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التعلیقات 

 

المعمل المركزى لبحوث الحشائش  
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بسم اهللا الرحمن الرحيم 

أهال بحضراتكم وكنا نود تشريف األستاذ الدكتور جمال سرحان  : أوال
نائب رئيس مركز البحوث الزراعية لشئون اإلرشاد والتدريب لنا   

 وقد إعتذر أمس إلرتباطه ٢٠١٣إلفتتاح هذه الدورة الثالثة لعام  
كما ونرسل تحياتنا . بأعمال اخرى مع األستاذ الدكتور رئيس المركز 

إلى كل من األستاذ الدكتور معالى وزير الزراعة وإستصالح األراضى    
.واألستاذ الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية 

 باحث عن مقدار ٢٥تعبر هذه الدورة وفى وجود حضراتكم بعدد : ثانيا
التواصل بين المعمل المركزى لبحوث الحشائش ومختلف محطات 
البحوث الزراعية وخاصة محطتكم الموقرة فشكرا إلى السيد األستاذ    

. مدير المحطة والسادة الحضور  أنور عيسى مسعود الدكتور 
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یسعدنى أن أشیر إلى أن ھذه الدورة الجارى إنعقادھا بمحطة : ثالثا 
إدارة الحشائش فى النظم الزراعیة " البحوث الزراعیة بسدس بعنوان 

والتى سوف تنعقد بإذن اهللا تعالى فى الفترة "  المصریة بحثا وتطبیقا 
 وتھدف ھذه الدورة إلى التعریف بمساھمة  ١٨/٤/٢٠١٣  -١٤/٤من

مكافحة الحشائش فى خدمة اإلنتاج الزراعى تحت مختلف النظم 
الزراعیة المصریة من محاصیل حقلیة وبستانیة وخضر ومجارى مائیة 

.  ملیون فدان١٥ومناطق صناعیة وغیرھا والتى تتواجد فى أكثر من 

وسوف تتناول ھذه الدورة موضوعات رئیسیة فى مجال بحوث    
-: الحشائش 

التعرف على الحشائش المصریة السائدة  : الموضوع األول* 
.).  نبات كامل– بادرة –بذرة ( وتقسیماتھا المختلفة 
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. أنواع الحشائش المتطفلة وكيفية مكافحتها       : الموضوع الثانى   *

 -مبيدات الحشائش وتقسيماتها      ( المكافحة الكيماوية   :  الموضوع الثالث    •
).  صور المبيدات  – المواد المضافة للمبيدات       -  طريقة التاثير    -اإلختيارية  

مقاومة الحشائش للمبيدات والتداخل بين الحشائش             : الموضوع الرابع   •
. والمحصول

اإلتجاهات المتقدمة فى بحوث المكافحة الحيوية        :  الموضوع الخامس   •
.    وتطبيقاتها 

أسس المكافحة المتكاملة للحشائش والتوصيات المعتمدة           :  الموضوع السادس   •
. فى مكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية      

التوصيات المعتمدة فى مقاومة الحشائش فى المحاصيل           :  الموضوع السابع   
. البستانية والخضر واألراضى المهملة       
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وفى نهاية حديثى اكرر مرة أخرى شكرى لكل من األستاذ الدكتور  
جمال سرحان وكيل المركز لشئون اإلرشاد والتدريب واألستاذ 
الدكتور عبد المنعم البنا رئيس المركز لدعمهم المستمر لنا كما  

مدير المحطة أنور عيسى مسعود ونشكر السيد األستاذ الدكتور  
إلستضافته لنا وحسن اإلستقبال ونتمنى للسادة الحضور التوفيق   

.  وحسن اإلستفادة

. واهللا نسأل التوفيق والسداد لما فيه خير لمصرنا الحبيبة  
    

                         مدير المعمل المركزى لبحوث الحشائش 
            

محمد السيد نصار " أكرم نصار"د .                            أ
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البرنامج التنفیذى للدورة التدریبیة المقترح إجراءھا بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش 

بمحطة البحوث الزراعیة بسدس   
 م18/4/2013 إلى 14/4/2013خالل الفترة من   

 عنوان الدورة: " إدارة الحشائش فى النظم الزراعیة المصریة بحثا وتطبیقا "
  

 
    مدیر المعمل المركزى لبحوث الحشائش        

 
 
  أ.د"  أكرم نصار"  محمد السید نصار  

 الوظیفة إسم المحاضرمدة المحاضرة  موضوع المحاضرة الیوم

 
 12- 10 إفتتاح الدورة

أ.د عبد المنعم البنا 
 أ.د  جمال سرحان
أ.د كمیل نجیب  

أ.د  "أكرم نصار" محمد السید نصار 
أنور عیسى مسعود أ.د 

 د. عبده عبید أحمد إسماعیل     

رئیس المركز 
 وكیل المركز
 وكیل المركز
مدیر المعمل 
مدیر المحطة 
 وكیل المعمل

 األحد
14 /4 /2013 

التعرف على الحشائش المصریة  السائدة 
 نبات –  بادرة –  ( بذرة وتقسیماتھا  المختلفة

 كامل.)
 رئیس بحوث أ.د محمد شمس مكى    2- 12

 باحثد. رمضان أحمد موسى  12-10  أنواع الحشائش المتطفلة وكیفیة مكافحتھا.
 اإلثنین

 المكافحة الكیماویة (مبیدات الحشائش  2013/ 4/ 15
وتقسیماتھا - االختیاریة -  طریقة التاثیر - 

  صور المبیدات).– المواد المضافة للمبیدات
باحث أول  د.إبراھیم السید سلیمان   2.30 – 12.30

 والتداخل بین   مقاومة الحشائش للمبیدات
  د. منصور خمیس معتوق 12-10 الحشائش والمحصول.

 الثالثاء باحث
  اإلتجاھات المتقدمة فى بحوث المكافحة  2013/ 4/ 16

 باحث د. أحمد عبد المنعم طھ 2.30 – 12.30 الحیویة وتطبیقاتھا.   

 أسس المكافحة المتكاملة للحشائش 
والتوصیات المعتمدة فى مكافحة الحشائش فى 

 المحاصیل الحقلیة.
 د. عادل أحمد عمران  10-12

رئیس قسم مكافحة 
الحشائش فى 

المحاصیل الحقلیة   األربعاء
 التوصیات المعتمدة فى مقاومة الحشائش فى  2013/ 4/ 17

المحاصیل البستانیة والخضر واألراضى 
المھملة والجسور والمصارف. 

 باحث   أحمد مصطفى حسانیند 2.30 – 12.30

أ.د الحسانین الشربینى حسانین  12-10 .مناقشات حول مواضیع الدورة 
 أ.د زكریا رفاعى یحیى

 رئیس بحوث متفرغ
رئیس بحوث متفرغ  الخمیس

18 /4 /2013 
 2.30 – 12.30 إمتحان وتقییم الدورة والختام.

 أ.د  جمال سرحان 
 د عبده عبید أحمد إسماعیل 
 أ.د  أحمد صادق عثمان

  وكیل المركز
وكیل المعمل 

رئیس بحوث متفرغ
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التعرف علي الحشائش وتقسيمها      

أعداد

محمد شمس مكي  / د . أ
 لبحوث الحشائش   ىرئيس بحوث بالمعمل المركز    
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نبذة تاریخیة عن الحشائش 
ة وضخ األكسجین الخلیة الخضراء مسئولة عن عملیة البناء الضوئى وبناء المادة العضوی •

تلى ذلك ظھور البكتیریا والطحالب       . إلى الوسط المحیط منذ نحو ثالثة بالیین سنة    
 ملیون سنة ظھرت    ٢٥٠ومنذ نحو    . والفطریات ثم الحیوانات األولیة والالفقریة واألسماك   

.  مالیین سنة٥النباتات األرضیة ثم الثدییات ثم اإلنسان منذ حوالي    
، وكان النبات محل   بتقدم اإلنسان فى المعرفھ والعلم  بدأ یطوع ما حولھ لخدمتھ ومنفعتھ   •

اشرة ممثلة فى تغذیة  اھتمامھ األعظم، ألھمیتھ المباشرة لغذائھ وكسائھ ومسكنھ، وغیر المب     
.  الحیوانات النافعة

یھا،  فأصبح یحصد بدأ یستزرع األرض ویبذر فیھا البذور، مستأنسًا ألنواع رأى حاجتھ إل      •
. من النبات ما بذر بذرتھ وبالقدر الذى یریده ویطلبھ   

ین صفاتھ وزیادة تدرج اإلنسان فیما بعد فى تفھم ما عرف بأصول تربیة النبات بغیة تحس       •
.إنتاجیتھ 

اع النباتیة تظھر فى     وقد الحظ اإلنسان خالل رحلتھ فى احتراف الزراعة أن بعضًا من األنو•
ونظرًا لعدم جدوى تلك األنواع المغیرة، فقد سجلھا فى ذاكرتھ   . حقلھ وتؤثر فى محصولھ
 على أى نبات ینمو فى  weedوقد درج إطالق كلمة حشیشة   . كأنواع غیر مرغوب فیھا   

 أو   –ھا اإلنسان  منطقة ال یرغب اإلنسان فى وجوده فیھا، خاصة تلك األماكن التى یستغل  
.   فى اإلنتاج الزراعى–یحاول استغاللھا   
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 الطبیعة  إلى مناطق أخرى     ولكل نوع من الحشائش موطن أصلى انتقل منھ تدریجیًا  بید اإلنسان أو         •
وعلى الرغم من أن بعض      .  لقدرتھ على مواجھة ظروف تلك المواطن الجدیدة           ًاوتكیف فیھا وفق 

اآلفات الضارة التى تستوجب      الحشائش یعد مھمًا من الناحیة الطبیة، فإن كثیر من أنواعھا یعد من          
.السیطرة علیھا ومنع إنتشارھا في األرضي الزراعیة والمناطق الھامة            

خدامھا في أغراض یحتاجھا في        بعض ھذه النباتات الغیر مرغوبة ساھم اإلنسان في إنتشارھا نتیجة إست •
 التى تعد من النباتات المفضلة فى الحدائق والمتنزھات       bermudagrassحشیشة النجیل حیاتھ مثل 

ما نمت فى أرض منزرعة      كبساط أخضر جمیل، تعتبر من اآلفات شدیدة الضرر عنیدة المكافحة إذا             
ومن الحشائش المائیة ما ھو طاف حر فى حركتھ مع التیار          . بالمحاصیل أو غزت أحد بساتین الفاكھة    

، والمنبثق الذى یضرب بجذوره فى رواسب القاع       water hyacinth)  ورد النیل (یاسنت الماء 
 التیفا  والغاب  ى مثل  ویخترق الماء بسیقانھ وأوراقھ إلى السطح ویعلو بمجموعھ الخضرى ألعل               

خشوش الحوت    ، ومنھا المغمور أو الغاطس الذى قد ال یظھر بمجموعھ الخضرى كلیة كن              )البردي(
Ceratophylum demersum.

 عن ستة تمتد جذور الصراع المسجلة بین اإلنسان والحشائش الضارة إلى ما یزید    •
 – Zhouففى الصین یظھر ذلك فى كتاب بروتوكول الزو          .  آالف عام قبل المیالد 

 عام حیث یسجل وجود وظائف رسمیة قدیمة إلبادة           ٢٢٠٠المؤلف منذ نحو 
 فى األغانى الشعبیة واألشعار الصینیة القدیمة التى تحمل     ًاالحشائش، كما یظھر عرض 

  .وصفًا ألدوات النقاوة وطرق المكافحة والكد فیھا فى الحقول           
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الحشائش وإنتاجیة المحاصیل        
لتى تصل فى     ورغم الكفاح المستمیت لإلنسان فى محاولة استئصال الحشائش الضارة وا       •

فى العالم والتى تبلغ      تنوعھا إلى أكثر من ألفى نوع ، من جملة األنواع النباتیة المعروفة     
طق محدودة وتحت      ربع الملیون، فإنھ لم ینجح فى إبادة تلك األنواع الضارة إال فى منا  

  فبعد انتشار وتوطن النبات فى مناطق جدیدة فإنھ عادة ما یصعب التحكم                . ظروف خاصة  
، وإن كان ھذا     فى القضاء علیھا إال فى المساحات المحدودة التى یسھل السیطرة علیھا               
.  أیضًا یحتاج فى معظم الحاالت إلى عدة سنوات من نظام دقیق وجھد عظیم         

.   البلدان تتسبب أنواع الحشائش فى إحداث خسائر فى المحاصیل المنزرعة فى مختلف             •
شعوب ومدى    وإن كانت تلك الخسائر تختلف فى نسبتھا باختالف كثافة الغزو ووعى ال        

ى   فالفقد فى المحصول بسبب تلك األنواع فى الدول المتقدمة ال یتجاوز ف           .  اھتمامھا
. من الناتج المحصولي % ٣٠-٢٠، بینما یصل فى الدول النامیة إلى   %١٠-٨متوسطھ 

إعاقة اإلنتاج الزراعى من محاصیل حیث  -:  آثار غیر مباشرة للحشائش األرضیة•
ة المحصول تعتبر عائل لآلفات الضارة من الحشرات ومسببات األمراض، وعملیات خدم   

 الثروة حیوانیة واألنسان   -من ري وحصاد وحركة العمال نتیجة وجود الحشائش الشوكیة   
.لحیوانفبعض نباتات الحشائش تحتوي علي مركبات سامة وأشواك تؤذي اإلنسان وا      
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عد على انتقال أمراض اإلنسان   ملجأ طبیعى تأوى الحشائش الكثیفة الزواحف، وكذلك القوارض التى تسا   •
.  العالم فى السنوات األخیرة  المھلكة وعلى رأسھا الطاعون، الذى بدأ مجددًا یغزو أرجاء مختلفة من  

 خطرًا داھمًا یتمثل    cogon grass  وفى المناطق ذات األھمیة األثریة یمثل غزو الحشائش المزعجة كالحلفا     •
مثل ھذه األنواع النباتیة النمو تحت      فى المساعدة على تشقق الصخور ومكونات البناء وتعریتھا، حیث تستطیع    

الغذائیة الضروریة، ھذا بخالف     ظروف بیئیة قاسیة كانخفاض رطوبة التربة أو ضعف محتواھا من العناصر    
. تشویھ القیمة الجمالیة لبیئة األثر    

:خسائر من الحشائش •
•2000/earlyweed.html-8-http://www.ipm.iastate.edu/ipm/icm/2000/5

) :بالصور(حشائش تسبب حساسیة •
•eds/grashttp://www.peds.arizona.edu/allergyimmunology/southwest/grass_we

sweedpictable.html
) : بھا فیدیو للحصاد(المكافحة المیكانیكیة •

•pmcproduction.com/aquatic_harvester_action.htmlhttp://

 أكثر الحشائش المائیة )ورد النیل ( یاسنت الماء ویعد نبات  خسائر من الحشائش المائیة•
ویدل على ذلك تسمیتھ فى بعض البلدان بأسماء مخیفة . خطرًا على اإلطالق

ورغم أن ھذا " . الشیطان األزرق"و" لعنة البغال"و" رعب البنغال"منھا 
. النبات من األنواع الطافیة متوسط الحجم

) : جنس ورد النیل (Pontederia  نبات من جنس•
•www.apms.org/plants/pickerelweed.htmhttp://
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تعریف الحشائش 

ھ وتزید عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غیر مرغوب تواجدھا ونموھا فی  
  . أضرارھا عن منافعھا كما تسبب أضرارا إقتصادیھ لألرض والمحصول  

تسبب الحشائش نقص كبیر في المحصول اإلقتصادي للمحاصیل الزراعیة   
سیة ویختلف مقدار ھذا النقص بإختالف نوع المحصول المنزرع وقدرتھ التناف

.  للحشائش والمثال الواضح علي ذلك محصول الذرة الشامیة ومحصول البصل
قدرتھا  ویتوقف مقدار النقص في المحصول الواحد علي أنواع الحشائش السائدة و

وتسبب الحشائش   . التنافسیة مع المحصول وكثافتھا وتوزیعھا علي وحدة المساحة   
  –  ٢٠ي خفض في الناتج اإلقتصادي الزراعي كمتوسط عام علي مستوي الدولة حوال

 في بعض المحاصیل ضعیفة النمو %٨٠ –  ٧٠  وقد یصل الخفض إلي، %٣٠
وتحت الكثافات العالیة من الحشائش القویة المنافسة  ) البصل، والعدس(والمنافسة مثل 

وبمكافحة الحشائش یمكن أن یؤدي إلي زیادة في الناتج  ).  والسلق–الزمیر  (مثل 
.  %٣٠ – ٢٠اإلقتصادي للحاصالت الزراعیة بما یعادل 

مقدمة 
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البد من التعرف علي كل أنواع الحشائش المنتشرة في األراضي          •
الزراعیة والجسور والطرق والمصارف واألراضي البور في        
المناطق الصناعیة لوضع خطة للمكافحة المتكاملة الحشائش وحتى         
یمكن إجراء عملیة مقاومة الحشائش بدقة واالستمرار في نجاح            

. عملیة المقاومة  
 -:  الحشائش•
عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غیر مرغوب تواجدھا                 •

ونموھا فیھ وتزید أضرارھا عن منافعھا كما تسبب أضرارا إقتصادیھ          
. لألرض والمحصول   

مقدمة 
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الخواص البیولوجیة للحشائش 
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 األقلمة مع الظروف البیئیة المحیطة      -أ 

تعتبر نباتات الحشائش اكثر النباتات تحمال لجمیع الظروف الغیر 
ت مواتیھ فى المنطقة التى تنمو فیھا لذلك تكون اكثر تحمال من النباتا

المزروعھ للعطش والملوحھ والحر الشدید والبرد والصقیع والعواصف 
 وارتفاع مستوى الماء االراضى كذلك فانھا اكثر تحمال لآلفات التى قد
تصیبھا من امراض وحشرات ونیماتودا حیث تكون حاملة لھذه اآلفات 
وتكون مصدر عدوى للمحاصیل المزروعھ دون ان تتاثر ھى نفسھا 

. بدرجھ كبیرة بھذه االفات 
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:   القدرة العالیة على االستفادة من العناصر الغذائیة والمیاه        -ب
-

نظرا لالقلمھ العالیة للحشائش فان جمیع الدراسات تشیر الى ان 
الحشائش لھا قدرة اعلى من قدرة نباتات المحاصیل على امتصاص 
 العناصر الغذائیة من التربة سواء كانت ھذه العناصر طبیعیة او مضافھ
فى صورة اسمده كذلك تستھلك الحشائش فى اغلب المناطق كمیات من 

. حجمالمیاه تفوق تلك التى تستھلكھا نباتات المحاصیل المساویھ لھا فى ال
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 نظرا للظروف البیئیة المعاكسھ التى مرت على ھذه النباتات طوال سنین
 العالیة بقائھا على االرض فمن الصفات التى تطورت فى ھذه النباتات ھى القدرة   

ه الصفات على التكاثر للمساعده على استمرار البقاء فى ھذه الظروف ومن اھم ھذ
د البذور ھو انتاج عدد كبیر من البذور وفى اغلب انواع نباتات الحشائش فان عد   

-: الناتجھ تفوق اى توقعوعلى سبیل المثال  

النجیل البلدى الف بذرة٧٠٠٠أكثر من
الحامول الف بذرة١٦أكثر من 
الحمیض الف بذرة٢٩أكثر من 
الرجلة الف بذرة٥٢أكثر من 

عرف الدیك الف بذرة١١٧أكثر من 

عدد البذور التى ینتجھا النبات الواحد   نوع الحشیشة 

: : ج ـ القدرة العالیة على التكاثر     ج ـ القدرة العالیة على التكاثر     
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وال یقتصر االمر على ھذا العدد الھائل من البذور فقط ولكن        
الذى یزید من خطورة ھذه الحشائش ھو بقاء ھذه البذور فى صورة 

. حیھ لسنوات طویلھ 

ومن المعروف ان الحشائش المعمرة تتكاثر ایضا تكاثر خضریا 
عن طریق الریزومات والكرومات والبصیالت االرضیھ التى تمتد 
الى مسافات بعیده افقیا وراسیا وتبقى فى صورة نشطھ حتى عند 

التربة وتعاود النمو عند توفر  ازالة النموات الخضریة من على سطح
. الظروف المناسبھ 
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تقسیم الحشائش  Weeds classification
•  -: التقسیم النباتي للحشائش      

• تتبع الحشائش المصریة الھامة ثالث أقسام رئیسیة في المملكة            
:  النباتیة وھي    

• :   الطحالب -:  أوال         Algae  :-  

• Charaوالحشائش التابعة لھذا القسم ھو ریم األرز         vulgare
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n         ویطلق علیھا الحشائش ضیقة األوراقNarrow - leaved 
weeds     الحشائش النجیلیة    وتقسم إلى : grassy weeds   -  

وتتمیز ھذه الحشائش بأن أوراقھا ضیقة ذات نصل طویل          
 وقد تحتوي علي لسین        sheathمتوازي التعریق وذات غمد       

ligule                   عند اتصال النصل بالغمد وأذنات ویتبع ھذا القسم  
العدید من العائالت النباتیة وذكر منھا في ھذا العرض عائلتین               

