدات التالية
  فدان / لتر١ بمعدل EC% ١٢,٥سلكت سوبر  -١
 فدان/تر ل١,٥ بمعدل EC% ١٢,٥ فيوزيليد ماكس -٢

فى طـور   الحولية   لتر ماء للفدان رشاً عاماً على النباتات والحشائش          ٢٠٠مع     
فى البقع التى يوجد بها النجيل البلدى المعمر عنـدما تـصل            و ورقات   ٤ - ٢

  . سم١٥ - ١٠الحشائش لطول 
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  :األرزً -١٢
  

لمكافحـة حـشائش الدنيبـة وأبـو ركبـة          *:شاتل األرز م ) ١( 
  :والعجيرة

 لتـر للفـدان خلطـا       ٢ بمعدل   EC% ٥٠ مبيد كفروساتيرن    خدم يست      
 أيام من   ١٠ – ٧بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى على أن ينثر المخلوط بعد           

  .زراعة الحبوب المكمورة
  

  :األرز الشتل ) ٢( 
يـستخدم    ركبـة والعجيـرة     لمكافحة حشائش الدنيبـة وأبـو      *

  :المبيدات اآلتية أحد
 -٣  أو EC% ٥٠ كفروســـاتيرن -٢ أو EC% ٥٠ ســـاتيرن -١
فدان رشاً عاماً أو خلطاً بالتراب النـاعم أو  /  لتر٢ بمعدل  EC ٥٠سيترون 

  .الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة التتجاوز سبعة أيام
لفدان رشا بعد الشتل بأربعـة       ل ٣ سم ٣٥ بمعدل   SC% ٢٤ جرانيت   -٤

  .أيام

  
  

  غير معامل                             حقل معامل            حقل
  

  
  .لمكافحة حشائش العجيرة والسمار والسعد والعريضة األوراق* 
  :يستخدم أحد المبيدات التالية 
فدان رشـاً أو خلطـاً بعـد        / لتر ١,٥ بمعدل   AS% ٤٨بازجران   -١

   يوم من الشتل ١٥ - ١٢مر وذلك بعد صرف مياه الغ



 - ٥فدان وينثر المخلوط بعد     / جم ٨٠ بمعدل   WP% ١٠سيريس   -٢
 سم على أن يظـل الغمـر        ٥ - ٣ أيام من الشتل فى وجود الماء بارتفاع         ١٠

 . أيام من المعاملة بالمبيد٥ - ٤بالماء لمدة 
 عاما بعد الـشتل  رشاًجم للفدان ١٢بمعدل  DF %٥٠ جوليفار -٣  

  . لتر ماء للفدان٢٠٠أسبوع وحتى تفريع نباتات األرز وبإستخدام ب
 يوم ١٥ – ١٢جم للفدان رشا بعد ٢٠ بمعدل  WG% ٧٥ أنبول -٤  

 لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف المياه من الحقـل قبـل             ١٢٠من الشتل مع    
  .الرش بيوم واحد ثم اللرى فى اليوم التالى للرش

  
  :األرز البدار ) ٣ ( 

 يـستخدم أحـد     .ة حشائش الدنيبة وأبو ركبة والعجيرة     لمكافح *
  :المبيدات التالية

ــاتيرن  -١ ــاتيرن  -٢أو  EC% ٥٠س  -٣ أو EC% ٥٠كفروس
 رشاً عاماً أو خلطاً وبنثر المخلوط بعد        دانف/  لتر ٢ بمعدل   EC% ٥٠سيترون  

   أيام من الزراعة١٠ - ٧
مياه فدان حيث يتم صرف ال    / ٣ سم ٨٠٠ بمعدل   SL% ٢نومينى   -٤

 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل الرش بيومين علـى           ١٨ - ١٤من الحقل بعد    
أن يعاد الغمر بالمياه بعد يومين من الرش على األقل وتترك بارتفـاع يغطـى               

  . أيام على األقل٥ - ٣الحشائش لمدة 
 - ٨بعد  عاماً  رشا  فدان   / ٣ سم ٤٠٠ بمعدل   OD% ٢,٥رينبو   -٤ 

  . من الزراعةيوم ١٥
  
 كافحة حشائش العجيرة والسمار والسعد والعريضة األوراق      لم *

  :يستخدم أحد المبيدات التالية
فدان رشـاً أو خلطـاً بعـد    / لتر ١,٥ بمعدل   AS% ٤٨بازجران   -١ 

   يوم من البدار١٥ - ١٢صرف مياه الغمر وذلك بعد 
 ١٠فدان وينثر المخلوط بعد     / جم ٨٠ بمعدل   WP% ١٠سيريس   -٢ 

سم على أن يظل الغمـر بالمـاء         ٥ – ٣جود الماء بإرتفاع    فى و  من البدار  ايام
  . أيام من المعاملة٥-٤لمدة 

  

 )الدنيبة وأبو ركبة(حشائش النجيلية اللمكافحة  •
لفـدان   ا/٣ سـم  ٣٥٠ بمعدل   EW% ٧,٥يستخدم مبيد ويب سوبر        

ونباتات األرز فى طور أربع ورقات إلى        لتر للفدان    ١٢٠مع  رشاً عاماً 
  .مع مراعاة تجفيف األرض قبل وبعد الرش بيوميننهاية التفريع 

  
 :ومن المالحظات الهامة التى تراعى فى زراعات األرز

النقاوة اليدوية مرتين للحشائش لمقاومتها فـى مـشاتل         عمل  يمكن  *
  .األرز وكذلك ثالث مرات فى األرز الشتل والبدار



 التـراب أو الجـبس      مـع يجب خلط المبيد جيداً مع تجانس توزيعه        *
الزراعى أو الرمل وينثر هذا المخلوط بتوزيع جيـد ومتجـانس علـى وحـدة               

  المساحة المعاملة
  .ن المبيدات يدوياً مرة واحدةميراعى نقاوة الحشائش المتخلفة *
يقصد بالرش العام أن يكون شامالً لنباتات المحصول والحـشائش          و*

فـدان  /اء لتر م  ٢٠٠ - ١٥٠والمعدل الالزم من محلول الرش يكون فى حدود         
  .للرشاشة الظهرية

  

  :الذرة الشاميةً -١٣
   لمكافحة الشبيط والرجلة وأم اللبن*
  
  

    
         

فدان رشاً عاماً فى    / سم ٢٠٠ بمعدل   EC% ٢٠يستخدم مبيد ستارين    
اعة مع الحـرص علـى      أو بعد أسبوعين من الزر     للشبيط    ورقة ٥ - ٢مرحلة  

إزالة الحشائش المتخلفة أو التى تنمو متأخرة وذلك بعد المعاملـة الكيماويـة             
  .بشهر

  :العريضة والضيقة األوراقالحولية  لمكافحة الحشائش *
فـدان رشـاً بعـد      / بمعدل واحد لتر   EC% ٨٤يستخدم مبيد هارنس    

  .الزراعة وقبل الرى
  

  :عباد الشمسً -١٤
  

 للتربة وتسويتها مع إجراء العزيق مرتين فى         ينصح بالحرث الجيد   *
 .بداية الموسم وعدم الزراعة فى األراضى المصابة بهالوك عباد الشمس

  
  :القصبً -١٥

  

 لمكافحة الحشائش *
 أم - الرجلة -الشبيط (الحولية 

  ):العليق-اللبن 
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فدان رشاً  / ٣ سم٢٠٠ بمعدل EC% ٢٠ يستخدم مبيد جارلون     
 - ٤٠عندما تكون نباتات القصب بإرتفاع حوالى  الحشائشو المحصول على
 . سم٦٠

  