وتوجد    Cyperaceae ، وعائلة   Gramineaeھما عائلة    
ویضم ھذا القسم العدید من أنواع الحشائش منھا              . عائالت أخرى 

) . صیفي أو شتوي    (ما ھو معمر ومنھا ما ھو حولي        

-:   Monocotyledons نباتات ذات الفلقة الواحدة       -:  ثانیا 
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 نباتات ذات الفلقتین  -: ثالثا
Dicotyledons

•  broad-leavedأو الحشائش عریضة األوراق       
weeds   وتتمیز ھذه الحشائش بأوراق عریضة غیر          - :  
 والتعریق فیھا شبكي أو راحي       sedgesمتوازیة التعریق     
وأوراقھا مفلطحة وقد تكون الورقة مسننة أو كاملة الحافة          
أو مفصصة تفصیص عمیق وقد تكون الورقة مركبة من            
عدة وریقات وبعض ھذه الحشائش حولي والبعض اآلخر          
. معمر 
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وھى التى تتم دورة حیاتھا خالل موسم :  الحشائش الحولیة -: أوال
-: زراعى واحد شتوى أو صیفى ومنھا

الحشائش الحولیة عریضة األوراق وھى تتبع ذوات الفلقتین ) أ   ( 
وتعطى ورقتین فلقیتین عند إنباتھا ومن أھم الحشائش التابعة لھا ما 

: یلى

 تقسم الحشائش -:  تقسیم الحشائش حسب دورة حیاتھا وشكل الورقة
  -:  حسب دورة حیاتھا وشكل الورقة إلي

وھذه یتم   :  الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة   - ١
إنبات بذورھا فى نھایھ الخریف ونموھا الخضرى فى الشتاء          
ویكتمل نموھا الثمرى قبل نھایة الربیع والدخول فى الصیف        

-:  ومنھا
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وھذه یتم إنبات بذورھا فى الخریف ونموھا الخضرى فى          :  الحشائش الحولیة عریضة األوراق الشتویة      - ١
-:الشتاء ویكتمل نموھا الثمرى قبل الدخول فى الصیف ومنھا        
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حریق بسلة شیطاني

خبیزة حمیض

جعضیض

حندقوق
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دحریج ر رشاد الب

سریس   زربیح 

خلة

عین القط
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عین البقرضرس العجوزة

نفل 

سلق

كیس الراعي  كبر 
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حامول كتان

ھالوك طماطم

حامول برسیم

ھالوك فول بلدي
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:  الحشاش الحولیة عریضة األوراق الصیفیة   -ب

وھذه یتم إنباتھا فى الربیع ونموھا الخضرى فى الصیف وتثمر     
:وتنضج قبل الدخول فى الشتاء ومنھا    
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رجل الحمامة

عرف الدیك سویدة–سعدة 

رجلةتیل شیطاني 

شبیط 
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لبن الحمارة

شوك الجململوخیة

ملوخیة إبلیس 

داتورة

عنب الدیب
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الحشائش الحولیة الضیقة األوراق وھى ذوات        ) ب ( 
الفلقة الواحد وتعطى ورقة شریطیة عند   

-: إنباتھا والتعریق فیھا متوازى ومنھا       
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: الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة ومنھا 
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فالرس زمیر 

دیل القط صامة

زمیر 

دیل القط
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:  الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الصیفیة-٢
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دفیرةدنیبة 

حشیشة األرانبنعیم الصلیب

قمح العصافیرأبو ركبة 

دیل الفار ساند بار 
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 الحشائش ثنائیة الحول -:ثانیا 

:الحشائش المعمرة عریضة األوراق ومنھا) أ ( 

لھا وتمكث بالتربة من سنة وتزید عن الثالث سنوات متى توفرت ظروف النمو     
ذرة أوالریزموات  وھى صعبة المكافحة حیث أنھا تتكاثر بأكثر من طریقة فقد تتكاثر بالب   

 -: وتنقسم  إلى .أواألبصال أوالدرنات أوالجذور الزاحفة

یة فى السنة وھى التى تتم دورة حیاتھا فى سنتین تنمو خضریا وتخزن المواد الغذائ  
 الجزر األولى وفى السنة الثانیة تزھر وتكون البذور مثل الشوك وخس البقر و

.البرى

-: الحشائش المعمرة -: ثالثا 
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عاقولبرنوف 

علیق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الحشائش المعمرة ضیقة األوراق ومنھا) ب ( 
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غاب

حلفا

حجنة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


نجیل بلدي السیفون

سعد أبو قصیبة 
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التعرف علي بذور الحشائش في التقاوي

أعداد
محمد شمس مكي. / د. أ

مركز البحوث الزراعیة   
المعمل المركزي لبحوث الحشائش    
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مقدمة 
•  بذور الحشائش تعتبر المصدر األولي لبدایة تكاثر وإنتشار الحشائش في

األراضي الزراعیة لذلك یجب التعرف علي شكل بذور الحشائش لمنع 
دخول وأنتقال الحشائش الضارة باإلنتاج الزراعي وصعبة المكافحة 

. من مناطق إنتشارھا إلي المناطق الخالیة منھا) الحشائش الخبیثة(
•  تعتبر التقاوي المعدة للزراعة والملوثة ببذورالحشائش مصدر من مصادر

ي إنتقال وإنتشار الحشائش وتكاثرھا لذا ال بد من التأكد من أن التقاو
. المعدة للزراعة أن تكون خالیة تماما من بذور وأعضاء تكاثر الحشائش

• الحشائش ھي نباتات بریة موجودة في الطبیعة ویوجد منھا أنواع وطرز 
لحیوان عدیدة منھا النافع ومنھا الضار بالبیئة الزراعیة والسام لإلنسان وا

والبعض من ھذه األنواع سھل في المكافحة والبعض اآلخر صعب 
المكافحة والتخلص منھ في حالة إنتشاره في األراضي الزراعیة، ویفید 
طق التعرف علي شكل أعضاء التكاثر لھذه النباتات في منع إنتشارھا للمنا

).الوقایة خیرا من العالج(الخالیة منھا وبالتالي السیطرة علیھا 
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دلیل التعرف علي بذور الحشائش  

• یمكن التعرف علي بذور الحشائش بطرق عدیدة ولكل      
 -:  طریقة صفات تساعد في عملیات التعریف    

• التعرف علي بذور الحشائش من خالل صفات البذور من حیث       
ناعم  ( بذرة، السطح    ١٠٠٠الحجم، الشكل، اللون،  وزن ال          

 السطح مقسم بخطوط    – علیھ زغب     – علیھ شعر    – خشن  –
ة أو الخالیا أو خطوط مستقیمة       كأنبوبیة أو تشبھ الشب        
. أو وجود السرة أو وجود النقیر      ) الخ ......

•   . التشریح وعمل قطاعات ألنسجة البذرة المختلفة       
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•  عمل إنبات للبذور وتعریفھا في مرحلة البادرة أو مرحلة             
النمو الخضري أو في مرحلة اإلزھار واإلثماروھي أفضل           
مرحلة للتعریف حیث تكون أكتملت كل أعضاء وأجزاء               
واألجزاء الزھریة أكثر ثبات وال تتأثر             النبات

بالظروف البئیة، ویتم عمل العینات المرجعیة المعشبیة                
بتعلیم النباتات وتعریفھا في ھذه المرحلة وعند تمام النضج                
. یتم أخذ العینة المرجعیة      

• عن طریق عمل البصمة الوراثیة          :  عمل البصمة الوراثیة    
. یمكن التعرف علي أنواع وطرز الصنف الواحد        

•
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فصل بذور الحشائش والتعرف علیھا
فحص العینات وفصل البذور الغریبة:  الخطوة األولي 

الحامولالحشائش وبذور برسیم ملوثة ببذور 
حشائشال ملوثة ببذور حبوب قمح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


تابع األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات  
 -: النباتیة

فیدیو میكروسكوبجھاز تدریج بذور الكترونى
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خلیط بذور الحشائش
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األجھزة المستخدمة لفصل وفحص بذور الحشائش في المستوردات  
 -: النباتیة

فیدیو میكروسكوب
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بذور بعض الحشائش التي وردت مع البذور والحبوب  
المستوردة والغیر موجودة بمصر   

Abremanos 1
Calystegia

sepium

Myagrum
perfoliatum

Ortiga mureta
purpurea a

Panicum
miliaceum

Polygonum
convulvulus

hairy 
vetchCrotalaria 

spectabilis
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أھم صفات البذور التي تساعد في تعریف بذور الحشائش

•  –دقیق جدا   ( ویتم التعبیر عنھ بالوصف مثل          -: حجم البذرة
أو  )  كبیر – متوسط الحجم    – صغیر   – صغیر جدا  –دقیق  

بحساب أبعاد البذور من حیث الطول والعرض ویعبر عنھ           
. بالمللي 

•  تختلف البذور في شكلھا من بیضاوي ألي بیضاوي             -:  الشكل
 – خیطي – أنبوبي   – مستطیل   – كروي  - مغزلي   –مطاول   

) الخ .......  أسطواني  
•  تختلف بذور أنواع الحشائش المختلفة في اللون من           -:  اللون  

 بني   – قشي – أصفر شاحب  – أصفر – أبیض المع    –أبیض   (
). الخ ...... أسود المع  – أسود  – بني داكن   –

•  ناعم، خشن، مغطي بشعیرات، مغطي          -:  ملمس السطح  
-بزغب، علیة خصلة من الشعر، علیھ أشواك           
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ة عرف الدیك    لائ ع
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حشیشة أبو غالمئلة القرنفلیة  عا لأ

السلق العائلة الرمرامیة   

الزربیح
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أبرة العجوزة   العائلة المركبة   

البرنوف

السریس

الشبیط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Compositae

نشاش الدبان
Conyza aegyptiaca, (L.) Dryand. In Ait.
Seeds: Seed size 0.5 x 1.5 mm, ended with hairs, yellowish.

رجل الحمامة
Ammania aegyptiaca
Seeds: Triangular to ovate shape, 0.25 – 0.5 mm diameter, 
brown to black color.

سویدة، سعد 
Eclipta prostrata, (L.)L. ( = Eclipta alba,(L.) Hassk.)
Seeds: 1 x 2 mm size, surface, oblong tuberculated, brown to 
black.
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العائلة العلیقیة    

العائلة الصلیبیة    
كیس الراعي 

رشاد البر  

كبر
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Cleomaceae 
Gynandropsisأبو قرن  gynandra L. 

Seeds: 1.5 – 2 mm dimension, spherical shape, tuberculate
surface, dark color.

Euphorbia chamaesyce, L.
Euphorbiaceae
Seeds: Obovate, 1 x 0.5 mm size, one end pointed, the surface 
tuberculate, brown color.

Euphorbia hirta
Euphorbiaceae

Seeds: 0.5 – 0.9 x 0.9 - 1 mm size glossy brown, with 4 – 5 
angled.

Euphorbia peplus, L.
Euphorbiaceae

Seeds: Green dark, size 0.5 x 1 mm, tuberculatied surface.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


الحامول     العائلة الحامولیة    

السعد العائلة السعدیة   

أم اللبن الصیفي  عائلة أم اللبن     

أم اللبن الشتوي  
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الزمیر العائلة النجیلیة    

حشیشة األرانب

السندبار أو خدني معاك   

أبو ركبة

الدنیبة 
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راي كراس

بانكم

فالرس 

دیل القط  

شعیر الفأر 

حشیشة السودان  
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دفیرة
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. = Panicum sanguinale L.
Gramineae

Grain: Grain 0.5 – 1 mm, oblong-obovate, brown-yellow color. 

) دیل القط(حلفا 
Imperata cylindrica, (L.)P. Beauv.
Gramineae
Grain: Grain oblong, brown color, 1.2 mm long. 

Paspalum paspaloides (Michx.) Scribn. = P. distichum
Gramineae
Grain: 3 – 3.5 mm long, 2 – 2.5 mm wide, white, soft hairs.

Saccharum spontanium
Gramineae

Grain: Seeds 1.3x0.9 mm size, cup and long hair 
shape, hairy in texture, yellowish to brown.
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نعناع بريالعائلة الشفویة   

العائلة البقولیة    
قرط 

دحریج 

بسلة شیطاني
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العائلة الخبازیة    

تیل شیطاني

خبیزة

العائلة الھالوكیة      
ھالوك الفول    
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Anoda cristata (L) Schlech
Malvaceae

Seeds: Seeds one per fruit segment, 2.8-3.2 mm long, kidney-shaped 
in outline, dark brown to black, surface with short hairs and fine bumps 

 مسمار األرض –ملوخیة إبلیس  
Sida alba ,L.
Seeds: Segment 1.8-3 mm long, sector shaped, with two spine like 
projections at the apex, reddish brown, surface careened with a net 
worn of reins.

Glinus lotoides,L.(= Mollugoglinus A. Rich.)
Molluginaceae
Seeds: Seeds size 1.5 mm, spherical, black 

حمض
Oxalis corniculata, L.
Oxalidaceae

apically rounded basally pointed brown surface distinctly 
transversely ridged.
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ودنة
Plantago lagopus, L.
Plantaginaceae 
Seeds: Two seeds/ fruit, 1 – 1.5 mm long, narrowly ovate to 
elliptic in outline, surface glassy.

لسان الحمل
Plantago major , L.
Plantaginaceae

Seeds: Seeds ovate flatted in its end 1 – 1.5 mm in size, brown, 
smooth in surface, boot shape.

قرضاب
Polygonum equisetiforme, Sibth &Sm.
Polygonaceae
Seeds: Triangular shape in green cross section, surface glassy, 
black color.

الحمیض
Rumex dentatus, L
Polygonaceae

Seeds: Seeds retained with achene, 2-2.5 mm long, oval in out line 
tapered to a short apex, triangular in green cross section, surface 
glassy.
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داتورة
Datura stramonium innoxia L.
Solanaceae
Seeds: Seeds 2-3 mm wide, kidney-shaped or approximately circular, 
surface rough with a network of veins, dark brown to black color.

داتورة
Datura innoxia L.
Solanaceae

Seeds: Seeds 3X4 mm size, kidney-shaped or approximately 
circular, surface rough with a network of veins, light brown color.

Hyoscyamus muticus, L.   السكران
Solanaceae

Seeds: 1 x 1.5 mm size, brown dark color, surface tuberculate
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عنب الدیب
Solanum nigrum ,L. 
Solanaceae

Seeds: 1.2-1.8 mm diameter round to oval in outline, pale yellow to 
dark brown, surface roughened with a network of veins.

سم فراخ
Withania somnifera, (L.)Dun. In DC.
Solanaceae

Seeds: Bright red, globular, berry, which is about 5 mm in diameter.

لیبة 
Lippia nodiflora, (L.) Michx.
Verbenaceae
Seeds: 1 x 1.5 mm size, oblong – ovate green yellow to black 
color, smooth surface.

Zygophylum coccineum, L.
Zygophyllaceae
Seeds: Ovate shape, 1 x 2 mm size, dark brown color with 
thick coat obovate, surface rough.
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عالقات بین نباتات الحشائش ونباتات ال
-:األتىالمحصول تتحدد فى 

Competition  التنافس-١ 

 Parasitism التطفل – ٢

  Allelopathy)   إفراز المواد الكیماویة (التضاد  –٣٣
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 Parasitism  التطفل : أوال 
                              

 –فى الحصول على غذائھ آخر  نوع نباتى معین  على نباتى ھو اعتماد  نوع     
  . والثانى بالعائلبالطفیل األول                         ویسمى

:والتطفل ینقسم الى قسمین 
. والحامول  الھالوك تطفل كامل  مثل –  ١                                
. العدار تطفل ناقص   مثل -    ٢                           

 یعتمد اعتماد كلى على العائل فى الطفیلأن    :التطفل الكامل  یعنى
  .                                 الحصول على غذائھ

یقضي جزء من حیاتھ على عائلھ لكونھ   الطفیل أن  : التطفل الناقص یعنى
 .یحتوى على مادة الكلوروفیل لتصنیع جانب من احتیاجاتھ                                            

:وینقسم التطفل الكامل الى قسمین  
.  على البرسیمالحامول تطفل ساقى  مثل تطفل –  ١                                      
.  على الفولالھالوك تطفل جذرى  مثل تطفل -٢                                

                       
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 من انخفاض كبیر في     المتطفلةما تسببھ الحشائش     لنظرا 
: كان البد من معرفة   محصول ال

 
.  تغزو ھذه الحشائش نباتات المحصول     كیف-
  .والحامول    للھالوك  على األنواع الشائعة     التعرف -

     
لحد من  ل  ھذه الحشائش طرق مكافحة  التعرف على -

     .تھاخطور
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الھـــــالوك
 Orobanchaceae  الھالوكیة  یتبع العائلة    

 Orobanche                جنس 

.   من النباتات الزھریة ذات الفلقتین       -
.   ال یحتوى على مادة الكلوروفیل  -
  .اجبارى التطفل  -
.  یعتمد على عائلھ فى الحصول على غذائھ    -
  .یتطفل على جذور العائل    -
.  یتكاثر بالبذرة وینتشر فى منطقة حوض البحر المتوسط        -
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ــ    الھ   الوكـــــــ
 اقليم   لهالمركز الرئيسى    .  فى المناطق المعتدلة     الهالوك  ينتشر  •

ويتركز فى تركيا وايطاليا و اسبانيا و المغرب           .  البحر المتوسط  
. وتونس و سوريا ومناطق الرى المستديم كمصر        

 ٢٨٦ –  ٣٧١ كنبات متطفل فى الفترة مابين عامى        لهالوك  ا عرف•
. يات  تطفله على مزروعات البقول      كانوقبل الميالد   

  بعد اقتالع ره تستكمل نضجها    وبذ ان   بهمن أهم السمات الخاصة     •
.  خارج الحقل  والقائه النبات   
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 ھو ھالوك   فمثال ال باختالف البلد والمنطقةلھالوكاسماء أتختلف  -
. االسم الشائع فى مصر             

  
:بھ  یعرف باسم خاصالھالوككل نوع من انواع  -

  .  الفولھالوك الذى یتطفل على الفول یسمى ) كریناتا( فمثال نوع 
. الطماطمھالوكالذى یصیب الطماطم یسمى ) راموزا( ونوع        

.  نظرا لتفرعھ ریحى ھالوكیسمى ) ایجیبتیاكا(نوع       و 

االسم المتعارف علیھ فى المجال العلمى ھو االسم الالتینى -
)  بروم ریب(واالسم االنجلیزى " Orobanche) " أوروبانكى(   

Broomrape    . 
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 المنتشرة فى مصر  الھالوكأنواع 
O. crenata                كریناتا  -١
 غیر متفرعة – ساقھ غلیظة وطویلة -   
 غالبا ما یكون لونھا أبیض  أزھاركبیرة بھا -
 واحدة  سبلةیتكون كأس الزھرة من -

.  تأخذ شكل الجرس أواثنین   
: عوائـــلھأھم  -

 الحمص – العدس – الفول البلدى 
 والجلبان   الدحریج – البسلة –       

 وجد متطفال على نباتات أخرى مثل -
 وعباد الشمس –  الخس –  القرطم –الجزر -
.   والخلةالبقولیةوبعض الحشائش -
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O. minor                 ماینور -٢
 غیر متفرعة –ساقھ نحیلة 

– السنبلة منفرجة –
.   لونھا بنفسجى یمیل الى الزرقة

:عوائلھمن أھم 
 –البرسیم المصرى 
 الفول –البرسیم الحجازى 

 عباد الشمس – الجزر –
. الكرفس– العتر – الورد –
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  O. cernua         سیرنوا
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 

  O. cernua         سیرنوا
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 

 O. cernua         سیرنوا -٣
ساقھ قصیرة قائمة صلبة    

 السنبلة  –غیر متفرعة   
 –اسطوانیة ضیقة   

أزھارھا مزدحمة قصیرة   
:عوائلھ من أھم 
 الباذنجان   – الدخان   –الطماطم   

– عباد الشمس  –  الداتورة –
. الكمون–  الكراویة 
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O. aegyptiaca          ایجیبتیاكا   -٤

ساقھ رفیعة ومتفرعة  والسنبلة رخوة     
 علیھا شعر أبیض  مجعد وكثیف      - 
 تأخذ شكل الكأس  – الزھرة مستطیلة   –
 لون الزھرة أزرق بنفسجى    –

: عوائلھ من أھم  
 البطاطس  – الدخان  –الطماطم 

 وبعض نباتات الزینة وقد یتطفل على       –
 عباد الشمس   – البسلة  – الفول والعدس   

. الخیار– البطیخ   – اللفت  – الجزر –
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O. ramosa        راموزا -٥
– كثیرة األفرع  –ساقھ قصیرة 

 غیر منتظمة   – السنبلة رخوة ضیقة    
السمك  

.   لون الزھرة أزرق الى بنفسجى  –
: عوائلھ من أھم  
.     البطاطس – الدخان  –الطماطم 
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 فى المحاصیل الزراعیةالھالوكالخسائر التى یحدثھا 
 الماء والغذاء من النبات العائل بدرجة كبیرة           الھالوك  یمتص    -