  المحاصيل البستانية مكافحـة الحشائـش فى
  
يعانى كثير من الزراع من إنتشار الحشائش تحت أشـجار البـساتين               

وبصفة خاصة الحشائش المعمرة مثل النجيل البلدى والسعد والعليق وأيضاً من           
خاصة التى لم يتم تقليمها بصورة جيـدة لـذلك          تواجد الحامول على األشجار و    
 مبكراً وقبل إنتشارها بدرجة وبائيـة وبإتبـاع   هايجب الحرص على التخلص من 

طرق المكافحة المتكاملة يمكن التخلص من مشاكل تلك الحشائش سواء الحولية          
  .أو المعمرة ونخص بالذكر إستخدام مبيدات الحشائش المتخصصة التالية 

  
افحة الحشائش فى بساتين الفاكهـة بوجـه عـام          يراعى فى مك  و

  :مايلى
بعد عملية العزيق إجراء التمشيط للتربة مع التنفية لألجزاء         يراعى   -

 سواء الحولية أو المعمرة والحرص على إخراجها مـن           المتبقية من الحشائش  
  .األرض وحرقها بعيدا عنها 

 فقـد   عدم إستخدام التسميد العضوى مباشرة قبل تخمـره لـضمان          -
  .حيوية وتحلل بذور الحشائش 

 عدم نقل أتربة من مناطق موبوءة بالحشائش وخاصة التـى علـى          -
  .جوانب المصارف والترع إلى حدائق البساتين 

التأكيد على نظافة قنوات الري و جوانب الطرق و جعلها خالية من             -
  .الحشائش وبذورها

  
  : مكافحة الحشائش فى الموالح ً:أوال 
  
  
  
  
 
   
  
  
  
  
  

  



  
  
  

  موبوء بالحشائشموالح غير معامل حقل 
  
  

  
 

  
  حقل موالح معامل

 

 .لمكافحة الحشائش المعمرة والحولية •
  :أحد المبيدات التاليةستخدم ي
  

% ٤٨ أو هيرفوسيت     WSC% ٤٨ أو هربازد    WSC% ٤٨اب   راوند
SL     ٤٨ أو صن أب %SL    ٤٨ أو بارون %SL     ٤٨ أو بيالرسـاتو %SL  أو 

  على نموات الحـشائش الخـضراء      AC% ٤٨كلينيك    أو SL% ٤٨جاليسيت  
 مـع   TKIبشبورى  الرشاشة ذات    إستخدامرشا ب فدان  / لتر ٢,٥النشطة بمعدل   

  . لتر ماء للفدان١٢٥
  

  : لمكافحة الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق* 
فـدان  / لتـر  ١,٥ بمعدل   WSC% ٢٤ستينج    يمكن إستخدام مبيد       

 .لتر ماء للفدان ٢٠٠على نموات الحشائش مع 
  
  : لمكافحة السعد فى الموالح *

فدان والرش بعد   / لتر ٢,٥ بمعدل   WSC% ٤٨ يستخدم راوند آب         
 سم بالرشاشة الظهرية    ١٥ - ١٠شهر من العزيق عندما يكون السعد بارتفاع        

  .للفدان لتر ماء ١٢٥ مع TKIبشبورى ذات ال
  
  : مكافحة الحامول فى الموالح*

 على أشجار الموالح فى الحدائق المهملـة التـى          مول الحا يتطفل     
لتقليل اإلصابة بالحامول   واليجرى لها تقليم وتنتشر بها الحشائش بدرجة كبيرة         

  :يراعى مايلى
إجراء العزيق أو المكافحة الكيمائية للحـشائش التـى ينتقـل منهـا             

  .الحامول إلى أشجار الموالح
  .تقليم األفرع التى تصل إلى األرض

 األفرع المصابة وجمع الحامول باليد وحرقه حتى التنتقل اإلصابة         تقليم
  .من شجرة إلى أخرى

 



 - الخـوخ    - التين   - الكمثرى   -التفاح  (  حدائق الفاكهة    ً:ثانيا
  :عمر خمس سنوات فأكثر . ) الجوافة- المانجو– المشمش -البرقوق 
 

  
  عريضة وضيقة األوراقلمكافحة الحشائش 

 لتر للفـدان    ١,٨ بمعدل   SL% ٥٠ون هاى تك    مبيد تاتش دا  ستخدم  ي
  .رشا على نموات الحشائش الخضراء النشطة فى األطوار األولى

  
  : الحولية والمعمرة  لمكافحة الحشائش*
  :أحد المبيدات التاليةستخدم ي 

% ٤٨ أو جراونـد آب      WSC% ٤٨ أو هربـازد     WSC% ٤٨جليالكا  
SL ٣٦أوراجون فور    أو %SL   ٤٨أو كـالش %SL   ـ  SG% ٢٤وجى  أو ب

 كجـم  ١,٢بمعـدل   SG% ٧٥أو مبيد راوندآب ماكس  كجم للفدان   ٢,٥بمعدل  
 مـع   TKIالبـشبورى   وتستخدم هذه المبيدات بالرشاشة الظهرية ذات       للفدان  

  . لتر للفدان على نموات الحشائش الخضراء النشطة١٢٥حجم ماء 
  

  : النجيلية الحولية والمعمرة  لمكافحة الحشائش*
رشـا  فدان  / لتر ١,٢٥ بمعدل   EC% ٥تارجا سوبر   بيد  م يستخدم       

  .سم١٠-٧على نموات الحشائش الخضراء النشطة وهى بأرتفاع 
  

 العنب األرضى أو التربية على السلك عمر أربع سنوات :ثالثا
  :فأكثر

 

  
  
  
*
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  .لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة
  :يستخدم أحد المبيدات التالية   

% ٤٨ أو روفوسبت    WSC% ٤٨و هربازد    أ WSC% ٤٨راوند أب    
SL     ٤٨ أو صن آب %SL    ٣٦أو أكوسات %SL    فـدان  / لتـر  ٢,٥بمعـدل

فدان رشـاً علـى نمـوات       /لتر ١٢٥ مع حجم ماء     TKIبإستخدام البشبورى   
 - ١٠ألعمار األولى للحوليات وبطول حوالى      فى ا  ةلنشطاخضراء  الالحشائش  

تربة أثناء عملية الـرش مـع        سم للمعمرة مع وجود نسبة رطوبة كافية لل        ١٥
الحرص الشديد عند التطبيق بعدم وصول رزاز الرش إلى فروع العنب وأوراقه            

  للعنب قريباً من سطح التربة نظراً إلنخفاض المجموع الخضرى
. 

  .النجيلية الحولية والمعمرة لمكافحة الحشائش •
فدان على / لتر١ بمعدل EC% ١٢,٥ت سوبر سلك يستخدم مبيد     

 ١٠ أوراق والمعمرة بطول ٥ - ٢ الحشائش النجيلية الحولية فى طور نموات
  . سم١٥ -

  
  .عريضة والضيقة األوراق لمكافحة الحشائش الحولية *

فدان / بمعدل واحد لترWSC% ٤٨راوند آب مبيد  يمكن إستخدام     
  .فى األطوار األولىرشاً على نموات الحشائش الخضراء النشطة 

  
  

   محاصيل الخضر فى مكافحـة الحشائـش
  

 تنمو جميع محاصيل الخضر ببطء أثناء األسابيع األولى بعد الزراعـة          
كما ويكون هناك فرصة كبيرة لتهيأ ظهور الحشائش ومنافستها للمحاصيل وتقل           

لذا يجب التأكد على إزالة الحشائش القـضاء        للحشائش  منافسة هذه المحاصيل    
   .عليها فى هذه الفترة

 يوم من   ٣٠طم الشتل إذا لم تكافح الحشائش خالل        ينقص محصول الطما   -
 . أسابيع من الزراعة ٩-٧الشتل أما الطماطم المباشرة فإنها تحتاج إلى 