 وانخفاض الضغط      للكربوھیدرات تؤدى الى نقص كبیر    
 فى جذور العائل فیؤدى الى الذبول والجفاف       االسموزى

. لمجموعھ الخضرى 

نقص كمیة المحصول الناتج وتدھور جودتھ حیث تتراوح               -
  -   ٥ ما بین بالھالوك   نسبة الخسارة الناتجة عن االصابة     

 ویتوقف ذلك على وقت االصابة وشدتھا ونوع          -%  ١٠٠
. المحصول
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الوادى ٦٣٧٣كفر الشیخ 
الجدید  

٣٤١٥
٤٨٦٢الدقھلیة  ٦٤٤١سوھاج
٥٧٤٨المنیا ٦٥٥٢الجیزة  

٥٩٦٧دمیاط ٧١٦٦المنوفیة 
٥٩٤٢الشرقیة ٧٢٥٦بنى سویف 

٦٠٥٢الغربیة٧٤٦٨أسیوط 
٦١٦٩البحیرة  ٨٦٦٤القلیوبیة 
٦١٥٦قنا ١٠٠٨٧الفیوم 

% المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

 %
النقص فى  
اإلنتاج

% المحافظة  
القابلیة  
للتطفل  

 %
النقص فى  
اإلنتاج

متوسط القیم النسبیة للقابلیة للتطفل وكذلك النقص فى           
 محافظة ممثلة لمناطق مصر    ١٦إنتاج نبات الفول فى    

-: كاألتي
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Undergrond      مراحل اسفل التربة     : أوال stages 

 Germination        مرحلة اإلنبات  -١
فى التربة الى تھیئة      مناسبة  یؤدى وجود رطوبة       

جذور  من المفرزة  المواد  وصول البذور لإلنبات مع ضرورة     
 على  الھالوك  بذور بحیث تكون    (الھالوك  الى بذرة العائل  
حتى تعطى انبوبة اإلنبات      ) جذور العائل   مللى من  ٣مسافة 

   . العائل بإتجاه التى تستطیل   
 ساكنھ كما  ھ المنبھ  المواد  صلھا  تبینما تظل البذور التى ال      -

  .البعیدة عن جذور العائل  االنبات   تموت انبوبة    
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       Attachment  اإللتصاق مرحلة -٢
  بعد خروج انبوبة اإلنبات من البذرة تتكون حلمة صغیرة 

 واإلختراقتخترق انسجة جذر العائل بواسطة التحلل اإلنزیمى 
 . Haustorium   بالممص اإلتصالیعرف نسیج والمیكانیكى 

  
Early development         مرحلة الكشف المبكر -٣

فتح منطقة نت  الممص والعائل عن طریق الھالوكبعد االتصال بین 
 یتراوح قطرھا دریناتاالتصال وتأخذ اللون األصفر ثم یتولد بعد ذلك 

 حیث یأخذ شكل النجمة الھالوكسم في معظم أنواع ٢   -  ٠.٥ما بین 
 بالعائل الطفیل یوما من اتصال  ١٥-١٢وبعد  بھاات وءالنتلكثرة 

 تحت القمة حراشیفسم كما تظھر ٣تظھر أشباه جذور یصل طولھا 
. النامیة مكونة برعم 
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  Aerial stagesالمراحل الهوائية      : ثانيا  

 Development Emergenceمرحلة التكشف  -٤
  التربةظهر فوق سطح يحمل أزهار يساق   يتطور البرعم إلى       
 متناثرة عليها غير خضراء بدال من حراشيف تغطيها الهالوكوساق       

. وإجيبتياكا راموزااألوراق وقد تكون الساق متفرعة مثل 
).وكريناتا  ماينور(  أو غير متفرعة في أنواع أخرى مثل     

Flowering مرحلة األزهار -٥
يبدأ تكشف األزهار بعد ظهور الشماريخ الزهرية فوق سطح التربة في    

.فترة تقدر بعدة أيام إلى عدة أسابيع  
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 Capsules                 تكوین الكبسوالت -٦
وتظل بعد التلقیح تتكشف الكبسوالت حیث یتكون بداخلھا البذور 

.  تنضج حتىبھا

 Seed dispersal             انتثار البذور -٧
بعد نضج البذور تتفتح الكبسوالت وینثر منھا البذور إلى التربة 

وتتراوح الفترة من إنبات بذور لتعود دورة الحیاة من جدید 
 حسب النوع  شھور٧-٣ حتى إنتاج بذور جدیدة  بین الھالوك 

. والنمو وظروف البیئة وخاصة الحرارة والرطوبة
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الھالوك  حشیشة دورة حیاة   
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 اإلضرار بالعائل
  الكربوھیدرات    عن طریق فقد   لھالوك  باضرر للنباتات    الیحدث  -

   الھالوك   والماء ویقع معظم الضرر الذى یتعرض لھ العائل بسبب       
 تكون المادة الجافة     حیث  فوق سطح التربھ ،     الھالوك قبل ظھور 

وذلك على حساب العائل       % ٨٠ قد بلغت اكثر من الھالوك  لنبات  
ما     بالھالوك الماء والغذاء من العائل كى یمد        الھالوك   یسلب حیث 

.اجھ من الماء والغذاء    تحی
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 على العائل الضعیف أكبر بسبب سحب  الھالوك ب االصابةتكون شدة  - 
من والغذاء   على امتصاص الماء مقدرتھمنھ وعدم والغذاء  الماء 
  .ةالترب

الى سحب السكر بفعل إنزیم  الھالوك عن الناشىءیعزى الضرر    -
 الى  ھذایؤدىوفى خالیا العائل  مستوى السكریات وإنخفاض تیزاإلنفر

و العائل خالیا  فى ھوإنخفاض  الطفیلخالیا  فى اإلسموزىزیادة الضغط 
  . الماء من التربة إلمتصاص العائل عدم مقدرة الى ھذا   بؤدى
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 على النبات العائل مع بدایة         بالھالوك  االصابة   أعراض  تظھر  -
على النبات    حیث تظھر   -  ة الترب  فوق سطح الھالوك  ظھور 
  . رغم ریھ  یعانى من الذبول   كان كما لو  أعراض الجفاف العائل  
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• العائل فى ظروف الجفاف ونقص  النبات على  الھالوكزید ضرر ی
.  كفاءة التمثیل الضوئى فى النبات العائل

• فى مصر  % ٣٤یقدر متوسط الخسائر فى الفول البلدى بمقدار 
فى % ٥.٤ وفى تونس% ٨٠ –  ٥٠و  فى المغرب % ٣٢.٦و    

.اسبانیا
فى سوریا وقد یصل الضرر الى حد فقد %  ٩٨وفى العدس بمقدار  

. المحصول بالكامل
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     محصولال  مظاھر الضرر بالعائل تتمثل فى نقص      أكبر •
  ).  وعان كما و   ( 

فى الفترة   %  ٢٩فى مصر نقصت مساحة الفول بنسبة     •
 خاصة فى المحافظات  الھالوك  انتشار   بسبب االخیرة    

. الجدیدة واالراضى رز أالتى ال تزرع  
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   فى حقول الفولبالهالوك اإلصابهمقياس لتقدير 

موت كامل لنباتات العائل وال يوجد محصول              جميع نباتات العائل مدمرة بالكامل          ٦

 شماريخ  ٥كل نباتات الفول مصابه بأكثر من        قوى اإلصابة جدا      ٥

شمراخين  كل النباتات المصابه يوجد عليها اكثر من            قوى اإلصابة    ٤

شمراخين  معظم النباتات المصابه يوجد عليها           متوسط  ٣

 فى كل الحقل      الهالوك    يوجد  قليل ٢

يوجد بقع قليل جدا   ١

ال يوجد هالوك ظاهر        غير مصاب  صفر

درجات
المقياس 

التعريفاإلصابه
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 أمر بالغ الصعوبة       الھالوك  التغلب على مشكلة     -
  العوائل    وأنواع   الھالوك  تنوع أنواع    (العتبارات شتى ھي    

 .)فى التربة  ودقة حجم البذرة وطول فترة حیویتھا   

التوجھ الحدیث فى مكافحة اآلفات ھو عدم اللجوء الى           -
استخدام المبیدات  ما أمكن ذلك خوفا من تلوث البیئة           

واللجوء الى حزمة من التوصیات          ) الھواء   - الماء  -األرض (
 فى حالة االتستوعب من المعامالت ماال یشمل المبیدات          

 –زراعیا  (المكافحة المختلفة   مثل  طرق  الضرورة القصوى 
. ) حیویا  – كیماویا   –طبیعیا  

الھالوك طرق مكافحة  
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الطرق الزراعية  : اوال 

 Avoidance  تجنب اإلصابة•
 حجمها متناهى فى الصغر لذا يسهل انتقالها مع بذور العائل    الهالوكبذور 

: وعليه يجب 
.الهالوك الحصول على تقاوى من حقول خالية من  -١
 قبل نضجها وتكوين بذورها وانتشارها فى الهالوك  التخلص من نباتات -٢

. الحقل
 بعد حصاد المحصول ألن  بالهالوك  عدم رعى األغنام فى الحقول المصابة -٣

.  بالعصارة داخل الجهاز الهضمى للحيوان  التتأثر الهالوكبذور 
 قبل زراعتها لتجنب الهالوك التأكد من أن بذور المحصول خالية من بذور   -٤

.   بصورة وبائيةالهالوك انتشار 
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  الھالوك  أثر میعاد زراعة الفول على    •
ینصح بزراعة الفول فى الثلث         بالھالوك  فى األراضى الموبوءة   
 حیث تنخفض درجات الحرارة مما      -  األخیر من شھر نوفمبر 
 عنھا فى حالة الزراعة المبكرة       الھالوك   یقلل من نسبة انبات      

مما یساعد على الھروب من االصابة مع المحافظة على انتاجیة         
. محصول الفول 

عمق زراعة بذور الفول    •
الى نقص     ) سم ٩ –  ٨( تؤدى الزراعة العمیقة على عمق من       

%  ٤٠  -   ٣٠ بنسبة تصل الى حوالى من    بالھالوك   االصابة 
   ).  سم٣  -   ٢( مقارنة بالزراعة السطحیة    
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  الدورة الزراعیة•
 متطفلة تطفل اجبارى ویراعى أن تحتوى       حشیشة  الھالوك -

: الدورة الزراعیة على 
تعمل على تنبیھ     ) القطن والكتان   (  محاصیل صائدة  مثل   -

 وبالتالى فھى تعمل      التصاب  ولكنھا   لالنبات   الھالوك    بذور 
.  فى التربة الھالوك   على خفض مخزون بذور   

ایضا تشتمل الدورة الزراعیة على محصول تغمر لھ األرض        -
 یعتبر ھذا اسلوب مناسب للحد من      -بالماء مثل األرز    

. بالھالوك    االصابة  
لذا یوصى بزراعة الفول عقب أرز أو قطن أو كتان  حیث تقل           -

.  بعدھا بالھالوك  االصابة  
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  :النقاوة الیدویة •
 بأعاد قلیلة  وھى تفید فى عدم  الھالوك تفید النقاوة الیدویة فى حالة تواجد -

. اضافة  بذور جدیدة الى األرض
 فوق سطح التربة وھذا الھالوكیجب أن تتم النقاوة بمجرد تكشف شماریخ  -

.  بالتربةالھالوكیساعد على تقلیل الخسارة فى المحصول وتقلیل مخزون بذور 
.  تستخدم النقاوة الیدویة كمكمل للمكافحة الكیماویة-  
 تحدث بالھالوك تأتى صعوبة تحقیق الفائدة من النقاوة الیدویة ألن االصابة  -

 الھالوك شماریخ التظھر فوق سطح التربة حیث الھالوكقبل ظھور شماریخ 
.   قد وقع على العائلللھالوكمن الضرر % ٨٠ ویكون االفوق سطح التربة 

 :فترات الرى•
 مقارنة بالرى على بالھالوك  یوم مناسب لتقلیل االصابة  ٣٠یعتبر الرى كل  

.فترات أكبر من ذلك
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.بالھالوك  إلصابة  اتحمل  ت  زراعة أصناف  •
 ویكون الھالوك یعتبر مصدرا رخیصا لمكافحة بالھالوك  لالصابةتحمل العائل 

 عن بالھالوكذلك عن طریق استنباط تراكیب وراثیة للعائل تتحمل االصابة 
:طریق

.  البذرة بكمیات منخفضةالنباتانتاج منبھات  -
:   داخل العائل عن طریقالممص انتاج عوامل تقلل فرصة وصول -
ن  جدر الخالیا أو تثبیط انبات األنبوبة الجرثومیة أو منع االتصال بیلجننة -

 حجم المجموع أوصغر للطفیل أو منع انسیاب األغذیة والطفیلأوعیة العائل  
. ربةالجذرى للعائل بحیث یكون غیر منتشر فى التربة أو تعمق الجذر فى الت 

 مثل بالھالوك فى مصر توجد أصناف كثیرة من الفول البلدى تتحمل االصابة -
 ). ٤٢٩ ، ٦٧٤ ، ٨٤٣ جیزة –  ٢، ١مصر   (  
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Biologicalالمكافحة الحیویة : ثانیا      control   
 وتؤثر فى انتاجھ من البذور وھى حشرة بالھالوكآفات ضارة ھناك •

Phytomyza "  الھالوكلمعروفة باسم ذبابة  االفیتومایزا
orobanchia  " الھالوكعلى متخصصة وھى   .

 .)الھالوكذبابة  (الفیتومایزادورة حیاة حشرة •
 یوما للجیل الواحد ٣٦ –  ٢٠تتم دورة حیاة الذبابة فى فترة من •

.  أجیال فى السنة الواحدة ٤ –  ٣  من و یصل عدد أجیالھا     
 فإذا أخذت شماریخ الھالوك دورة حیاة الذبابة مع دورة حیاة نبات تتوافق•

طلق تنفإن عذارى الذبابة   تكشف وبدأت األزھار فى التفتح فى ال الھالوك 
. وقفمنھا الذباب فى الحقل وإذا لم یكن ھناك ھالوك فإن خروج الفراشات یت

 سنوات فى غیاب نباتات ٣ والعذارى لھا قدرة على السكون فى التربة لفترة •
 تلك الصابة  الذبابةنشطت فى الحقل الھالوكفإذا ظھرت شماریخ  ،  الھالوك 

.الشماریخ
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الفائدة من الذبابة تكمن فى التخلص من نسبة كبیرة من            •
 حیث تتغذى علیھا الیرقات او تتلفھا داخل           الھالوك بذور 

الكبسوالت مما یعمل على خفض مخزون التربة من بذور             
 .  الھالوك 

  :الھالوكمعوقات استخدام ذبابة   
تلف العذارى فى التربة و الحرث العمیق     ی االرض  حرث -

. یدفن العذارى الى اعماق كبیرة مما یعرضھا أیضا للتلف       
استعمال المبیدات الكیماویة لمكافحة اآلفات و خاصة           -

   .الحشریة
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:التعقیم الشمسي  -
  
 ٨-٤من لفترة حوالى البالستیك الشفاف  من استخدام أغطیة -

. أسابیع خالل أشھر الصیف وقبل زراعة العروة الشتویة للطماطم
 أو المیثیل برومیداستخدام معقمات التربة مثل حقن التربة بمبید 

  . الدازومیت 

مع مالحظة أن تلك الطریقة تتم في حدود ضیقة داخل الصوب 
.  المحكمة لشدة سمیة ھذه المبیدات أثناء التطبیق
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   المكافحة الكیماویة   : ثالثا •

: یلى   ماللھالوكالھدف من استعمال المكافحة الكیماویة •
. ولو جزئیاالعائل  إنقاذ المحصول -١
.  وبالتالى تقلیل مخزون التربة من البذورالھالوك  إیقاف إنتاج بذور -٢

لتر ماء ١٢٠ مع ٣سم٧٥بمعدل  مرتین   جلیفوسیتیتم رش الفول بمبید  -
 ٣بعد   الثانیةو  نباتات الفول تزھیربدایة    معاألولى للفدان برشاشة ظھریة  
 من سم ٣٠ حوالى الرشبورى بشویكون ارتفاع   أسابیع من الرشة االولى

. سطح نبات الفول
 ٣ بعد ثالثة یلزم تكرار المعاملة مرة بالھالوك الشدیدة االصابة   فى حالة-

. ف  / ٣سم٧٥السابق  المبید اسابیع من الرشة الثانیة بنفس معدل 
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: ھذا المبید انعلى ویؤخذ  •
  ٣سم٧٥  بھتجاوز الحد الموصى ال یسمح ب ضیق لذا  حد األمان لھ-
. المرة الواحدةللفدان فى   
  
 بسبب تجمع المادة الفعالة فى  ھالوكال على الجلیفوسیت تاثیر یاتى -

 مرات تركیزه فى ٤واتھ الصغیرة بتركیز یزید نسبیا بما یعادل   نم
رشا (  أیام من المعاملة ٣و ذلك بعد ) الفول ( جذور النبات العائل   
  ). عاما   
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 للهالوك المكافحة المتكاملة  : رابعا 
 هى توليفة من عدة طرق      للهالوكالمكافحة المتكاملة    

بهدف ترشيد استخدام المبيدات ووقاية        مختلفة  
النباتات والحد من الخسارة وذلك باستخدام الطرق      
الزراعية و الحيوية و تربية النبات كما هو موضح     

:  بالرسم التالى 
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التسميد بأسمدة عضوية خالية
 و كذلك التسميد الهالوكمن بذور 

النيتروجين يقلل االصابة  

المكافحة المتكاملة  
 فى الفول    للھالوك  

البلدى  

 فى الفول الهالوكتشجيع نشاط  ذبابة 
و ذلك فى شهرى يناير و مارس  

خدمة االرض بالحرث العميق 

أراضى    تجنب الزراعة فى
بالهالوكمصابة 

تأخير ميعاد الزراعة حتى الثلث االخير   
من نوفمبر 

الزراعة بتقاوى نظيفة   

الزراعة بأصناف تتحمل  
بالهالوكاالصابة 

  جليفوسيتالرش بمبيد  
وذلك فى شهرى )  ابرواند(

يناير و مارس  

 الشماريخ و حرقها تقليع
قبل تكوين بذور و ذلك 

خالل شهرى فبراير 

 اسابيع ٣-٢الرى كل 

الزراعة عقب ارز او قطن  
او ذرة رفيعة فى الصيف 
او كتان فى العروة الشتوية
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Dodderالحامول 
  Cuscutaceae                      :عائلة   

 Cuscuta :  جنس 

 حولیة شتویة متطفلة تطفل كامل  على سیقان معظم حشیشة  الحامول  -
ات المحاصیل الحقلیة والحشائش وأشجار الفاكھة واألسوار النباتیة ونبات 

. الزینة

 أضرار خطیرة للمحاصیل الحقلیة  فھو یتكاثر بسرعة كبیرة الحامولیسبب   -
ادة جدا ولھ قدرة ممیزة على تكوین مستعمرات كثیفة تعمل على استنزاف الم

لك فى الغذائیة من النبات العائل مما یؤدى الى ضعف النبات وموتھ وینعكس ذ 
. نقص كمیة وجودة المحصول

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مشكلة كبیرة فى العدید من المحاصیل الحقلیة مثل  الحامولیسبب في مصر •  
 البصل  أشجار – البسلة – البرسیم الحجازى – البرسیم المصرى –الكتان   ( 

).   األسوار النباتیة  ونباتات الزینة– الخضروات – العنب - الموالح  –الفاكھة  

  یتسببوا فى الخسارة  نوع ١٤منھم    الحامول نوع من ١٧٠یوجد أكثر من  •
. فى مختلف أنحاء العالم  مةلمحاصیل المھلاالقتصادیة 

 من ساق خیطیة الشكل خالیة من الكلوروفیل  ذات لون أصفر الحامولیتكون  •
. ائھامشوب بخضرة فتقوم بالتطفل على العائل وتعتمد علیھ اعتماد كلى فى غذ
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 المنتشرة فى مصر الحامول أنواع 
  تتطفل على الحامولأنھ یوجد أربعة أنواع من ) م١٩٩٣( ذكر المنوفى وحسان 

 نوع من النباتات التى تنتمى الى تسعة فصائل مختلفة نتیجة عمل حصر ٢٤
.  فى  النوباریة ومنطقة الدلتاالحامولألنواع 

١-  C. planiflora وھذا النوع یسبب مشاكل كبیرة فى البرسیم المصرى  
).  البرسیمحامولویطلق علیھ (  والبرسیم الحجازى 

٢-  C. epilinum  وھذا النوع یسبب خسائر عظیمة جدا فى زراعات الكتان 
).  الكتانحامولویطلق علیھ ( 

٣-  C. Chinensis البرسیم المصرى والبرسیم الحجازى  عوائلھ من أھم 
.  الشعیر البرى– الحشائش – الصویا فول -

٤-  C. Pedicellata ویسبب خسائر كبیرة فى البقولیات عوائلھ  من أھم  
.  الكمون– العدس – البرسیم الحجازى –البرسیم المصرى 
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C. pedicellataC.epilinum