 . يوم من الشتل ٦٠في الفلفل الشتل يحتاج إلى مكافحة الحشائش لمدة  -
 . أسابيع من الشتل ٩-٧في الكرنب الشتل يحتاج إلى  -
محصول يكـون شـديد الحـساسية       في البصل الشتل أو المباشر فإن ال       -

 .لمنافسة الحشائش و يحتاج إلى مكافحة مستمرة 
 ر يوم خالي من الحـشائش حتـى ال يتـأث          ٤٠-٣٠في الخيار يحتاج إلى مدة      

  .المحصول بالحشائش 

      
 يلزم إستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة لضمان تالفى أى تأثير ضار          

 أو البيئة المحيطة بها مـع التأكيـد         على محاصيل الخضر المنزرعة أو الالحقة     
  :على 



 الحرص على الزراعة بتقاوى نظيفة من بذور الحشائش وخاصة          -١
  .الطفيلية

 خدمة التربة جيداً قبل الزراعة لتوفير المهـد المناسـب لبـذور             -٢
  .المحاصيل

 إتباع طريقة الزراعة الحراتـى فـى األراضـى المنتـشرة بهـا              -٣
ابة تتيح لبذور تلك الحـشائش اإلنبـات والنمـو          الحشائش حيث أن الريه الكد    

  .وبالتالى يمكن التخلص منها مبكراً بالحرث قبل الزراعة 
حيث الشتالت يتاح لها فرصة النمو مبكراً عن        :  الزراعة بالشتل    -٤

  .الحشائش عالوه على خلو األرض المستديمة من الحشائش عند الشتل 
بيعـة التربـة وللظـروف      إستخدام الدورة الزراعية المناسـبة لط     -٥

المناخية حيث أنها طريقة ناجحة لمقاومة الحـشائش الطفيليـة أو الحـشائش             
  .المصاحبة والمالزمة لمحصول معين 

 يتوالى التخلص من الحشائش التى تنمو مع محاصـيل الخـضر            -٦
بصفة دورية ومستمرة لكونها المصدر الرئيسى للعدوى بالحشرات واألمـراض          

  .نافسية لمعظم محاصيل الخضر للحشائش المصاحبة لها مع ضعف القدرة الت
  
  

   الطماطم:أوالً
  :المشتـل 

 يجب العناية الشديدة بحـرث        
األرض وتنعيمها وتسويتها قبل الزراعـة      
ثم التخلص من الحشائش باليـد وعلـى        

  .فترات متقاربة
  
  
  

  :الطماطم الشتل
  :قة األوراقيعريضة وض لمكافحة الحشائش الحولية *

 /  جم ٣٠٠ بمعدل   WP% ٧٠مبيد سنكور    هذين المبيدين    أحدخدم  يست
بعد الشتل بحوالى أسـبوعين      فدان/ جم ٣٠٠ بمعدل   WP% ٧٠ور  يسن أوفدان  

ويمكن التخلص من الحشائش المتخلفة من المكافحة الكيماوية بعد حوالى شهر           
  . بالعزيق السطحى أو بالنقاوة اليدوية-ونصف 

  
  :ية الحولية لمكافحة الحشائش النجيل*

 أو تارجا   EC% ١٢,٥المبيدين سلكت سوبر    أحد هذين    يستخدم       
فدان رشاً عاماً علـى نباتـات المحـصول         /٣ سم ٥٠٠ بمعدل   EC% ٥سوبر  

  . أوراق٥ - ٢والحشائش الخضراء النشطة عندما تكون فى طور 
  

 



  : لمكافحة الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة*
 ٣سم٥٠٠بمعدل   EW% ٧,٥ ويب سوبر المبيدين  أحد هذين   يستخدم  