C. planiflora C.chinensis
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الحامولطرق انتشار 
 بالبذرة وینتج النبات الواحد آالف البذور التى تحتفظ الحامول یتكاثر -

ة بحیویتھا فى التربة سنوات عدیدة حتى تتوافر الظروف البیئیة المناسب
.  لالنبات

 البلدى الغیر   أو السماد عن طریق اآلالت الزراعیة وآالت الحصاد-
. ة أو مخلفات الحیوان أو المیامتحلل

 األالت على صیانة یننتشر عن طریق مالبس العمال القائم ی-  
لذلك یجب استبدال المالبس الخاصة بالعمال بعد مالمستھا .الزراعیة

 . ألشجار والنباتات المصابةا
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نتشر عن طریق نقل مخلفات التقلیم للنباتات المصابة من مكان   ی -
. الى آخر 

نتشر عن طریق استیراد البذور او السماد العضوى أو مخلفات ی -
ببذور الحامول واطارات السیارات  الحیوانات أو المیاه المختلطة 

. ومعدات الزراعة 

 ینتشر الحامول مثل الوباء حیث یظھر فى بقعة صغیرة سرعان ما 
، ویجب التعامل مع مكان اإلصابة موسم النموتنتشر على مدار 

  .هبمجرد ظھورھا لمنع انتشار
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 للعائل الحامول میكانیكیة اصابة 

. لالنبات تنبت بذور الحامول عند توافر الظروف البیئیة المناسبة -
.  تنمو البادرة معتمدة على الغذاء المخزون فى البذور  -
 تخترق البادرة سطح التربة وبمجرد مالمستھا للعائل تقوم بإختراقھ عن -

طریق الممصات التى تصل الى الخالیا الوعائیة حیث تقوم بالحصول على  
. من النبات العائل احتیاجاتھا الغذائیة  

  
تستمر الساق فى اإلستطالة مع االلتفاف حول العائل مكونة خیوط  -

شبكیة صفراء كثیفة وتكوین الممصات التى تقوم باختراق انسجة ساق 
  .وأفرع العائل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أشباه الجذور    ( الحامول عادة یموت الجزء السفلى من ساق     -
  ممصاتویصبح غیر متصل باألرض  بمجرد اختراق        ) 

.  للعائل الحامول 

 بمجرد فى حالة عدم العثور على العائل تموت البادرة خالل أیام قلیلة -
  .انتھاء الغذاء المخزن فى البذرة

  لالنبات   یتم متى توافرت الظروف المناسبة     الحامول   انبات  -
.   وجود العائل  أوعدمفى حالة وجود 
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: مجموعات  ٣   تنقسم الى  الحامول عوائل
:  الى ثالث مجموعات ھى    الحامول  عوائل  Karhnقسم 
 . لھا االزم  بالغذاء  الحامول  تمد  رئیسیة  عوائل  -١
.  علیھا فترة من حیاتھ    الحامول یقضى    مؤقتة عوائل  -٢
.  للوصول الى العائل األساسى     كدعامات الحامول   یتخذھا  عوائل  ٣

: تأكیدا لھذا أظھرت بعض الدراسات التشریحیة أن      
.  اخترقت أنسجة البشرة فقط لنباتات الحمص     الحامول  ممصات  -

أما نباتات الفاصولیا لم        .وأنسجة البشرة والقشرة لنباتات الترمس     
. من اختراق أنسجتھا   الحامول   ممصات تتمكن  

  ممصات  كان من السھل على    - بالنسبة لنباتات البرسیم والكتان         -
 اختراق أنسجتھا حتى تصل الى االسطوانة الوعائیة لكونھا            الحامول 

.  المفضلة  العوائل من 
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الحامولدورة حیاة 
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الحامول   حشیشةمكافحة  
: أمر بالغ الصعوبة العتبارات شتى ھىالحامولالتغلب على مشكلة  

  الحامول تنوع -١
. بالحامول الخاصة العوائل تنوع -٢
.  دقة حجم البذرة-٣
. فى البذرةالحامول طول فترة حیویة بذور -٤
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:  على للحامول  المتكاملة   المكافحة  وتعتمد  
: استخدام تقاوى نظیفة-١

فعالة    الطریقةذه حیث تعتبر ھالحامولباستخدام تقاوى خالیة من بذور        
. الحامولفى منع انتشار         

  :معالجة البقع المصابة   -٢
      ونباتات العائل من جذورھا والتخلص منھا عن طریقالحامول      باقتالع  

. مبیداتال أواستخدامالحش أو الحرق        
:طرق زراعیة  -٣

 للشمس   الحامول  تعرض بذور  التربة أكثر من مرة عزیق حرث و-      
.           وبالتالى یتم القضاء علیھا

یقلل األوراق  التخلص من الحشائش المصاحبة للمحصول وخاصة عریضة -     
. انتشار اإلصابة        من 

 . الممصات المشاتل یؤدى الى القضاء على بعزیقھتمام اال -      
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  بالحامولعدم زراعة المحاصیل التى تصاب بشدة  :الدورة الزراعیة -
.  فى التربةالحامولمخزون بذرة   قللیلمدة سنتین أو أكثر   
.  من سطح التربة  القریبة قطع أفرع األشجار :التقلیم  -
استخدام أسمدة عضویة قدیمة جیدة التخمر حتى   :األسمدة العضویة-

. ال تكون مصدرا إلصابة جدیدة            

: البالستیكیةباالغطیة تغطیة التربة الموبوءة -٤
      ویتم ذلك بعد رى التربة لكى تتم عملیة التعقیم الشمسى لمدة  

.  أسابیع٨   -   ٦     ال تقل من 
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: الطرق المیكانیكیة-٥
. بالغرابیل والبرسیم الحامول الفصل المیكانیكى بین بذور -  
د أو  توجد بعض محطات الغربلة یمكنھا الفصل بینھما باستخدام برادة الحدی-  

.  عن البرسیمالحامولالقطیفة معتمدة على اختالف السطح الخارج لبذور 
: الكیماویة  المكافحة-٦

منعھا تتضمن استخدام مبیدات یكون تأثیرھا واقع على البذرة اما بقتلھا أو 
.  فوق سطح التربةالحامول نمواتمن االنبات وقد یكون التأثیر واقع على 

 فال الحامولونظرا لعدم جدوى المكافحة الزراعیة والحیویة فى حل مشكلة 
المكافحة الكیماویة الرشیدة  حیث أنھا األكفأ واألسرع واألقل  االیبقى أمامنا 

. الحامولتكلفة مقارنة بالخسائر االقتصادیة الفادحة التى یسببھا 
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: فى زراعات البرسیم یمكن 
بمعدل )  % ٤٨راوند آب (   جلیفوسیت مبید ستخداما-

 یكون أوعندما(  یوم من الحش ١٥فدان وذلك بعد / ٣سم٧٠
).  سم٢٠ارتفاع البرسیم حوالى من 

 یتاثرألنھ )  الكرسى ( یحذر رش الحش الحدیث : ملحوظة ھامة
. بالمبید بشدة
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Competitionالتنافس :ثانیا 

یعتبر التنافس عملیة طبیعیة مطلقة تأتى كرد فعل لنقص         
الماء والضوء      واحد أو أكثر من العوامل المحددة للنمو مثل      

المكان    و والعناصر الغذائیة  
   تنافس بین النباتات المتباعدة وبعضھا          الیحدثو

  نتاج النباتى   إل أكثر العالقات ضررا با   ویعتبر التنافس   
 على مقومات     الحشائش مع نباتات المحصول      حیث تتنافس   

.  الحیاة
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.  وھو الذى یحدث بین نوعین مختلفین من النباتات
 ومحصول القمحالزمیر حشیشةكما بین  * 
 ومحصول األرزالدنیبة حشیشةأو بین * 
 الحارة ومحصول الكتان  حشیشةأو بین * 

Inter specific competition) خارجى(تنافس نوعى   

  یحدث بین نباتات النوع الواحد ویكون أكثر تأثیرا  لتماثل   -
.   البیئیة المطلوبة لنباتات النوع الواحد   اإلحتیاجات

.تنافس نباتات المحصول مع بعضھا* 
. حشیشة مع حشیشةتنافس * 

Intra specific competition)  داخلى(تنافس بینى   

-: وینقسم التنافس تبعا لألنواع النباتیة المتواجدة إلى             

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


العوامل التى تساعد النباتات على التنافس 
.  اإلنبات تحت الظروف البیئیة القاسیةوإنتظام سرعة -١
. البادرات سرعة نمو  -٢
 المجموع الجذرى مع وجود جذور لیفیة قریبة إنتشار -٣

. من سطح األرض
. توافر جذور رئیسیة متعمقة كثیرًا باألرض-٤
.   مجموع خضرى قوى-٥
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 للتنافس العوامل البیئیة األساسیة 
التنافس على العناصر الغذائیة -١

 على الماءافسنالت -٢
التنافس على الضوء    -٣

المكان  التنافس على   -٤
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 ومنافستھا لمحصول األرزالحشائشتأثیر مدة مكث 

 من   یوم ٥٠إزالة الحشائش لمدة     
٢٧٥٦الزراعة  

 من   یوم ٥٠إزالة الحشائش لمدة     
  منیوم  أ٥٠إزالة الحشائش بعد    ٣٠١٠الزراعة  

١٠٩٨الزراعة  

 من   یوم ٤٠إزالة الحشائش لمدة     
 من یوم ٤٠إزالة الحشائش بعد    ٢٤٧٨الزراعة  

٢٠٤٠الزراعة  

 من   یوم ٣٠إزالة الحشائش لمدة     
 من یوم ٣٠إزالة الحشائش بعد    ١٥٤٤الزراعة  

٢٧٥٢الزراعة  

من   یوم  ٢٠إزالة الحشائش لمدة     
من یوم  ٢٠إزالة الحشائش بعد    ٢٦٩الزراعة  

٣٠٦٧الزراعة  

ترك الحشائش 
 أیام من  ١٠إزالة الحشائش بعد    ٤٦

٢٩٤٤الزراعة  

فترة مكافحة الحشائش     
) یوم من الزراعة (

  المحصول  
)ف/كجم(

فترة مكافحة الحشائش     
) یوم من الزراعة (

المحصول   
)ف/كجم(
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Allelopathy    التضاد: ثالثا 

 : منھااأللیلوباثىتوجد تعریفات عدیدة لظاھرة 
.   النبات المجاور لھبادراتنبات یؤثر على إنبات بذور ونمو  -١
المواد الكیماویة الطبیعة تنتج من النباتات، الطحالب، البكتیریا    -٢

. والفطریات لتؤثر على النباتات األخرى 
 أو منشطة Phytotoxic الكیماویة الطبیعیة إما مضادة المواد -٣

Phyto stimulantوتنتج من نبات لتؤثر على نباتات أخرى   .
. سواء بالسلب أو اإلیجاب على الترتیب 

 النباتات األخرى قد بھا التى تضاد للنباتاتالمواد الكیماویة الطبیعیة  -٤
تنتج عند  مجابھة ھجوم من الكائنات الحیة، من حشرات أو أمراض 

أو من العوامل البیئیة من جفاف، درجات حرارة مرتفعة، كوسیلة 
.  دفاعیة
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 : فىاأللیلوباثىةتنحصر التأثیرات   

التأثیر المباشر لنبات عن طریق إنتاجھ مواد كیماویة           -١
.  تؤثر على نبات أخر سواء بالسلب أو اإلیجاب       

التأثیر غیر المباشر لمواد كیماویة طبیعیة تخرج إلى           -٢
البیئة من خالل إفرازات الجذور، غسیل األوراق بالمطر أو          
الندى، التطایر إلى الھواء، تحلل ألنسجة النبات عن طریق           

ھذه المواد تثبط اإلنبات أو النمو       . الكائنات الدقیقة بالتربة      
.  وفى بعض األحیان تنشط النمو    -للنباتات المجاورة     
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المواد   أظھرت الدراسات أن العدید من الحشائش تحتوى على       -
 فى   نباتات المحاصیل النامیة معھا      بھا  التى تضاد   ة الكیماوی 

-: طریق نفس البیئة ویأتى التأثیر عن       

 إلى الھواء الجوى ومنھ على      Volatilizationالتطایر   -١
.  أجزاء النباتات األخرى  

 مع ماء المطر أو الندى إلى أجزاء     Leachingالغسیل    -٢
.  النباتات المجاورة أو إلى التربة    

 وھى التى تفرز من    Exudationاإلفرازات الجذریة   -٣
. الجذور فى التربة مباشرة  

 وتتحلل المادة   Decompositionالتحلیل الكیماوى      -٤
  .الكیماویة الطبیعیة بواسطة الكائنات الدقیقة       
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 لبعض النباتاتاأللیلوباثیة التاثیراتأمثلة لبعض 

    ، البرسیم الصویاالمستخلصات المائیة لمتبقیات الشوفان، القمح، فول  -
 انبات تثبط البرومس حشیشة، السورجم، الذرة، )الحندقوق(الحلو   
.  ، الذرة، القمحالسورجم   

ومن قشر البصل استخرجت . التوماتینعرش الطماطم استخرجت مادة -
.  فلورتینومن أوراق التفاح استخرجت مادة . الكویرسیتینمادة      

    أكثر من عشرة آالف مادة كیماویة طبیعیة كناتج ثانوى من التحوالت  ھناك -
  . داخل الخالیا تحمي النباتات من مھاجمة الحشرات، البكتریا، الفطریات    
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األلیلوباثىأمكانیة االستفادة من ظاھرة  

 إنتاج مبیدات حشائش طبیعیة باستخالص المواد الكیماویة الطبیعیة -١
ث     من النباتات وبالتالى نحمى البیئة من تربة وماء وغذاء من التلو

.      الكیماوى الصناعى لكونھا بدیل لمبیدات الحشائش المصنعة

مة  ھذه المواد الكیماویة الطبیعیة الجدیدة تمنع أو تؤخر ظاھرة المقاو -٢
 والتى سببت للدول    herbicide resistance     للمبیدات 

      المتقدمة والنامیة مًعا مشكلة عدم استخدام مبیدات حشائش عدیدة 
.      وذات تأثیر فعال وجید ضد الحشائش وأكثر أمانا للبیئة
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 بالتربة األلیلوباثى ظاھرة بھا خلط متبقیات النباتات التى  -٣
     مباشرة بعد الحصاد لتعطى تأثیر مثبط إلنبات ونمو العدید  

.      من بذور الحشائش

 والتى تحدث نشاط للخالیا األلیلوكیماویة تستخدم تلك المواد -٤
.      كمنظمات نمو طبیعیة

 فى نظام  تزرع فعال ألیلوباثى إنتاج محاصیل ذات تأثیر -٥
    الدورة الزراعیة أو كمحاصیل تغطیة للتربة وذلك للتخلص  
    أو تقلیل مخزون بذور الحشائش أو منع منافستھا لنباتات 

.     المحصول
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المكافحھ الكیماویة للحشائش 
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مقدمة 
ألحدث تعتبر المكافحة الكیماویة للحشائش باستخدام المبیدات أھم الوسائل ا   

د نسبیا من حیث األداء األفضل واألسرع مع تقلیل االعتماد  على المجھو  
.   البشرى ومن ضمن المكونات الرئیسیة للمكافحة المتكاملة للحشائش 

جمعیة  ( یعرف مبید الحشائش بانھ اى مادة كیمیائیة تقتل او تثبط نمو الحشائش 
، ) الحشائش االمریكیة  

-: وتسمیة مبیدات الحشائش یعبر عنھا بأسماء تدل علي
  chemical formula .األسم الكیمائي ویعبر عن التركیب الكیمیائى  ١.
 small letter والذى یبدأ بحرف صغیر   common nameاالسم الشائع   ٢.

.
 وھو capital letter ویبدأ بحرف كبیر trade nameاالسم التجاري   ٣.

. االسم الخاص بالمصنع   
. chemical structureالبناء الكیمیائى   ٤.
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Herbicide classificationتقسیم مبیدات الحشائش  

توجد تقسیمات عدیدة لمبیدات الحشائش         
. الشائع للمبید مرتبا ابجدیا         االسم  حسب : التقسیم االول    •
. حسب االختیاریة   : التقسیم الثانى    •
حسب المجموعة الكیماویة واالسم التجارى          : التقسیم الثالث     •

.  واالسم الكیمیائى والشركة المصنعة      
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. Common namesتقسیم المبیدات حسب األسم الشائع للمبید         : التقسیم األول  
االسم الشائع االسم التجاري  

 acetachlor.1ھارنس
azimsulforn.2جولیفار  

ametryne.3جیساكس 
atrazine.4جیسابریم
bentazon.5بازاجران  
bispyribac-sodium.6نومینى
bromoxynil.7 باردنر-برومینال
butralin.8امیكس

clethodim.9سلكت سوبر
-coldinafop.10 اكشن–توبیك 

propargyl
diaquat.11رجلون  

dioclofop-methyl.12ایلوكسان  
fenoxaprop-ethyl.13ویب سوبر

fluazifop-butyl.14فیوزیلیو سوبر
fluroxypyr.15ستارین
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االسم الشائع االسم التجاري  

Isopraturon.16ثیورنكس
Glyphosate.17 روفوسیت - ھرازد – تاتش داون  –رانداب 
Getribuzin.18سینكور

19.Metsulfuron methyl
Metosulam.20سینال 
Propanil.21ستام إف
Pyrazosulfuron-ethyl.22سیریس
 Pendimethalin.23ستومب

Prometryne.24ارامو 
Tepraloxydim.25سیترون

Thiobencarb.26كفروستارین
Trifloxysulfuron-sodium.27أنفوك 

Tribenurun-methyl.28جرانستار
Qualizalofop-p-methyl.29تارجا سوبر 

S30.Sethoxydimنابو 
Triclopyr.31ون ل جار 
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. Selectivityحسب األختیاریة :التقسیم الثانى 

 Selective herbicidesمبیدات إختیاریة      : اوال
-: ضافة إلى   وھى تقتل الحشائش دون التأثیر على المحصول وتنقسم من حیث میعاد اإل        

-: وتنقسم إلي Foliar applications رشا على المجموع الخضرى        Post emergence بعد اإلنبات –أ
  والتي تؤثر على الحشائش   )bromoxynil; bentazon; propanil( مثل Contact مبیدات بالمالمسة   -١

. قمح باستخدام البرومینال  المستھدفة بالمالمسة مثل مقاومة الحشائش عریضة األوراق في محصول ال             
Translocated  مبیدات جھازیھ   -٢ (systemic)        وھي مبیدات تنتقل من مكان اإلضافة إلي مكان التأثیر

المحاصیل في الصفات المورفولوجیة            وترجع اإلختیاریة في ھذه المبیدات لإلختالفات بین نباتات الحشائش و       
 قابلیة المبید  -)عمیق أو سطحي (والفسیولوجیة مثل زاویة الورقة وطبیعة سطحھا وتعمق المجموع الجذري               

مثل مبید سلكت سوبر   وجود بعض اإلنزیمات بالنبات تثبط أو تنشط فعل المبید      -لإلنتقال داخل النبات    
Clethodim        الفول السوداني    –لبلدي   حیث یقتل الحشائش النجیلیة دون التأثیر على نباتات محاصیل الفول ا 

.  الطماطم كمحاصیل عریض األوراق       –
 ومنھا    Soil application وھي مبیدات تضاف على التربة   pre-emergence)  اإلنبات(قبل اإلنبثاق  –ب 

Pendimethalin -:  ما یلي – Butralin
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 -:   Selective herbicides Nonمبیدات غیر اختیاریة : ثانیا 

 -:  وتنقسم إلي
:Foliar applications رشا على المجموع الخضرى       – ١
Contact                                Paraquat مبیدات بالمالمسة  - , Diaquat
Systematic                                          Glyphosate مبیدات جھازیھ  -
 
Soil application :bromide     -Methyl         رشا على التربة  – ٢
Atrazine  مثل  Residual مبیدات ذات أثر باقي في التربة    -  , Terbutryne , Simazine

Aquatic herbicides مبیدات الحشائش مائیة       - ٣
Acrolein , Diaquat
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Selective Herbicide Non-Selective Herbicide
Kills only selected plants. Kills all plants where applied.
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تقسیم مبیدات الحشائش طبقا للمجموعھ الكیماویة وطریقة : تقسیم الثالث ال
 Chemicalالتاثیر واإلختیاریة والحشائش المستھدفة والمحاصیل المستخدمة  

group and mode of action.
Aryloxyphenoxyمجموعة أریلوكسى فینوكسى بروبیونات ) ١(

propionate  :    وھى تثبط انزیمcarboxylaseCoA ومن امثلتھا  :
-clodinafopتوبیك - propargyl  في القمح نجیلة لمكافحة الحشائش ال 

.
: التركیب البنائي

  
 

prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-
yloxy)phenoxy]propionate

N O

FCl

O C

H

CO2CH2

CH3

C CH
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 لمكافحة الحشائش النجیلیة       fluazifop-p-butylفیوزیلید سوبر    
. فى المحاصیل عریضة األوراق     

: التركیب البنائي   

-butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2:  االسم الكیماوي 
pyridyloxy)phenoxy]propionate

N
F3C O O C

CH3

CO2(CH2)3CH3

H
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quizalofopتارجا سوبر    -p - ethyl    لمكافحة الحشائش 
.  النجیلیة فى المحاصیل عریضة األوراق         

: التركیب البنائي   

-chloroquinoxalin-2-6)-4]-2:  االسم الكیماوي 
yloxy)phenoxy]propionic acid

Cl N

N O O CH

CH3

CO2H
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group oximeCyclohexanedione أوكسیم مجموعة سیكلوھكسادنیون(٢)
CoAتثبط انزیم  carboxylase  ومن امثلتھا :

لمكافحة الحشائش النجیلیة فى الفول السودانى Clethodimسلكت سوبر 
.والفول البلدى 
: التركیب البنائي

-[1-[(E)-3-chloroallyloxyimino]propyl-(E)]-2-(±): االسم الكیماوي 
5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone 

C

O H

O

N

CH 2CH3

O
CH 2 C

C Cl

H

H
CH3CH 2SCHCH 2

CH 3
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لمكافحة الحشائش النجیلیة في       tepraloxydim آرامو          - ٢
. البصل

: التركیب البنائي   

-2-{1-[(2E)-3-(RS)-(EZ):  االسم الكیماوي 
chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-

perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-one

N

N
O O

CO2Na

N

N
OCH3

OCH3

CH3O

CH3O
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sethoxydimنابو  3- S         لمكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة
: والمعمرة في القطن  

: التركیب البنائي   

-2-(1-ethoxyiminobutyl)-5-[2-(EZ)-(±):  االسم الكیماوي 
(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

CH2 C

OH

O

N

CH2CH2CH3

OCH2CH3

CHCH3CH2S
CH3
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:Sulfonylurea groupمجموعة السلفونیل یوریا      )٣(
Acetolactateوھى تثبط انزیم  synthase (ALS)      ومعظمھا فعال ضد الحشائش عریضة االوراق وتمتص

.وتنتقل خالل المجموع الخضرى والتربة    
:الصفات العامة للمجموعة 

) .لمكافحة الحشائش عریضة األوراق فى القمح  ( جم ٨ نشطة بمعدالت منخفضة مثل الجرانستار   -١
.غیر قابلة للتطایر 

.  ذات سمیة قلیلة على الثدیات -٢
. تمتص وتنتقل خالل المجموع الخضرى والتربة     -٣

: طریقة التأثیر  
. تمتص وتنتقل من خالل المجموع الخضري والتربة    -١
acetolactate تثبط تخلیق بعض األحماض األمینیة من خالل التداخل مع عمل انزیم    -٢ synthase وھذا یسبب 

. نقص سریع فى انقسام الخالیا 
: األعراض  

ق نمو األجزاء القدیمة مسببة موت     تظھر ببطء تشمل ابیضاض وتبرقش فى األنسجة الحدیثة ثم موت فى مناط    -١
. النبات

:  ومنھا مبیدات   .  استدامتھا متوسطة فى التربة  -١
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Tribenuron جرانستار - methyl وھو یستخدم لمكافحة الحشائش العریضة في محصول القمح  .
: التركیب البنائي 

-methyl 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2: االسم الكیماوي
yl(methyl)carbamoylsulfamoyl] benzoate

SO2NHCON
N

N
N

OCH3

CH3CO2CH3
CH3
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Thifensulfuronھارموني م  - methyl + Metsulfuron methyl   :-   
. وھو یستخدم لمكافحة الحشائش العریضة في محصول القمح     

-Thifensulfuron: االسم الشائع 
methyl

: التركیب البنائي

-methyl 3-(4-methoxy-6:  االسم الكیماوي 
methyl-1,3,5- triazin-2-

ylcarbamoylsulfamoyl) thiophen-2-
carboxylate

+

metsulfuron: االسم الشائع 
methyl

:التركیب البنائي

-methyl 2-(4:  االسم الكیماوي
methoxy-6-methyl-1,3,5-

triazin-2-
ylcarbamoylsulfamoyl)benzo

ate  

SO2NHCONH
N

N
N

OCH3

CH3CO2CH3

S O 2 N H C O N H
N

N
N

O C H 3

C H 3

S
C O 2 C H 3
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SO 2NHCONH
N

N
OCH3

OCH3

N

CO 2CH2CH3

N

CH 3
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trifloxysulfuron أنفوك – ٤ sodium  لمكافحة حشیش السعد في
. القطن

: التركیب البنائي

-3-[3-(dimethoxypyrimidin-2-yl-4,6)-1:  االسم الكیماوي
(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridylsulfonyl]urea

SO2N CONH
N

OCH2CF3
N

N

OCH3

OCH3Na
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Azimsulfron جولیفار  – ٥  لمكافح الحشائش المعمرة والسعد   
.والسمار وعریضة األوراق في محصول األرز
: التركیب البنائي

: االسم الكیماوي  1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-
methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-
ylsulfonyl]urea

S O 2 N H C O N H
N

N
O C H 3

O C H 3

N
N

N
N

N
N

C H 3

C H 3
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Imidazolinones(٤) مجموعة االیمیدازولینون group    
Acetolactateوھى تثبط انزیم   synthesis (ALS)    ومعظمھا فعال ضد الحشائش عریضة االوراق وتمتص 

:  وتنتقل خالل المجموع الخضرى والتربة ومنھا     

Imazethapyrبیرسوت 
: التركیب البنائي

: االسم الكیماوي (RS)-5-ethyl-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-
oxo-2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid

N
N
H

N O

CH3 CH(CH3)2

HO2C

CH3CH2
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(٥)  مجموعھ تراي ازولوبیرمیدین     Triazolopyrimidines
Acetolactate وھى تثبط انزیم  synthesis (ALS) ومعظمھا فعال ضد الحشائش عریضة    االوراق وتمتص 

وتنتقل خالل المجموع الخضرى والتربة ومنھا     :  

وھو یستخدم لمكافحة         -: metosulam)      سینال   (  -١
. الحشائش العریضة في محصول القمح      
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florasulam:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

-8,'6,'2:  االسم الكیماوي
trifluoro-5-

methoxy[1,2,4]triazolo[1,
5-c]pyrimidine-2-

sulfonanilide

+

flumetsulam:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

: االسم الكیماوي

SO2NH
N

N NN

F

OCH3 F

F

)  دربى( - flumetsulam + florasulam وھو یستخدم لمكافحة الحشائش العریضة في محصول     -:  
.القمح
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oxy benzoicPyrimidinylمجموعة بیریمیدنیل أوكسي بنزویك       )  ٦(
Acetolactateوھى تثبط انزیم     synthesis (ALS)   ومعظمھا فعال ضد الحشائش عریضة االوراق 

:  وتمتص وتنتقل خالل المجموع الخضرى والتربة ومنھا  

bispyribacنومیني  - sodium  :      ویستخدم لمكافحة
. الحشائش فى محصول األرز البدار     

: التركیب البنائي   
 
  
 
 
-sodium 2,6-bis(4,6-dimethoxypyrimidin-2:  االسم الكیماوي    

yloxy)benzoate

N

N
O O

CO2Na

N

N
OCH3

OCH3

CH3O

CH3O
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-:group    Triazinesمجموعھ الترایازینات    )  ٧(
تستخدم كمبیدات  ،  حیث اكتشفت ھذه المجموعة عن طریق شركة سیبا جایجى ١٩٧٩بدأ ظھور ھذه المجموعة عام 

ى التربة وتوقف عملیة البناء الضوئى فى      اختیاریة فى بعض المحاصیل مثل الجیسابریم فى الذرة ومعظمھا تضاف ال     
: ومنھا  II photosystemوھى تثبط نظام البناء الضوئى   .الحشائش بفعل المبید حیث یؤدى الى تجویعھا وموتھا بعد ذلك       

جیسابكس: االسم التجاري 
ametryne:  االسم الشائع  

: التركیب البنائي   

-N2-ethyl-N4-isopropyl-6-methylthio-1,3,5:  االسم الكیماوي  
triazine-2,4-diamine

triazine-1,3,5:  المجموعة الكیماویة

N N

NCH3S NHCH2CH3

NHCH(CH3)2
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جیسابریم: االسم التجاري 
atrazine:  االسم الشائع

: التركیب البنائي

-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-6: االسم الكیماوي 
triazine-2,4-diamine

triazine-1,3,5: المجموعة الكیماویة

N N

NCl NHCH2CH3

NHCH(CH3)2
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أرامو     :االسم التجاري 
prometryne: االسم الشائع

: التركیب البنائي   

-N2,N4-di-isopropyl-6-methylthio:  االسم الكیماوي 
1,3,5-triazine-2,4-diamine

triazine-1,3,5:  المجموعة الكیماویة    

N N

N

NHCH(CH3)2

CH3S NHCH(CH3)2
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group  Triazinonesمجموعھ الترایازینون ) ٨(
: ومنھا II photosystemوھى تثبط نظام البناء الضوئى    

 ویستخدم لمعالجة الحشائش فى البطاطس والطماطم        metribuzinالسنكور  
 سینكور  :االسم التجاري 

metribuzin:  االسم الشائع  
: التركیب البنائي   

-amino-6-tert-butyl-4,5-dihydro-3-methylthio-4:  االسم الكیماوي 
1,2,4-triazin-5-one; 4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-

1,2,4-triazin-5(4H)-one
triazinone-1,2,4:  المجموعة الكیماویة

N

NN
SCH3

NH2O

(CH3)3C
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groupUreas-: مجموعھ الیوریا ) ٩(
-: مثل II photosystemوھي تثبط نظام البناء الضوئى   

وھو یستخدم لمكافحة الحشائش الحولیة في   Isoproturonتیورنكس 
. محصول القمح

isoproturon:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

-1,1-dimethylurea; 3-(isopropylphenyl-4)-3:  االسم الكیماوي
p-cumenyl-1,1-dimethylurea

urea: المجموعة الكیماویة

(CH3)2CH NHCON(CH3)2
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  -:  Amides   groupمجموعة االمیدات ) ١٠(
: ومنھا II  photosystemوھى تثبط نظام البناء الضوئى 

Propanil:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

 dichloropropionanilide-'4,'3: االسم الكیماوي 
anilide: المجموعة الكیماویة 

Cl

Cl

NHCOCH2CH3
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group    Thiocarbamatمجموعة الثیوكاربامات  )  ١١(
 -:   ومنھا  lipid synthesisوھي تثبط   

 وستخدم لمكافحة حشائش العجیرة والدنیبة وأبو ركبة في          thiobencarb  مبید ساتیرن 
. محصول ااألرز

 thiobencarb:  االسم الشائع  
: التركیب البنائي   

-S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate; S-4:  االسم الكیماوي 
chlorobenzyl diethyl(thiocarbamate

thiocarbamate:  المجموعة الكیماویة

CN
O

SCH3CH2

CH3CH2

CH2

Cl
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Bibyridyliumمجموعة باي بیریدیلیم   ) ١٢(
diaquat مبید ریجلون  -:  ومنھا  І  photosystem  وھى تثبط نظام البناء الضوئى  dibromide ویستخدم 

.لبطاطس لمكافحة الحشائش فى محصول البطاطس وتجفیف المجموع الخضري لنباتات ا        

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


groups     Glycineمجموعة الجلیسین   )  ١٣(
 -:  ومنھا EPSP synthetaseوھى تثبط انزیم     

Glyphosate: االسم الشائع
: التركیب البنائي   

N-(phosphonomethyl)glycine:  االسم الكیماوي 
glycine:  المجموعة الكیماویة     derivative

P
O

HO CH2NHCH2CO2H

HO
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group          Dinitroanilineمجموعة الدانیتروانیلین     ) ١٤( 
معظم استخدامھا فى القطن وھى   وھى مبیدات اختیاریة تضاف بعد الزراعة وقبل الرى لمكافحة الحشائش و   

  -:  تثبط نمو الجذور ومنھا 

pendimethalin:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

-N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4: االسم الكیماوي 
xylidine  

dinitroaniline: المجموعة الكیماویة 

CH3

NO2

NHCH(CH2CH3)2

NO2CH3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Butralin: االسم الشائع
: التركیب البنائي

-N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6:  االسم الكیماوي  
dinitroaniline
dinitroaniline: المجموعة الكیماویة 

(CH3)3C

NO2

NO2

NHCHCH2CH3

CH3
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group    Hydroxybenzonitrileمجموعة ھیدروكسي بنزونتریل     ) ١٥( 
القمح والشعیر    ویستخدم لمكافحة الحشائش عریضة األوراق فى محاصیل   bromoxynil برومینال  -   :منھاو

.الكتان 

Bromoxynil:  االسم الشائع
: التركیب البنائي

 ;dibromo-4-hydroxybenzonitrile-3,5:  االسم الكیماوي  
3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl cyanide

hydroxybenzonitrile: المجموعة الكیماویة 

OH
BrBr

CN
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 groups  Benzothiadiazinoneمجموعة بنزوثیا دیازینون) ١٦(
.    لمكافحة الحشائش فى األرز bentazonران  ج مبید باز-:  ومنھا 

Bentazon: االسم الشائع
: التركیب البنائي   

-isopropyl-1H-2,1,3-3:  االسم الكیماوي  
benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide

benzothiadiazinone: المجموعة الكیماویة    

N
S O 2

N

O
C H (C H 3 )2

H
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groupChloroacetamidesمجموعة كلورواسیتامید)  ١٧(
. لمكافحة الحشائش فى الذرةacetachlor ھارنس  -  :وھى تثبط انقسام الخالیا مثل   

acetochlor: االسم الشائع
: التركیب البنائي   

-chloro-N-ethoxymethyl-6'-ethylaceto-o-2:  االسم الكیماوي  
toluidide

CH2CH3

N

CH3
COCH2Cl

CH2OCH2CH3
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Pyridine carboxylic acid  groupمجموعة بیریدین كربوكسیلك أسد) ١٨(
triclopyr  ٤٠جارلون مبید  - :مثل  butyl    لمكافحة الحشائش عریضة األوراق فى القصب. triclopyr: االسم الشائع

: التركیب البنائي   

 trichloro-2-pyridyloxyacetic-3,5,6:  االسم الكیماوي 
acid

N
Cl

Cl

Cl

OCH2CO2H
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    acetic acidsPyridyloxy بیریدل أوكسي أسیتیك أسد   مجموعة) ٢٠(
.  لمكافحة الحشائش العریضة األوراق فى الذرة   fluroxypyr ستارین  : مثل 

Fluroxypyr: االسم الشائع
: التركیب البنائي   

-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-4:  االسم الكیماوي 
pyridyloxyacetic acid

NF

Cl
NH2

Cl

OCH2CO2R

2-butoxy-1-methylethyl        R = CH3(CH2)3OCH2CH(CH3)-

meptyl (1-methylheptyl)       R = CH3(CH2)5CH(CH3)-
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بسم اهللا الرحمن الرحیم  
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مقاومة الحشائش لفعل المبیدات والتداخل   مقاومة الحشائش لفعل المبیدات والتداخل   
بین الحشائش والمحصول بین الحشائش والمحصول 

منصور خمیس معتوق النعاسمنصور خمیس معتوق النعاس. . دد
 المعمل المركزي لبحوث الحشائش   المعمل المركزي لبحوث الحشائش  ––باحث  باحث  

محطة بحوث النوباریة  محطة بحوث النوباریة  
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مقاومة الحشائش لفعل للمبیدات: أوًال

HERBICIDE RESISTANCE
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: مقدمة

أن األستخدام المكثف وعدم    رغم اھمیة الدور الذي تلعبھ المبیدات في مكافحة اآلفات إال      

، وتعتبر مشكلة   إتباع األسلوب العلمي في التطبیق أدى الى ظھور العدید من المشاكل              

وتعني ھذه الظاھرة أن اآلفات    . المقاومة  أكثر خطورة و تعقیدًا من جمیع المشاكل األخرى 

كما یستلزم تحقیق الكفاءة قبل ظھورالمقاومة ،    . لم تعد ُتقتل بجرعات كانت تقتلھا من قبل    

وتضع معظم الدول    . واستعمال جرعات أعلى من نفس المبید ، وتكرار مرات المعاملة          

ومة  ، ألنھا  القیود على استعمال جرعات أعلى من المادة التي تكونت لھا صفة المقا      

.   تلوث البیئة وسیلة غیر عملیة تصاحبھا زیادة التكالیف األقتصادیة ، وزیادة مستوى    

ختلفة ،  ومن ثم یصبح من الضروري استبدال المبید بآخر ومن مجموعة كیمیائیة م     
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نجد أن استمرار تعرض اآلفة   .. أو تغییر طریقة المكافحة ، خاصة أسلوب التتابع وعمومًا   

ة ، وتكون اآلفة    لمبید معین مع إتباع زیادة التركیز الموصى بھ قد یحقق مكافحة مرحلی           

 ومن واقع الخبرات والتجارب السابقة  اتضح   .ساللة مقاومة في النھایة لفعل ھذا المبید    

راد العشیرة كامًال    أن استخدام التراكیز الموصى بھا من المبید المطبق الیمكنھ ابادة أف    

من األفراد بعد المعاملة على قید الحیاة والتي     % ١٠المعرضھ لھ بل یتبقى على األقل   

ا اكثر مقاومة للمبید  تكون قادر على تكوین األجیال التالیة والتي منحھا اهللا صفة تكون بھ   

اد الحیة بعد كل معاملة  ، وعلیھ فإن تكرار المعاملة بالمبید الواحد ، واستمرار تكاثر األفر 

اك  نوقد دلت الدراسات على أن ھ . دي في النھایة الى ظھور ساللة مقاومة لفعل المبید    یؤ

تجاه مبید  إ ما عوامل وراثیة في األفراد المقاومة مسئولة عن ظھور ھذه الصفة في آفة   

  .معین أو أكثر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ستجابة الكثافة التعددیة لنوع      إالمقاومة لمبیدات الحشائش تعرف بأنھا انخفاض      

species   التي تظھر في ھىأي المقاومة الطبیعة    . ( معین من الحشائش لمبید الحشائش 

 فالمقاومة الطبیعیة    toleranceعدد ضئیل جدًا من نفس النوع الحساس و المعروفة بـ     

فالتغیر     .  قاتلةتعرف أو تتصف بظھور نباتات تبقى حیة بعد رش الكثافة النباتیة بجرعة      

وھذا یعني  . االبیئي ھنا ھو لیس تغیر في نوع الحشائش ولكن في القدرة على مكافحتھ       

علماء الحشائش یعرفون ھذه       .ظھور سالالت جدیدة تحمل صفات المقاومة لمبید معین   

. بالصفة عند الحشرات ولم یكن لیتوقعوھا أن تظھر في الحشائش لعدة أسبا         

. طول دورة حیاة الحشائش     ١.

. الحشائش ال تتنقل كما ھو الحال في الحشرات     ٢.
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 (mode of action)تعدد مبیدات الحشائش والتي لھا تأثیرات فعالیة مختلفة          -٣

لیة رغم اختالف    بینما مبیدات الحشرات والمستخدمة لفترات طویلة لھا نفس تأثیر الفعا         

. أنواعھا

ل   الدورات الزراعیة تعطي الفرصة في تنویع مبیدات الحشائش في نفس الحق       -٤

  .الواحد

وكان من المخیل بأن حراثة األرض قد تقضي على السالالت المقاومة إن        -٥

. ظھرت

افتراض وجود مخزون كبیر من بذور الحشائش الحساسة التي تقضي على        -٦

 .المقاومة

اسة مما كما أفترض أن السالالت المقاومة أقل قدرة على منافسة السالالت الحس     -٧

. یؤدي إلى موتھا  
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 الحشائش    جمیع ھذه االفتراضات كانت منطقیة ولكن كانت سیئة ألن مقاومة مبیدات 

 common)ظھرت ھذه الصفة في حشیشة      .ظھرت وأصبحت مشكلة تواجھ العلماء  

grounds)   بعد تطبیق مبید األترازین (atrazine)وسیمازین (semazine)   مرتین 

 نوع من الحشائش مقاوم      ٥٠م وجد أكثر من  ١٩٨٦في عام.  كل عام ولمدة عشر سنوات  

واآلن أصبحت الحشائش    .  حشیشة في جمیع أنحاء العالم ١٠٧لألترازین و أكثر من 

 نوع من المبیدات، وعدد من الحشائش كون مقاومة مزدوجة ألكثر  ١٤مقاومة ألكثر من 

وعلى العموم ولیس دائمًا  تكافح ھذه الحشائش المقاومة       .  من نوع من مبیدات الحشائش 

Sulfonylمركبات السلفونیل یوریا     .عن طریق الدورات الزراعیة والحرث    ureas

مبیدات فعالة بكمیة قلیلة تصل إلى بضع جرامات     Imidazolinonesواألیمیدازولینون 

.  مواد فعالة لكل ھكتار  
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ر   على تعدد طرق فعالیتھا إلى أن الحشائش كونت مقاومة ضدھا في وقت قصی   

 ملیون توجد حشیشة واحدة فقط   ١٠٠لنفترض أن من كل   .  سنوات٣قد ال تتجاوز 

 یفترض أنھا    مقاومة لمبیدات الحشائش وھي تكون غیر مالحظة وإذا تم  مالحظتھا فقد  

فإذا افترضنا أنھ في الرشة األولى في السنة .  ظھرت بعد رش المبید أو أنھ لم یصلھا 

 . أقل وھكذا األولى یقتل جمیع الحشائش ما عدا واحدة فإنھ في السنة األخرى سیقتل   
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ولكن تظھر . أنھ من الخطأ، أن نفترض أن المقاومة ستظھر لكل المبیدات  

-: المقاومة إذا توفر بعض أو كل الشروط التالیة 

Ø  أن یكون المبید فعال لقتل الحشائش المستھدفة .