فدان رشاً عاماً على نباتـات      / لتر ١,٥ بمعدل   EC% ١٢,٥أو فيوزيليد ماكس    
ورقات للحـشائش الحوليـة أو بطـول         ٤ - ٢المحصول والحشائش فى طور     

  . سم للحشائش المعمرة١٥:١٠
  
  : لمكافحة الهالوك فى الطماطم يراعى *

  .األراضى الموبوءة بالهالوك  عدم تكرار زراعة الطماطم فى -١     
تقليع الشماريخ الزهرية كلما أمكن فور ظهورها فوق        مداومة  -٢     

العدوى  سطح التربة ثم حرقها بعيداً تجنباً إلستكمال نموها وتكوين البذور فتزيد          
  .فى السنوات القادمة

تنظــيم يراعــى  -٣     
عملية العزيق فى حالة عدم تـوفر       

افـة الحـشائش    المبيدات تبعـاً لكث   
وحجم النباتات مع مراعاة إجـراء      
عزقــة خفيفــة ســطحية إلزالــة 

 أسابيع من الشتل    ٣الحشائش بعد   
عزقات  ثم إجراء عزقتين إلى ثالث    

مع توالى دفعات السماد المـضافة      
 .للتربة 

  
   البطاطس:ثانياً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمكافحة الحشائش الحولية عريضة وضيقة األوراق •
  :دات التاليةيستخدم أحد المبي

رشـا علـى نمـوات       فدان /  جم ٣٠٠ بمعدل   WP% ٧٠سنكور   -١
   .الحشائش فبل ظهور بادرات البطاطس فوق سطح التربة مباشرة
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رشـا    لتر رشا  ١,٢٥ بمعدل   SC% ٥٠ جيساجارديستخدم مبيد    -٢
أنبـات لتقـاوى   % ٥على نموات الحشائش فبل ظهور بادرات البطاطس وحتى    

  .البطاطس
  
  :الحشائش النجيلية الحولية والمعمرة لمكافحة *
 أو فدان/لتر ١,٤ بمعدل EC%١٥فيوزيليد فورتى  -١

رشـاً علـى النجيليـات       فدان/٣سم٦٠٠ بمعدل   EC% ٥أرامو   -٢
 سـم للنجيـل     ١٥ - ١٠ ورقه أو بطول حوالى      ٤ - ٢الحولية فى طور من     

البلدى المعمر واألرض بها نسبة رطوبة كافية أثناء التطبيق ومع حجـم مـاء              
 .دانف/ لتر٢٠٠حتى 

فدان رشا علـى نباتـات      /٣ سم ٥٠٠ بمعدل   EC% ٤بانتيرا   -٣
  . ورقات حقيقية للبطاطس٤ - ٢البطاطس والحشائش فى طور من 

  
 ٣ - ٢  وإن لم تتوفر مبيدات الحشائش فإن البطاطس تحتاج إلى             

عزقة خالل موسم النمو على أن تكون العزقة األولى بغرض إزالة الحـشائش              
لط السماد بالتربة مع تسليك الخطوط أمـا العزقـات األخـرى فتجـرى      أيضاً خ 

بغرض التخلص من الحشائش ورفع التراب حول نباتات البطاطس من الجهتين           
 ٦٠بحيث تصبح فى منتصف الخط ويمنع العزيق عندما تبلغ عمر النباتات من             

  . يوم لتشابك النباتات خوفاً من تكسرها ٧٠ -
  
  

          البسلة:ثالثاً
                                  

  
  
  
  
  
  
  
  :عريضة وضيقة األوراق لمكافحة الحشائش الحولية *

 لتـر للفـدان بعـد       ٢,٥ بمعدل   EC% ٤٨ يستخدم مبيد أميكس         
الزراعة وقبل الرى فى الزراعة العفير أو قبل الريـة الكدابـة فـى الزراعـة                