Øبذور الحشائش لھا عمر قصیر في مخزون البذور في التربة.

Øمتبقیات المبید تستمر لوقت طویل في التربة .

Øاستخدام مستمر لمبید الحشائش سنویًا لفترة طویلة.

Øتبدیل نوع مبید الحشائش غیر مطبق سنویًا.

Øمبید الحشائش لھ طریقة عمل واحدة.

Øمعدل تطبیق المبید مرتفع .
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Ø   عدم استخدام خلیط من مبیدات الحشائش في محصول واحد .

Ø   ت فھذه      أنھ من الخطأ أن نعتبر ھذه الظاھرة قاسمة الظھر الستخدام المبیدا

ت السالالت المقاومة تكون أقل تكیف وتأقلم مع ظروف البیئیة من السالال  

. الحساسة

Ø     أصناف من كما أن ھذه الظاھرة ساعدت في التقدم التكنولوجیا الحیویة في إظھار

.المحاصیل مقاومة لنوع معین من المبیدات 

Ø    حة الحشائش    استخدام الدورات الزراعیة وتغیر المبیدات في النظام المتكامل لمكاف

.أمر ضروري لتقلیل من مشكلة المقاومة 

Ø ولكن   تجدر اإلشارة أنھ مھما أختلف التركیب الكیمیائي للمبیدات المستخدمة 

خدمھ طریقة عملھا واحد فھذا لن یفید من تقلیل ظھور المقاومة حتى وأن است      

. ھذه المبیدات بشكل دورات
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لمقاومة لمبیدات الحشائش   اوال التعرف علي بعض المصطلحات الخاصة با    •
 

Site of action                                                                  مكان فعل المبید 

رة مع مبیدات    وھو یشیر إلى المواقع البیوكیمیائیة داخل النبات والتي تتفاعل مباش      
العدید من المواقع  . الحشائش قد یكون بعضھا معروف والبعض اآلخر غیر معروف     

وقد تعمل بعض      . المعروفة قد تكون إنزیمات او بروتینات معینة ضروریة لنمو النبات   
. المبیدات علي موقع واحد او مواقع  متعددة داخل النبات      

Metabolism

بیدات الحشائش    یشیر الي العملیات البیوكیماویة داخل النبات والتي تؤدي الي تحول م     
خل نباتات     الي مركبات اقل سمیة وبذلك نجد ان االختالف في معدل تحطم المبید دا  

المحصول والحشائش من اھم عوامل االختیاریة لمبیدات الحشائش      
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                                            Herbicide familiesمجامیع مبیدات الحشائش   

 نشاط نشاط      ھي مجموعة من مبیدات الحشائش التي تشترك في التركیب الكیمیائي ولھا
قد تؤثر مجموعتین  أو أكثرمن مبیدات الحشائش في مكان واحد ولھا              .  ابادي مماثل

.وأعراض مشابھة االصابة

Mode of action of herbicidesطریقة عمل مبیدات الحشائش                          

مكان واحد لتأثیر مبیدات الحشائش    •
العدید من مواقع لتاثیر مبیدات الحشائش    •
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 Single Site of Action ofمكان واحد لتأثیر مبیدات الحشائش     -١

Herbicides

دات األعشاب مجموعات عدة  من مبیدات الحشائش تتداخل مع موقع واحد فقط للعمل مبی   

قاومة لمبیدات   التي تتداخل مع  مواقع  واحد عادة ما تكون أكثر عرضة لظھور حشائش م

الحشائش وذلك بسبب تغییر في جین واحد فقط قد یكون كافیة للتأثیر    

 Multiple Site of Action العدید من مواقع لتاثیر مبیدات الحشائش  -٢

Herbicides 

ذلك لظھور صفة حیث ھذه المجموعات تتداخل مع مواقع عدیدة لتأثیر مبیدات الحشائش وب  

في ظھور صفھ المقاومة البد من التغیر في كل ھذه المواقع وبذلك یكون ھناك صعوبة 

. المقاومة للحشائش المعاملة بھذه المجموعة من مبیدات الحشائش 
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.المجموعة من مبیدات الحشائش 

Herbicide Cross Resistance                                      

 آلیة أو آلیات  یشیر إلى ان ھناك طراز حیوي سواء من الحشائش او المحاصیل  التي لھا   

مبیدات حشائش   المقاومة ألحد مبیدات الحشائش التي تسمح لھا أن تكون أیضا مقاومة ل  

. أخرى

كذلك مع یمكن المقاومة  تحدث مع مبیدات في نفس المجموعة اومجموعات مختلفة و

على سبیل المثال، . مبیدات لھا نفس مكان التأثیر او مع مبیدات لھا اماكن تأثیر مختلفة    

في الحقل ، ادي الي ظھور طراز حیوي من      Aنتیجة االستخدام المكثف لمبید الحشائش  

، على Bائش الحشیشة مقاومة  لھذا المبید  و أیضا أن تكون مقاومة للمبیدات الحش

.  في ھذا المجال Bالرغم من عدم استخدام مبیدات الحشائش  
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مثل البرسویت  (imidazolinoneلتوضیح عبور صفة المقاومة فإن كال من  

مجامیع  مبیدات حشائش ھي مثبطات ) مثل كالسیك(والسلفونیل یوریا    ) واالسكبتور

imidazolinoneومع ذلك، فإن ھجن الذرة الشامیة المقاومة لل . ALSانزیم 

وایضا وعبور ھذه  المقاومة لمبیدات   imidazolinone (IR)مقاومة لل   

ولكن الھجن المتحملھ لل      . الحشائش من مجموعة  السلفونیل یوریا  

Imidazolinone)IT ( مقاومة للبرسویت و االضافات االرضیة إلسكبتور ولكن

. ال یتم عبور مقاومة لمبیدات الحشائش من من مجموعة السلفونیل یوریا
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لماذاتحدث صفة المقاومة في  

النباتات للمبیدات  

.نتیجة للتغیر في مكان عمل المبید •

التحسن في زیادة عملیة میتابولزم    •

.المبید

. ازالة المبید من موقع عملھ•

.نتیجة للتغیر في مكان عمل المبید •

مثال علي ذلك نبات عرف الدیك  

 المقاوم لمبید االترزین 
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Selection PressureSelection Pressureالضغط االنتخابي الضغط االنتخابي 
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. المبیدات التي لھا نفس موضع التأثیر١.

. المبیدات التي یتم اضافتھا اكثر من مرة اثناء موسم النمو ٢.

تكرات اضافة مبیدات الحشائش في مواسم متتابعة اوالتي لھا نفس  ٣.

.موضع التاثیر علي نفس المحصول  او محاصیل مختلفة  

استخدام المبیدات فقط في مكافحة الحشائش دون استخدام استراتجیلت      ٤.

.اخري لمكافحة الحشائش مثل الطرق الزراعیة والمیكانیكیة وغیرھا     

العوامل الخاصة بالمبید التي تزید من الضغط االنتخابي  
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Herbicide Resistant Weeds
By Mode of Action
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 التداخل بین الحشائش والمحصول: ثانیًا
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األضرار التى تسببھا الحشائش   

: تقلیل المحصول الناتج   -١

 شدة اإلصابة مدة بقاء    -یتوقف النقص في  المحصول على أنواع الحشائش الموجودة           

 قدرة المحصول المنزرع على منافسة تلك الحشائش واخیرا       -ھذه الحشائش في مساحة معینة   

وعموما فیمكن القول     .... على العوامل الجویة التى تؤثر على نمو الحشائش وكذلك المحصول     

 كیلو    ١ مقداره   في المحصولأن زیادة وزن الحشائش بواحد كیلو جرام البد أن یصاحبھ نقص    

لكھ المحصول    بل أن الحشائش تستھلك من العناصر الغذائیة من التربة أضعاف ما یستھ . جرام

.إلنتاج طن من أى منھما 
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: تقلیل جودة المحصول المنتج    -٣

ك إصابة وجد أن بذور الحشائش تعمل على تقلیل قیمة المحصول التجاریة مثال ذل   

لدقیق الناتج منة محصول مثل القمح  ببذور بعض الحشائش السامة  مثل الصامة مما یجعل ا    

.  اة من یتغذى علیة غیر صالح لالستھالك اآلدمي  بل أن الخبز المصنع منة قد یؤدى الى وف

ور الحشائش   كما تؤدى لتلف محاصیل الحبوب لزیادة نسبة الرطوبة بھا بسبب وجود بذ   

. الرطبة 

 : تحدید نوع المحصول المنزرع  في منطقة معینة  -٢
لبلدي      مثال ذلك لو أن المنطقة مصابة بالھالوك فیجب عدم زراعة الفول ا      

كذلك یالحظ أن بعض المحاصیل الھامة    .   أعوام أو ربما أكثر ١٠في تلك المنطقة لمدة 
قلل من  مثل محاصیل الحبوب ومحاصیل العلف ال یمكن عزیقھا وھذا بالطبع سوف ی    

كن زراعة محصولھا بدرجة كبیرة جدا لو حدثت إصابة شدیدة بالحشائش ولذلك لن یم        
 .لحشائش بھا  ھذه المحاصیل في تلك المناطق آال إذا استخدمت طریقة أخرى لمقاومة ا    
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الحشائش لها تأثير ضار على صحة اإلنسان    -٤

خرى   بعض الحشائش تسبب الحساسية أو حتى التسمم لألنسان وبعض الحشائش األ   

لنزول الى تلك ذات األشواك تضر العمال جدا أو تسبب لهم آالم شديدة بل تمنعهم من ا  

المحصول    الحقول لعزيقها أو التسميد ومقاومة الحشرات واألمراض بل حتى وحصاد      

.الموجود في تلك المساحات المصابة   

والمسببات المرضية للنبات  ) الديدان الثعبانية  (الحشائش كعوائل للحشرات والنيماتودا    -٥

لى   فبعض الحشائش  ضرورية لبعض األمراض التى تكمل جزء من دورة حياتها ع      

كما أن الحشائش تعتبر من العوامل الثانوية   ). مثال ذلك أمراض األصداء(حشائش معينة 

الخ مما يؤدى الى زيادة  .... الهامة لبعض الحشرات مثل دودة ورق القطن والمن والتربس      

. فجأة  تكلفة مقاومة تلك الحشرات عندما تنتقل من الحشائش الى المحصول نفسه    
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:الحشائش المائیة ومشاكلھا    -٦

ه في قنوات     فلقد لوحظ أن تلك الحشائش المائیة تعمل على تقلیل سریان تیار المیا            

ھائلة من  الرى وما یصاحب ذلك من مشاكل خطیرة لنظام الرى كما تسبب فقد كمیات          

كما أن الحشائش     ) مثال ورد النیل     (من أوراق تلك الحشائش   .  المیاه عن طریق النتح  

كما أنھا تسبب مشاكل للمالحة النھریة      . الخ ......المائیة تعمل على سد القناطر والجسور   

.أو لصائدي األسماك وتمنعھم من الصید   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                                        The Competitionالتنافس مع المحصول المزروع    

 و والماء  ویحدث بین الحشائش والمحصول المزروع على المكان والعناصر الغذائیة           

. الضوء 

:التنافس على المكان     -أ

واسعة  تنمو الحشائش سریعًا مرتفعة عن سطح األرض ومنتشرة أفقیًا فى مساحة    

وتخف حدة ھذا    . مزاحمة للنبات المزروع ومحددة لنموه لضیق المساحة التى تترك لھ    

ة لكنھا تشتد     التنافس عند وفرة عوامل النمو من رطوبة وإضاءة وحرارة وعناصر غذائی            

فات وراثیة خاصة     عند ندرة أحد ھذه العناصر أو كلھا وتكون الغلبة للحشائش بما تحمل ص       

لمساحة جیدًا ومكونة    بعوامل القوة والحیویة والتحمل والمقاومة، فتزداد كثافتھا مستغلة ا      

نبات المزروع     بساطًا من الحشائش تكون من جنس واحد غالبًا فتمنع بذلك الضوء عن ال          

.  الذى ینمو قزمیًا خاصة حاصالت الخضر     
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لمكان أو   ولرسم خطة المقاومة البد من معرفة العامل الحرج فى المنافسة سواء ا     

لتغلب على عامل     الضوء أو العناصر الغذائیة أو الماء أو أكثر من عامل واحد فمثًال ل       

لب على عامل    المكان یمكن تغییر طریقة الزراعة من نثر إلى الزراعة على خطوط للتغ       

.اء علیھا  الضوء تزرع محاصیل ورقیة سریعة النمو لمنافسة وتظلیل الحشائش والقض        
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 المنافسة على العناصر الغذائیة -ب

ل المزروع فتقل فرصتھ      تستنفذ الحشائش كمیات ھائلة من العناصر الغذائیة وتحرم منھا المحصو            

  ورغم أن الحشائش تخزن كمیات ھائلة من اآلزوت والفوسفور والبوتاسیوم             . فى النمو واإلنتاج   

.  ثر العناصر المتنافس علیھا    والكالسیوم والمغنسیوم إال أن البوتاسیوم والكالسیوم والمغنسیوم أك           

وتختص . والمنافسة علیھا فى مرحلة قبل التزھیر فى الحشائش       . وترتفع ذروة امتصاص العناصر   

عائلة المركبة     حشائش عائالت نباتیة معینة باستنفاذ عنصر معین من التربة فمثًال ال       

 ,Amaranthusتستنفذ الكالسیوم بكمیات كبیرة، وجنس     Euphorbiaceaeوالسوسبیة 

Chenopodium, Portulacaتستنفذ عنصر البوتاسیوم  .
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من بعض وترتفع قدرة الحشائش على المنافسة لدرجة أن بعضھا یمكنھ االستفادة      

عض العناصر حتى ولو وجدت فى صورة غیر قابلة لإلستفادة من النبات مثل ب        

ومن الطریف أن نقص . مركبات الفوسفور، فیستنفذ مخزون التربة من ھذه العناصر    

ر قابلة    عنصر الزنك فى الذرة قد یكون بسبب وجود الزنك فى التربة فى صورة غی       

وبترك الحشائش لتنمو معھ فإنھا تستفیذ وتمتص الصورة الغیر قابلة        . لإلستفادة 

ئش یتحرر   لإلستفادة من الزنك وتخزنھا فى أنسجتھا ثم بعد موت وجفاف ھذه الحشا    

الزنك من خالیاھا فى صورة قابلة لإلستفادة من الذرة بعد ذلك      
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ى العناصر    وللداللة على قدرة الحشائش فى المنافسة نموھا فى األراضى الفقیرة ف    

وتتراكم العناصر باضعاف   . الغذائیة التى الیقدر على النمو بھا المحصول المزروع   

وفى اشجار الموالح فإن    . كثیرة فى أنسجة الحشائش مقارنة بالمحصول المزروع   

  -٢٠(ة من إحتیاجھا من العناصر الغذائیة تمتصھ من الطبقة السطحیة من الترب% ٨٠

وھى نفس الطبقة التى تنشر فیھا جذور الحشائش فتصبح بذلك          )  سم من السطح٤٠

.منافس قوى رغم اختالف حجم نمو كل منھا فوق سطح األرض   
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):الماء(المنافسةعلى الرطوبة األرضیة   --جـ

كمیة محدودة   تصبح المنافسة على ماء التربة ھامة فى حالة ندرة الماء أو تواجده ب  

لنبات فیھا على    كما ھو فى األراضى شبھ الجافة مثل البیئة المصریة التى یعتمد نمو ا 

 النبات فى  الرى وتحت ظروف ھذه البیئة فإن العوامل المساعدة على ھروب الماء من  

وجفاف الجو      صورة بخار ماء وھو ما یسمى بالنتح متوفرة مثل إرتفاع درجة الحرارة     

وبذلك تصبح الحشائش عامل الستنفاذ ماء التربة     . الخ... وإرتفاع شدة االضاءة 

لحشائش   وحرمان المحصول منھا مما یضعف من نموه وبالتالى یسھل من جدید على ا  

وھى مستھلكات   Phreatophytesمنافستھ فیجف ویموت، وسبق ذكرنا مجموعة   

.ماء التربة دون فائدة على اإلنسان 
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یة وبعض الحشائش النامیة معھا       المحصول النسبي وكمیة العناصر الغذائیة الممتصة بواسطة الذرة الشام            
.(Vengris et al, 1953)

تربة مقارنة بالذرة الشامیة، ویمكن       یتضح من الجدول أن الحشائش أكفأ في استغالل العناصر الغذائیة في ال           
ربة عادة كما في وذلك لندرتھا        مالحظة شراھة الحشائش في امتصاص العناصر ذات المحتوى القلیل في الت             

Caو  Mg. في التربة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 المنافسة علي الضوء المنافسة علي الضوء--دد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                   :اإلفرازات الجذریة السامة 

لنباتات  على الرغم أن ھذه الظاھرة توجد فى أنواع نباتیة كثیرة حتى فى بعض ا  

 الحشائش   اإلقتصادیة مثل التفاح والموالح والكرنب وغیرھا أن خطورة حدوثھا من      

 rootواالفرازات الجذریة التى تعرف   . یعطى للحشائش میزة أخرى فى المنافسة   

exudatesھى سموم حیویةPhytonicides     یفرزھا الجذر وتؤثر على نشاط

وقد تضر   . تلھا جذور النباتات األخرى النامیة معھا وتمنعھا من النمو تمامًا بل وتق     

فرازات  ھذه المواد بالحشیشة نفسھا فمثًال النجیل المسن یؤثر بالضرر من اال  

ئش النامیة  الجذریة على النجیل حدیث العمر ویرى كثیر من الباحثین أن ضرر الحشا  

لتى تؤثر  تحت أشجار الفاكھة یعود معظمھ لإلفرازات الجذریة السامة للحشائش وا    

.على النشاط الفسیولوجى لألشجار وبالتالى على إنتاجھا من الثمار          
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:القواعد التي تحكم المنافسة بین الحشائش والمحاصیل    

عقب   )  اسابیع٨ –  ٤مابین  (تشتد المنافسة في األعمار الصغیرة للمحاصیل    :  العمر-١

 في فترة   فمثال وجد أن مقاومة الحشائش الحولیة الشتویة النامیة مع القمح مھم     . اإلنبات

كذلك وجد    . سیةالخریف وأوائل الربیع وذلك لصغر نباتات الحشائش وضعف قدرتھا التناف       

دما أزیلت   أن الفاصولیا استطاعت أن تنافس الحشائش النامیة معھا بنجاح وذلك عن       

.   أسابیع األولى٧ - ٥الحشائش في المدة  

 تشتد المنافسة عند تشابھ الحشائش مع المحاصیل في طبیعة النمو ودرجة   : القرابة. ٢

ر في المحاصیل     القرابة، لذا تسبب الحشائش عریضة األوراق مثال خسارة أو انخفاض كبی 

.   النجیلیة وھكذا عریضة األوراق، كما یزداد تأثیر الحشائش ضیقة األوراق على المحاصیل

 النجیلیة أو   لكن ھذا ال یعني عدم أھمیة الحشائش عریضة األوراق بالنسبة للمحاصیل   

ات ذات القرابة فإن    العكس، لكن نظًرا للتشابھ في المجموع الجذري وطبیعة نموه في النبات     

.المنافسة بینھا تكون أشد 
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فإنھا قد تفرز جذورھا     ) (allelopathyالمواد السامة :  إفراز مواد سامة. ٣

احبة لھا في   بعض المواد الكیماویة أو المثبطة لنمو أو إنبات بذور المحاصیل المص   

. الحقل، وحتى كذلك الحشائش األخرى المجاورة     

قد تكون إصابة الحقل الخفیفة أو حتى المتوسطة بنباتات      : درجة اإلصابة. ٤

بنسبة عدد نباتات الحشائش لوحدة     (الحشائش خطیرة أي كما لو كانت اإلصابة شدیدة    

  وقد دلت بعض الدراسات أن الكثافة الخفیفة للحشائش تسبب تقریًبا نفس      ). المساحة

االنخفاض في ناتج المحصول الذي تسببھ الكثافة العالیة    
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Crops & accompanying weedsالتالزم بین الحشیشة والمحصول     

:وھذا یعتمد على عوامل منھا     

الحبوب كالقمح       مثال ذلك كما في محاصیل        . التشابھ في حجم البذرة ومیعاد اإلنبات والنمو والنضج           ١.

Avena والشعیر مع حشائش الزمیر البري   fatua    او الصامة (Lolium sp.)

حشائش التي تتشابھ مع  االستخدام المستمر لمبید اختیاري واحد للحشائش، وھذا یحدث سیادة لل               . ٢

كما أنھ من الممكن ظھور سالالت من الحشائش        . وفسیولوجًیا  ) خضرًیا(المحصول مورفولوجًیا       

.مقاومة لھذا المبید     

دة معھ في الحقل، حیث تكثر    العملیات الزراعیة كالري السطحي لھ عالقة مع أنواع الحشائش المتواج        . ٣

.  ت الري وداخل األحواض      الحشائش وتتوفر لھا فرصة كبیرة في االنتشار في أرجاء الحقل مع قنوا        

أو لبادرات المحصول،         كذلك التسمید العالي من عنصر غذائي قد یسبب سمیة للبذور أو للجذیر                

فیعطي الحشیشة الفرصة للظھور والتالزم مع المحصول            
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شكراً لحسن 
إستماعكم
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

•• The economic and environmental importance of weeds is not alwaysThe economic and environmental importance of weeds is not always
appreciated.appreciated.

•• Herbicides make up 47 percent of the world agrochemical sales, wHerbicides make up 47 percent of the world agrochemical sales, with ith 
insecticides next at 29 percent.insecticides next at 29 percent.

•• In the USA, herbicides were 68 percent of total pesticide producIn the USA, herbicides were 68 percent of total pesticide production in 1993.tion in 1993.

•• In the developing world, weeding, usually by hand, accounts for In the developing world, weeding, usually by hand, accounts for up to 60 up to 60 
percent of total prepercent of total pre--harvest labor input.harvest labor input.

•• If uncontrolled, weeds can cause complete yield loss, a record eIf uncontrolled, weeds can cause complete yield loss, a record equaled by few qualed by few 
insect pests or pathogens.insect pests or pathogens.

•• Invasive weeds cause enormous environmental damage, which is onlInvasive weeds cause enormous environmental damage, which is only now y now 
being recognized.being recognized.
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Biological control of weed 
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( I ) Biological control

The actions of parasites, predators, 
and pathogens in maintaining 
another organism’s density at a lower 
average than would occur in their 
absence.”
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Biocontrol usually allows some 
injury and/or damage
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Biocontrol agent population always 
lags behind the pest population.  This 
allows the pest population to build up 
to some extent.  
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Costs/Disadvantages of Biocontrol

• Usually requires change in management 
practice.

• Increases scouting effort.
• Intrinsic time delay.
• Increased risk:

– New NE’s may cause harm.
– Uncertainty about NE requirements/reliability.
– Always a potential for pest to escape control.
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Characteristics of Effective NE’s

• Can detect pest populations at low densities.
• Rapid population growth relative to pest Population.
• High pest destruction rate per capita.
• Synchronized phenology.
• Persistence at low host density.
• Persistence over cropping seasons/rotations.
• Tolerant of management actions.
• Willingly adopted by pest managers & growers.
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There are three different techniques for 
applied biocontrol:

(i) Conservation : protection or maintenance of 
existing populations of biocontrol agents;

(ii) Augmentation : Regular action to increase 
populations of biocontrol agents, either by 
periodic releases or by environmental 
manipulation; and

(iii) Classical biocontrol: The importation and  
release of exotic biocontrol agents,with the 
expectation that the agents will become 
established and further releases will not be 
necessary.
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Unlike the biocontrol of insect pests, 
where IPM primarily relies on 
conservation and augmentation, 
classical biocontrol is the mainstay of 
weed biological control, and 
conservation is hardly used. 
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Augmentation
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Augmentation is occasionally  
used with mycoherbicides and 
some insects, and in the 
deliberate use of grazing animals 
for weed control.
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The use of fungi as bioherbicides is an example 
of augmentation as a biocontrol technique for weeds. 

There is an extensive literature on the potential of 
this  technique, but little actual use as commercial or 
practical methods in the field. 

Particularly in the USA, weed scientists often use 
the term “biocontrol” to refer solely to the use of 
pathogens as mycoherbicides, ignoring classical weed 
biocontrol.
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• Despite this, actual use in the field is minimal, with 
problems with mass production, formulation, and 
commercialization continuing to prevent wider use.

• As practical, economically viable alternatives to 
chemical or mechanical weed control, bioherbicides
are still very much a nonstarter.
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EXAMPLES FOR SUCCESSFUL 
USE OF BIOLOGICAL CONTROL 
AGENTS
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There are a few examples where native insects are 
artificially increased or otherwise manipulated for 
the control of native weeds e.g. :

1- Native coccids, Austrotachardia sp. And 
Tachardia sp., are used for control of Cassinia spp., 
native woody shrubs, in Australia.

2- Augmentation and preservation (the cessation of 
insecticide spraying to control grasshoppers and 
caterpillars) of a native root- and leaf feeding weevil, 
Cleonidius trivittatus, has been proposed for the 
control of the native weed purple locoweed 
(Astralagus mollissimus) in the USA.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


3- The stem-boring agromyzid:

Conservation/augmentation of the stem-boring 
agromyzid Phytomyza orobanchia Kaltenbach
(through collecting infested stalks in autumn, 
preserving them through winter, and placing them in 
the fields in early spring) has been used to control the

parasitic weeds Orobanche spp. in the southern 
USSR and has been proposed for Morocco and Egypt.
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Augmentation of introduced biocontrol agents is more 
widely used, chiefly when the agent dispersal capacity 
is poor and the weed occurs in discrete scattered areas.

4- Cacti in Australia and South Africa are controlled 
through the regular redistribution of mealy bugs into 
isolated infestations.

5- In Australia, the floating fern salvinia (Salvinia
molesta) is controlled in ponds and other water bodies 
by the salvinia weevil, Cyrtobagous salviniae Calder & 
Sands, supplied in bags of infested salvinia for release 
into the affected ponds.

6- The management of water weeds in the USA relies 
heavily on the manipulative use of biocontrol agents, 
and special information packages are used to train 
operational personnel in the procedures.
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Classical biocontrol
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Classical Biological Control of 
Weeds Definition

The introduction of control agents into 
a region, that is not part of their natural 
range, to suppress permanently the 
populations of selected target weeds 
usually also introduced into that 
region.
“ Harley and Forno 1992, McFadyen 1998, modified 
”
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Classical biocontrol
• Biocontrol of weeds using exotic insects has a 

long history, since the first programs against 
lantana in the early 1900s and against prickly 
pear cactus in the 1920s.

• Partly as a result of the early successes in 
control of rangeland weeds, and partly because 
the use of herbicides was so successful against 
crop weeds in the developed world.

• The use of biocontrol of weeds has tended to be 
concentrated on rangeland and environmental 
weeds and hence in countries with large areas of 
rangeland. Consequently, the five most active 
countries, in numbers of weed species targeted 
and agents released, are the USA, Australia, 
South Africa, Canada, and New Zealand, in that 
order, with the USA and Australia nearly twice as 
active as the others.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


All these countries have a long history of 
successful weed biocontrol. For example,

•Hawaii started in 1902, and has a success 
rate close to 50 percent, with 7 out of 21weed 
species targeted under “complete” control, 
and significant partial control of three more. 
•There is an increased emphasis now on 
using biocontrol for weeds of natural 
ecosystems (here called environmental 
weeds),which are having a major impact on 
native ecosystems in Hawaii.
•Hawaii undertakes its own foreign 
exploration programs, and increasingly 
introduces pathogens as well as insects.
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Biocontrol program success 
factors
Whether a biocontrol program will be successful depends on 
three main factors :

1- The damage each individual agent can do to the plant.

2- The ecology of the agent, which determines the population 
density achieved in the new environment.

3- The ecology of the weed, which determines whether the total 
damage is significant in reducing its population.

The first is relatively easy to determine; the problem is to predict 
the other two, and most of the numerous predictions made over 
the last 40 years have been proved wrong (McFadyen, 1998, 2000).
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PROCEURES FOR BIO-
CONTROL
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PROCEURES FOR BIO CONTROL

1- Choice of target weeds.
2- Agent selection.
3- Host specificity testing.
4- Evaluation.
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PROCEURES FOR BIO CONTROL
1- Choice of target weeds.
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PROCEURES FOR BIO CONTROL
1- Choice of target weeds.

• Decisions on which weeds are suitable 
targets for biocontrol programs are based 
on the benefits to be achieved plus 
estimates of the probability of success.

• The more widespread and damaging the 
weed, the greater the potential benefits, 
but costs and benefits may be hard to 
quantify for environmental weeds.
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1- The only valid prediction is that successful 
biocontrol in one country greatly increases the 
chances of success in another. However, there are 
examples where successful control in one country 
was not repeated in others.

Prior use elsewhere also reduces the cost of a 
biocontrol program, as the expensive overseas 
survey and testing have already been done.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
1- Choice of target weeds.
PROBLEMS
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2- Biocontrol is also more difficult where the
weed has close relatives of economic or native 

value, because agents selected must be
monophagous, i.e., must feed only on a single 

species, which reduces the available pool.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
1- Choice of target weeds.
PROBLEMS
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3- Serious conflicts of interest, arising where a plant is 
a weed in one situation and a valuable plant in another, 
may prevent the use of biocontrol. Where a plant is a 
serious weed in natural ecosystems but is valuable in 
other contexts, payment of compensation may be an 
acceptable solution if the economic value of the plant 
is minor, for example, 

• Strawberry guava, Psidium cattleianum, and 

•ginger, Hedychium gardnerianum, in Hawaii , where 
the economic value is great.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
1- Choice of target weeds.
PROBLEMS
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PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
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Four major steps are  involved in a weed 
biocontrol program (classical biocontrol):

1- Overseas exploration,

2- Selection and testing of agents,

3- Rearing and release, and

4- Evaluation.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
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• Overseas exploration requires correct 
identification and characterization of the 
weed and its country of origin.

• Genetic analysis based on specific plant 
chemicals (Isozymes, and DNA is being 
used to identify and characterize the 
different strains of a weed. 

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
1- Overseas exploration
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• This facilitates the collection of 
agents from the correct strain and 
locality.

• Agent selection is the critical step, 
and choice of the best agent is the 
“holy grail” of weed biocontrol. 

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
1- Overseas exploration
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• Sometimes the “best” agent turns out not 
as good as expected or,

• An insect may perform better than 
expected .

• The major problem with prediction is that 
success does not depend on features of 
the insect as much as upon environmental 
factors such as climate and the presence 
of parasites or predators.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
1- Overseas exploration
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PREDICTION
• Predictions based on prerelease studies of agent 

impact in their native range may prove equally 
useless, chiefly because it is impossible to predict 
the factors affecting agent populations in the new 
country.

• Predictions based on climatic analysis need to be 
treated with caution as the best climatic match is no 
guarantee of success while, conversely, some agents 
have thrived outside their “normal” climatic range 
they can, however, be useful in extreme climates 
such as in Canada. 

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
1- Overseas exploration
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PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.
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The only nonspecific agents used in weed 
biocontrol have been fish, introduced into 
several countries for fishing and to control 
submerged aquatic weeds with frequently 
disastrous results.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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• Over the years, host specificity testing has 
developed from the testing of long lists of crop 
plants unrelated to the host weed, to use of targeted 
lists of plants closely related to the weed and 
including native plants.

• The aim is no longer to demonstrate that a group of 
valuable plants will not be attacked, but has 
become the determination of the potential host 
range of the agent, and therefore of which plants if 
any are at risk in the field.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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HOW THIS TEST IS PERFORMEED?
• It is usual to test feeding in all mobile stages (adults 

and mobile larvae or nymphs).

• In case of immobile larvae that feed inside the plant 
or on the roots, adult oviposition choice is tested 
instead.

• Because oviposition in itself does not usually cause 
significant damage, the critical factor is the ability 
to feed and develop on the test plants. 

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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RESULTS:
• Test results are published in entomological and 

biocontrol journals and in the proceedings of the 
International Symposia on Biological Control of 
Weeds.

• Results for rejected agents are often not published, 
with some exceptions which are regrettable as it 
can give the impression that potential agents are 
never rejected.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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RESULTS:
• The phylogeny of both the plant and the insect is 

critical to host specificity in most groups.

• Understanding of host specificity is greatly 
improved when the insects attacking a complete 
taxonomic group of plants are known e.g.  the 
thistles in Europe and the Ambrosiinae in North 
America or where the host relationships of a 
taxonomic group of insects are studied.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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NON-CHOICE TEST ON CLOSELY RELATED "AT 
RISK“ PLANTS
Testing must take into account the possibility that 
very high population levels developing on the host 
weed may result in starving insects dispersing onto 
adjacent crops or other plants, where significant 
damage may occur even if development or long-
term survival is not possible. For this reason, some 
kind of non-choice test on closely related “at risk”
plants must be part of the testing schedule.

PROCEURES FOR BIO CONTROL
2- Agent selection
2- Selection and testing of agents.

A. Host specificity testing
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3- REARING AND RELEASE
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4- EVALUATION
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4- EVALUATION
A- Developing theories on evolution of 
host    specificity

It is now generally agreed that evolution in 
phytophagous insects has been from generalists 
to specialists, with the result that, in specialists, 
there may be little surviving genetic variation in 
ability to utilize different host plants for 
oviposition or for larval or adult feeding. In other 
words, highly host-specific insects introduced 
into a new country are most unlikely to become 
selected for ability to use novel plants as hosts.
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• The major problem is the interpretation of results where feeding
occurs in the tests but not in the field. 

• This may often be the result of artificial confinement but it may 
mean the field data are inadequate. 

• For example, the chrysomelid Ophraella communa was believed 
to be restricted to plants in the sub tribe Ambrosiinae of the 
Heliantheae and was not known from sunflower Helianthus 
annuus or other Helianthus spp.

• In tests, development occurred on sunflower and the species 
was rejected as a biocontrol agent. Subsequently, the results of 
the laboratory tests were confirmed when O. communa was 
found in the field on Helianthus ciliaris and Ratibida pinnata, both 
in the sub tribe Helianthiinae. 

4- EVALUATION
B- The interpretation
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• If extensive development or feeding occurs in 
laboratory tests on plants not attacked in the country of 
origin, very careful analysis is needed to determine 
whether other factors might prevent attack on these 
plants under field conditions.

• These can be:
–Specialized pupation requirements or,
–Aggregation responses to chemicals from the damaged plant or,
–Feces containing these chemicals.

If no such limiting factors exist, then it must be 
assumed that attack will take place. 

4- EVALUATION
B- The interpretation

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


GENERAL CONCLUSION
• In general, host testing can never give absolute answers (i.e., 

guarantee the agent will never attack other plants) but 
provides the basic information required for a process of risk 
assessment.

• When test results indicate that attack will occur on desirable 
native or crop plants, the decision whether or not to release 
the agent is ultimately political, where the risks of release are 
weighed against the consequences of alternative control 
methods. 

• Agents that have been released in the knowledge that they 
would attack non target plants, where the relative value of the 
no target plant was significantly lower than the damage 
(economic or environmental) being caused by the weed. In 
such cases, it is important that resources be allocated for 
careful evaluation of the actual field impact of the agent on 
both weed and non target plants.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Biological Control of Weed
Success stories
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1) Since initiation of weevil collecting with 
Missouri personnel in 1991, more than 
150,000 weevils have been collected and 
released by Oklahoma Cooperative 
Extension Service personnel.

2) The introduction of the musk thistle head 
weevil has successfully decreased the 
severity of infestations in the northeastern 
counties.

Biological Control of The Musk Thistle
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Biology of the Musk Thistle Head Weevil

3).  The musk 
thistle head 
weevil 
overwinters as 
an adult. In 
early spring, 
they feed on 
rosettes, mate 
and females 
lay eggs on 
the emerging 
seed heads.
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Biology of the Musk Thistle Head Weevil

4).  The eggs 
(cases) are laid 
on the bracts of 
developing 
flowers. Each 
female can lay 
up to 
approximately 
100 eggs.
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Biology of the Musk Thistle Head Weevil

5).  Eggs 
hatch in 6 
to 8 days 
and the 
larvae feed 
on 
immature 
seed for 25 
to 30 days. 
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Biology of the Musk Thistle Head Weevil

6).  In July, adults 
emerge to seek an 
overwintering site. A 
second generation has 
been observed in some 
locations.
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Biological Control of Weed
Success stories

3-Biological control of Prickly pear 

Opuntia spp.  in Australia
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 

W. Wagner@USDA-NRCS Plants Database
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Introduced in 1788 with the First Fleet – dye industry
• Additional introductions for forage and hedges though 

1800s
• Numerous species
• Problem acknowledged 1870

W. Wagner@USDA-NRCS Plants Database

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.northwestweeds.nsw.gov.au
http://www.pdffactory.com


Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Introduced in 1788 with the First Fleet – dye industry
• Additional introductions for forage and hedges though 

1800s
• Numerous species
• Problem acknowledged 1870
• 1886: prickly pear destruction act
• 1910: ‘Roberts Improved Pear Poison’ created – 80% 

sulfuric acid, 20% arsenic – considered best weapon
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Early chemical control: fumes from boiling arsenic

Photo: © L. R. Tanner
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Early chemical control: boiling arsenic
• 1912 problem rampant: begin looking for biological control

Photo: © L. R. Tanner
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• Early chemical control: boiling arsenic
• 1912 problem rampant: begin looking for biological control
• 1925, infested twenty-five million hectares in New South Wales 

and Queensland. It was spreading at the rate of half a 
million hectares a year.
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Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• 1926 introduction of Cactoblastis moth

Photo: © L. R. Tanner
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Cactoblastis cactorum moth
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iii) Biological methods
• Least public opposition
• Number of success stories

Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
Chronology (source: http://www.northwestweeds.nsw.gov.au )
• 1926 introduction of Cactoblastis moth
• By 1932, most of the prickly pear stands had been 

decimated

Photo: © L. R. Tanner
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5) Management
c) Control

iii) Biological methods
• Least public opposition
• Number of success stories

Prickly pear (Opuntia spp.) in Australia 
• Summary: spectacularly successful BUT

• Took 14 years to find biocontrol agent (1912-1926)
• Some cool-climate stands remained; insect less 

effective
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( I I )  The importance of molecular tools 
in classical biological control of 
weeds: two case studies with yellow 
starthistle candidate biocontrol agents
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Unrooted NJ tree based on Tamura and Nei distances from COI sequences 
showing some differentiation of Psylliodes chalcomera into genetically distinct 
populations that are associated with different host plant [YST, yellow starthistle; 
ONO, Onopordum sp. (Scotch thistle); ONI, O. illyricum; CAR, Carduus nutans
(musk thistle)].
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Indirect effects of host-specific
biological control agents
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4/27/2013

Microbial Control of Weeds
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4/27/2013

Why Use Bioherbicides

• High yield losses still occur despite 
availability of synthetic pesticides.
– $619 million in vegetable, $441 million in fruit 

and nut crops in the US (1997).
• Herbicide resistant weed populations have 

developed.
• Synthetic pesticides may have detrimental 

effects on non target organisms.
• Potential environmental impact or harm.
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4/27/2013

The Bioherbicide Advantage

• Bioherbicides can be readily integrated 
into weed management systems.

• Bioherbicides are often compatible with 
synthetic herbicides.

• Organically acceptable.
• Low maintenance and management.
• Can be very specific.
• Effective area not limited.
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Disease = disturbance from plant pathogen Disease = disturbance from plant pathogen 
or environmental factor that interferes with or environmental factor that interferes with 

plant physiologyplant physiology
• Causes changes in plant appearance or yield 

loss.

• Disease results from:
– Direct damage to cells.

– Toxins, growth regulators, or other byproducts that 
affect metabolism.

– Use of nutrients and water or interference with their 
uptake.
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Plant Disease Agents

• Living organisms - including 
fungi, bacteria, viruses and 
nematodes

• Nonliving agents - including 
unbalanced soil fertility, 
toxic chemicals, air 
pollution, frost, drought, 
sunburn, wind and hail

Brown necrotic lesions on 
potato foliage caused by air 

pollution (ozone) Photograph by 
Gerald Holmes.
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1- Causative Agents of Plant 
Disease – Infectious Agents

• Fungi
• Bacteria
• Viruses
• Nematodes
• Mycoplasmas
• Parasitic plants
• Protozoa
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2- Causative Agents of Plant 
Disease – Non Infectious Agents

• Air pollution (ozone, N oxides, SO2)
• Nutrient deficiencies
• Toxic elements and chemicals
• Chilling injury
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Disease Triangle

Pathogen                              Host 
Isolates ? 
Cultivars ?

Environment

Must have correct combination of all 3 to 
have disease
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Environment affects fungal and 
bacterial diseases

• Incidence = how many plants have the 
disease.

• Severity = how bad the disease is on the 
plants that have it.
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Exponential Growth from low initial 
inoculum if environment is favorable
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Fungi
• Organisms that lack 

chlorophyll and obtain 
their food by living on 
other organisms

• Reproduce by spores 
(aids in identification)

• Attack crops above and 
below soil surface

• Spread by wind, rain, 
insects, birds, soil, 
machinery and 
contaminated seed

Blue mold (apple) fungal spores 
and fruiting structures of cherry 
powdery mildew.  Scanning 
electron micro-graphs by Alan 
Jones.
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General structure of fungusGeneral structure of fungus
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Fungi
• Many different types (root rot fungi, leaf 

spots, rusts, seedling damp-off, vascular 
wilts, etc..)