  .يشهر واحديد المب مع إجراء عزقة واحدة بعد معاملة الحراتى
  : لمكافحة الهالوك*

 يراعى عدم الزراعة وتكرارها فى األرض الموبـوءة بالهـالوك               
ويراعى أيضاً تقليع الشماريخ الزهرية للهالوك وجمعها وحرقهـا بعيـداً قبـل             

  .تكوين البذور

 



  رابعاالجزر
  :عريضة وضيقة األوراق لمكافحة الحشائش الحولية *   
رشا   لتر رشا  ١,٢٥ بمعدل   SC% ٥٠ ساجاردجييستخدم مبيد    -    

   أوراق حقيقية لنبات الجزر٣ – ٢على نباتات الجزر والحشائش فى طور 
  
  

  .مكافحـة الحشائـش على الجسور والمصارف
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  .لمكافحة الحشائش الحولية والمعمرة*
 ينالمبيـد أحد هذين   يستخدم  

  :التالية
 WSC% ٤٨ راوند أب        

 ٢,٥ بمعـدل    WSC% ٤٨أو هربازد   
الرشاشة الظهرية  فدان بإستخدام   /لتر

 لتـر   ١٢٥ مع   TKIالبشبورى  ذات  
ماء للفدان على الحشائش الخـضراء      

  .النشطة
خدام الحــش ويمكــن إســت

والتنفيـة  إذا أمكن   المتكرر أو العزيق    
وجمع المخلفات وحرقها وتكرار هـذا      

  .كلما أمكن
يراعى تطهير المساقى والمصارف الفرعية ميكانيكياً مـن ورد النيـل         

  .لتقليل إعاقة سريان الماءوالحشائش المغمورة والطافية 
 

  ستخدام مبيدات الحشائشإ الواجب إتخاذها عندحتياطات اإل
   

التاكد من صالحية األدوات المستخدمة فى الرش من رشاشـات وموتـورات            *
  .وعدم وجود ثقوب بها أو خراطيمها حتى اليحدث تسرب منها أثناء الرش 

يراعى غسيل آالت الرش قبل اإلستخدام أو بعد الرش لضمان عـدم وجـود              * 
  .بقايا لمبيدات تؤثر على المحاصيل األخرى

الية من االمالح وحبيبات الطين حتى اليحـدث إنـسداد          استخدام مياه نظيفة خ   *
 .للبشابير أو تتفاعل مع المبيد 

يراعى إذابة كمية المبيد فى جردل خارجى به ماء مع التقليب الجيد ثم يضاف              *
 . المحلول للبرميل ويستكمل مع استمرار التقليب 

 



نسان من  تجنب التقليب باآليدى ويمكن استخدام عصا أو فرع شجرة حماية لال          *
 . التسمم 

 .استخدام معايير ومكاييل سليمة للمبيدات عند التحضير *
 .الرش باستخدام عمالة مدربة وتوخى الدقة التامة فى ذلك *
 .تجانس الرش بحيث التترك أماكن بدون رش أو إعادة رشها أكثر من مرة *
 .الرش فى الوقت المناسب للمعاملة كما هو مذكور فى التوصيات *
ى عقب إضافة المبيدات التى تستخدم على سطح التربـة بعـد الزراعـة              الر*

 .مباشرة 
عند رش  وو المطر   أأثناء هبوب الريح أو فى وجود الندى        عموما  عدم الرش   *

يجب تقليبعا فى التربة أو الرى مباشرة وخاصـة عنـد   المبيدات القابلة للتطاير    
 . إرتفاع حرارة الجو والتربة

 على  من المصادر الموثوقه  مبيدات الحشائش   ستخدام  إويجب مراعاة   
بالمعدالت الموصى بها وفـى      و المحاصيل المحدودة لمكافحة الحشائش المعلنة    

  .توصية كل مييداآلوقات واآلعمار المناسبين والموضحة فى 
مع بعضها أو مع األسمدة الورقية      مبيدات الحشائش   يراعى عدم خلط    

  .أو مع غيرها
  