• Foliar vs. soil borne.
• Many different and complex life cycles.
• Facultative organisms – some may colonize 

live plant tissue and may grow and 
reproduce in dead tissue as well.

• May be many different isolates.
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Fungal Isolates

• Different genotypes of the same pathogen.

• Can differ in their virulence (effect on 
plant).

• Detect differences by DNA analyses.
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Early Blight of Tomato
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Conclusion 
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• Despite the variability of results between 
trials, it was demonstrated that both fungi 
can cause disease on cogongrass under 
field conditions.

• Results from field experiments also showed 
that D. gigantea did not perform as well as 
B. sacchari even when similar inoculum
concentrations were applied or when 
temperatures and RH during and 
immediately after inoculation were not very 
different.
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The differences in the levels of foliar damage in 
the field trials may have been due to:

• Factors that affected the ability of the pathogens 
to infect the weed (quality of spores used in each 
trial or virulence of the fungus itself).

• Weed predisposition to infection or injury, made it 
less susceptible, or allowed it to recover quickly 
from the disease or the phytotoxic effects of the 
oil emulsion.

• These factors may include the environmental 
conditions during the course of the experiments 
(temperature regimen and the amount of rainfall) 
and 

• Possibly the differences in the susceptibility of the 
cogongrass populations that were sprayed.
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• The results from the field trials 
indicated that application of a high 
volume of the SOE was necessary to 
achieve high levels of foliar blighting 
in the field.

• Because higher SOE contained 
twice the number of spores and twice 
the amount of carrier, the fungus and 
the oil covered more leaf area; 
hence, a greater amount of foliage 
was damaged. 
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• According to Shrum (1982), uniform 
distribution of inoculum on plant surface 
sufficiently early in the season is essential 
for creating epidemics.

• For a weed such as cogongrass, which 
can produce numerous leaves during a 
growing season and grow to a height of 3 
m, a high application rate is needed to 
ensure complete coverage of the massive 
amount of foliage.
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• Complete coverage of the leaf surfaces 
with inoculum also is important because 
B. sacchari and D. gigantea have not been 
observed to produce secondary infections 
on cogongrass; therefore, there will be no 
continuous source of inoculum. 

• Hence, the level of cogongrass control in 
the field ultimately will depend on the level 
of initial infection and foliar blighting.
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Final conclusion
• Our study only demonstrated the level of 

foliar blighting that can be achieved using 
B. sacchari or D. gigantea and possible 
ways to improve the field efficacy of these 
fungi (by increasing the volume of the 
SOEs).

• As with any other method of weed control, 
the use of bioherbicides alone will not 
provide complete control of cogongrass, 
and it will require integration with other 
control methods.
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Developing of Microbial Weed 
Control products 
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Microbial Weed Control history

• The first product for 
microbial weed control 
(Collego) was registered 
in 1982 for control of 
northern jointvetch.

• Elliott and Lynch, 1984-
1985
– Wheat varieties showed 

variability in response to 
different Pseudomonas
spp.

Northern Jointvetch Aeschynomene virginica, 
from: 
http://www.ricefarming.com/home/2000_pestguid
e1.html
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Principles of Microbial Weed 
Control

• Approach
– Classical: agent selection, inoculation, self-

perpetuating, long term protection.
– Inundative: mass production, application at high 

inoculum levels over a localized area, short term, 
repeated application.

– Augmentation: re-establishment of a classical 
agent.

• Classes
– Mycoherbicide : fungal pathogen
– Bioherbicide : fungi and bacteria

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ideal Characteristics of a 
Bioherbicide

• Produce abundant and durable inoculum
in culture.

• Be target specific.
• Be genetically stable.
• Be capable of killing a significant portion 

of the weed population under a variety of 
environmental conditions (weed 
densities).
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Microbial Agents for Weed Control
BACTERIA 

• Bacteria – single celled, motile and non-
motile prokaryotic organisms which 
reproduce by binary fission and are either 
Gram negative or Gram positive.

– Deleterious Root Bacteria
– True Plant Pathogens
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Microbial Agents for Weed Control  
VIRUSES

• Viruses
– Sub-microscopic RNA or DNA, 

single or double-stranded 
molecules enclosed in a protein 
coat composed of individual 
structural units.

– http://plantpath.ifas.ufl.edu/plpPeo
ple/Faculty/Charudattan/BioControl
/index.htm.

– Tropical soda apple, Solanum
viarum.

– SolviNix, BioProdex, Inc. –
Tobacco mild green mosaic 
tobamovirus.

– Dr. Raghavan Charudattan
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Major Characteristics of Microbial 
Bioherbicides

Trait Bacteria Fungi Virus 
Culture Easy Easy Host 

Specificity Excellent Good Excellent 

Field Performance Variable Variable Unknown 

Formulation Variable Excellent Unknown 

Effectiveness Variable Variable Excellent 

Genetic stability High Medium Unknown 
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Culturing Bioherbicides

Medium – rich vs. poor

Growth Conditions – T, Light (intensity, quality), 
aeration, solid vs liquid.
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Formulation
• Fungi - Most fungi produce spores and thus 

a high inoculum level can be readily 
produced on infected grain or by mixing 
fungal propagules in inert carriers.

• Very few bacteria produce endospores and 
thus, bacterial formulations are problematic.

• Viruses – some are quite amenable to drying 
and hence, would be easy to formulate.  
However, will need to overcome plant 
barriers.
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Limitations of Bioherbicides

• Restricted commercial potential
• Dew period and temperature regime 

for disease development
• Formulation, shelf life, delivery 

system
• Mixtures with other herbicides, 

insecticides, fungicides
• Multiple applications may be 

necessary to affect crop yield
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Examples of commercial bioherbicides
products in USA
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1- Collego

• Collego is a product based on spores of a 
special isolate of Collatotrchum
glocosporiodes, that belongs to Coelomycate
group which cause anthracnose disease.

• It used to control the leguminous weed 
joinvetch Aeschynomene virginica in rice and 
soy beans.

• The fungus kills weed by stem girdling and 
could cause death up to 96-98% of treated 
weed.
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• Devine: is a liquid suspension consisting of 
resting spores of Phytophthora palmivora
for control Morrenta obdurata the weed in 
citrus and avocado orchards. 

• The Phytophthora group of fungi cause 
blights and stem and root rotting disease. 

• Over 90% of the vine population is killed 
through 2-3 years and pathogen can 
persists for several years.

2. Devine
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Safety of Biological Control 
Fungi

• ColletotricAhum gloeosporioides
– Does not affect rats, mice, pigs, dogs, turkeys, 

quail, crayfish, perch, catfish, frogs, earthworms 
various plants

– survival in the environment
• Phytophthora palmivora

– Eye, skin, inhalation, oral, mice, rabbits, 
hamsters, rats.

• Maybe not with some biological control 
bacteria
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Toxins

• Fumonisins - a series of secondary 
metabolites produced by Fusarium
moniliforme
– Potential carcinogen and toxin in grains

• AAL-toxin Alternaria alternata f. sp. 
lycopersici

• Scopulariopis brumptii - three toxins
– redroot pigweed and white mustard
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Genetic Stability

• Biological prediction - ability for sexual 
recombination and the presence of 
mating types increase the potential for 
genetic adaptation.

• Advantage - adapt biological control 
fungi for pesticide tolerance.

• Disadvantage - new phenotypes, more 
rapid adaptation.
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Pesticide Compatibility

• Colletotrichum gloeosporioides
– compatible with acifluorfen, bentazon, 

malathion, carbofuran.
– Not compatible with propanil, fentin

hydroxide, or benomyl
• Phytophthora palmivora

– incompatible with chlorinated water, 
wetting agents, fertilizers, and pesticides
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Summary

• Microbial agents for weed control include 
fungi, bacteria and viruses.

• Commercial products are few.  Why?
– Formulation?
– Registration costs?
– Market?
– Consistency of results.
– Efficiency of results.
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ALLELOPATHY
• Increasing attention has been given to the role and potential of

allelopathy as a management strategy for crop protection against 
weeds and other pests. Incorporating allelopathy into natural and 
agricultural management systems may reduce the use of 
herbicides, fungicides, nematicides, and insecticides, cause less 
pollution and diminish autotoxicity hazards. 

• There is a great demand for compounds with selective toxicity
that can be readily degraded by either the plant or by the soil 
microorganisms.

• Plant, microorganisms, other soil organisms and insects can 
produce allelochemicals which provide new strategies for 
maintaining and increasing agricultural production in the future.

• Compounds with allelopathic activity may provide novel chemistry 
for the synthesis of herbicides, insecticides, nematicides, and 
fungicides that are not based
on the persistent petroleum derived compounds which are such a 
public health concern
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• Several crops (some of which can be used as 
cover crops) have been proved to release 
allelopathic compounds in the soil, many of 
which have been chemically characterized.

• The idea of exploiting these compounds as 
natural herbicides is therefore very attractive.
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Allelopathic chemicals

Can be present in any part of the plant-
leaves,flowers,roots,fruits or stem.

They are released into the environment 
where they affect the development and 
growth of neighboring plants.
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Introduction
Allelopathy, as defined by Rice (1984) 
is “any direct or indirect beneficial or 
harmful effect of one plant (including 
micro-organisms) on the other through 
release of chemicals into the 
environment.”

The term allelopathy from the Greek-
derived allelo - meaning “ compound ”
and - pathy (meaning "mutual harm" or 
"suffering .
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Allelochemicals:
•The term “ allelochemicals ” derives from“allelochemics ,”
coined by Whittaker and Feeny (1971), and was first used 
in literature dealing with interspecific chemical interactions 
between organisms. 

•Many different secondary metabolites e.g., phenolics , 
terpenoids , alkaloids, polyacytylenes , fatty acids, and 
steroids-can act as allelochemicals.

•Phenolic compounds are wide-spread in seeds, fruits, and 
other plant tissues, occurring either in a free state or 
conjugated with sugars as glucosides and esters .
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MODE OF ACTION 

Commonly cited effects of allelopathy include 
reduced seed germination and seedling growth  .

ALike synthetic herbicides  ,there is no common 
mode of action or physiological target site for all 

allelochemicals .However ,known sites of action for 
some allelochemicals include cell division ,pollen 

germination ,nutrient uptake ,photosynthesis ,and 
specific enzyme function  .
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The Black Walnut 

The black walnut Juglans nigra a toxic chemical 
called Juglone that is a respiration inhibator.

Tomato,pepper and eggplant, are especially 
suceptable.

Symptoms such as wilting,yellowing,and
eventually death.
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• Allelopathic inhibition is complex and 
can involve the interaction of different 
classes of chemicals like phenolic 

compounds  ,flavonoids ,terpenoids  ,
alkaloids ,steroids ,carbohydrates ,and 

amino acids  ,with mixtures of different 
compounds sometimes having a 
greater allelopathic effect than 

individual compounds alone  .
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• Furthermore ,physiological and 
environmental stresses ,pests and 

diseases ,solar radiation ,herbicides  ,
and less than optimal nutrient  ,

moisture ,and temperature levels can 
also affect allelopathic weed 
suppression .
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• Different plant parts ,including flowers ,leaves ,leaf 
litter and leaf mulch  ,stems ,bark ,roots  ,soil and soil 

leachates and their derived compounds ,can have 
allelopathic activity that varies over a growing 
season .

• Allelopathic chemicals can also persist in soil  ,
affecting both neighboring plants as well as those 

planted in succession  .Although derived from plants  ,
allelochemicals may be more biodegradable than 
traditional herbicides but may also have undesirable 
necessitating  ,target species-effects on non
 .before widespread use ecological studies
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• Selective activity of tree allelochemicals on crops 
and other plants has also been reported .For 

example ,Leucaena leucocephala ،the miracle tree 
promoted for revegetation  ,soil and water 

conservation and animal improvements in India ,also 
contains a toxic ,non-protein amino acid in leaves 

and foliage that inhibits the growth of other trees but 
not its own seedlings .Leucaena species have also 

reduce the yield of wheat but  been shown to
Leachates of the chaste  .increase the yield of rice
tree or box elder can retard the growth of 
pangolagrass but stimulate growth of bluestem  ,
another pasture grass .

• Allelochemical concentrations in the producer plant 
may also vary over time and in the plant tissue 

produced .Foliar and leaf litter leachates of  
Eucalyptus species ،for example  ،are more toxic 

than bark leachates to some food crops  .
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• Research Strategies and Potential Applications
• The basic approach used in allelopathic reseach for 

agricultural crops has been to screen both crop plants 
and natural vegetation for their capacity to suppress 

weeds  .To demonstrate allelopathy ,plant origin  ,
production ,and identification of allelochemicals must be 

established as well as persistence in the environment 
over time in concentrations sufficient to affect plant 

species .In the laboratory ,plant extracts and leachates 
are commonly screened for their effects on seed 
germination with further isolation and identification of 
allelochemicals from greenhouse tests and field soil  ,

confirming laboratory results .Interactions among 
allelopathic plants  ,host crops  
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• and other non-target organisms must also be 
considered .Furthermore ,allelochemistry may 

provide basic structures or templates for developing 
new synthetic herbicides .Incorporation of 

allelopathic traits from wild or cultivated plants into 
crop plants through traditional breeding or genetic 
engineering methods could also enhance the 
biosynthesis and release of allelochemicals  .

• An allelopathic crop can potentially be used to 
control weeds by planting a variety with allelopathic 

qualities ,either as a smother crop ,in a rotational 
sequence ,or when left as a residue or mulch  ,

especially in low-till systems ,to control subsequent 
weed growth  .Alternatively ,application of 

allelopathic compounds before ,along with ,or after 
synthetic herbicides could increase the overall effect 

of both materials ,thereby reducing application rates 
of synthetic herbicides .
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ONGOIG RESEARCH 
• Allelopathy typically operates through the release, 

modification, and joint action of a number of 
allelochemicals in a particular situation, and 
transitions through the soil add to the complications 
for explaining the phenomenon. 

• The frontiers in research on allelopathy include 
isolation of additional compounds that may be 
involved, and determining more precisely how 
allelochemicals production is regulated and how the 
compounds function to inhibit growth. 

• Such information may allow modification of crop 
plants so they have enhanced capability for weed 
Suppression. Alternatively, new herbicides, 
pesticides, and growth regulators may be developed 
from some of plant and microorganisms compounds.
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Biological control of weed 
success stories  in Egypt 
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Classical biological control 
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1- Biological control of the water 
hyacinth  

Eichornia crassipes
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The water hyacinth Eichornia crassipes is 
considered as the world's worst aquatic 
weed.
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Absence of its original natural enemies and 
presence of nutrient enriched water are the 
two main factors that permit its invasion 
worldwide.
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Economic importance of water hyacinth:

Lallow et al (1987) found in a field trial in Argentina that Evapo-
transpiration of water hyacinth is about 8400 liter water /ha/day.

Mukhopadhyay and Hossain (1990) found that water loss by 
water hyacinth vegetation more than twice from open water 
surface.

Singh and Grill (1996) found that the values of water loss from 
open surface and water hyacinth are 0.8-3 and 1.37 – 8 mm/day 
respectively.
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Biological control of  the water 
hyacinth Eichornia crassipes
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Hyacinth weevil larva in stem
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Late-stage Neochetina sp. Larvae feed at the 
base of leaf petioles, often damaging subtending 
axillary buds. (Photo courtesy of W.C. Durden, USDA, ARS.) 
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• Studies on biological control of water 
hyacinth showed that the Neochotina
brunchi and N. eichorniae represent 
the most effective  biological control 
agents.  

• The use of Neochotina bruchi was 
originally established in Benin and 
Indonesia. 
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Biology and host specificity of 
Neochotina bruchi weevil 
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• Newly hatched larvae tunnel towards the base of the 
petioles and into the crown.

• Fully grown larvae leave the crown and pupate under 
water making a cocoon of root hairs.

• Adult of N. bruchi feeds on the narrow upper third of the 
petiole and lamina where they remove the epidermal 
layer and some of the underlying cells to from small 
scars.

• The adult female could lay up to 8 eggs /day and usually 
placed its eggs in the 2nd and 3rd layer of aerenchymatous
cells in the bulbous petiole and hatches within 7 days.

• During the day, the adult usually hide beneath rolled 
leaves.
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Duration 
(days)

Stage

7.6- Egg
32- Larvae 
7- Pre-pupa 

23- Pupa
96- Gene-ration     

time

Three generations/year have been 
observed in the native range in 
Argentina.
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Host specificity of 
Neochotina bruchi weevil 
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• Host range studies of N. bruchi by the USDA 
and Indian Institute of Horticultural Research 
were carried out on 107 different plants from 
52 families representing a wide range of 
terrestrial and aquatic species

• Adult feeding behavior was studied in 
starvation tests in presence  and absence of 
water hyacinth and showed that N. bruchi can 
feed and reproduce only on water hyacinth 
and may rarely fed on two other species 
related to  Pontederiacea.

• Field trails in USA, Sudan and India 
demonstrated that the extensive spread of 
this weevil among  region infested with water 
hyacinth caused no harm for other non target 
species.
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2- The Biological control of 
Orobanche spp. with 
Phytomyza orobanchia
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Augmentation of weed natural enemies

The herbivore Phytomyza orobanchina
fly, which feed on Orobrnche’s seeds , 
were artificially augmented in order to be 
used against the Orobtnche weed.

Mined stems that contains the fly larvae 
were  collected from fields at the end of 
growing season and laboratory incubated 
over winter.

The tested fields are infested by the pupal
stage of the fly.
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Larvae of Phytomyza orobanchia (Diptera) in stems 
of O. minor
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Taxonomic position, Diptera: 
Agromyzidae,Phytomyza orobanchia
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Phytomyza angelicastri
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Phytomyza angelicastri
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Phytomyza calthophila
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Phytomyza ilicis
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Phytomyza spondylii
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Non-classical biological method
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Non-classical biological method

Obstacles to field diseases development 
under natural conditions:

• Fungal inoculums are presented at 
low levels in the beginning of season.

• High disease levels takes long time to 
build up and outbreaks are rarely 
developed.

• Poor dispersal ability.
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Generally such obstacle can be 
avoided

by applying massive Quantities of 
selected fungal candidate to the 
target weed early in the season.
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Developing myco-herbicides:-

The use of plant pathogens is fairly new, compared with 
insect pathogens.

Plant fungal pathogens are considered as the easiest to 
be economically produced in built, stored and applied. 

Highly selective strains can be tested and applied.

Till recent years, little interests were given by big weed 
control companies to mycoherbicides.

An interesting and promising mycoherbicide should be 
characterized by their production economically, storage 
and cheap to use.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Formulation and delivery of 

Mycoherbicides the case of Fusarium

isolates in EGYPT
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Risk assessment: Pathogencity of 
Fusarium spp. towards non-target 

plants

As a Principe, Regulatory authorities can’t accept 
application of an microbial control agents through 
inundative biological control programs without 
conducting several safety issues to assure that the 
selected candidate for microbial control has no 
adverse effects towards the non target organisms. 
Therefore, it is important that host specificity tests
and risk assessment methodology should prevent the 
release of organisms that likely to have detrimental 
impacts of non target plants.
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Twenty five plant species were selected based on their 
relatedness to Striga hermonthica and the main crop 
host plant sorghum.

Plant species were investigated at greenhouse according 
to Elzein & Kroschel (2003) and two pathogenic 
Fusarium were tested against Striga hermonthica and 
Orobanche weeds.

The test showed that none of the tested plant species 
showed any sign of infection when inoculated with F. 
oxysporium (Foxy2) isolate. 

Regarding the Orobanche weed species, the studied 
pathogenic fusarium strains did not attack any of the 
various tested  crops.

Effect of F. oxysporium on non target plant species
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وزارة الزراعھ   
مركز البحوث الزراعیھ   

المعمل المركزي لبحوث الحشائش      

عادل أحمد عمران : اعداد الدكتور  
رئیس قسم مكافحة الحشائش فى المحاصیل الحقلیة 

المكافحھ المتكاملة للحشائش في المحاصیل الحقلیھ  
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یمكن تجنب الخسائر الناجمة عن الحشائش باألراضي 
الزراعیة من خفض إنتاجیة وحدة المساحة للمحاصیل  
الحقلیة والبستانیة والخضر أو األراضي االقتصادیة الھامة  

 في أراضي والحجنةمثل وجود الحشائش الشوكیة والغاب 
المطارات والمصانع والمالعب والسكك الحدیدیة وتؤثر  

ذلك باإلضافة . علي سیر العمل بمثل ھذه المؤسسات الھامة   
 بإنسیاإلي وجود الحشائش المائیة في مجري المیاه تعیق 

المیاه وعدم وصولھا إلي نھایات الترع وتسبب فقد كبیر في 
ویمكن التغلب علي كل . كمیات المیاه بزیادة سطح البخر   

-: ھذه المشاكل بإتباع طرق عدیدة منھا ما یلي   

أسس مكافحة الحشائش 
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لخالیة   وھو منع انتقال الحشائش من الحقول الموبوءة بالحشائش إلي المناطق ا           
: منھا وذلك بإتباع ما یلي      

 
 استعمال تقاوي نظیفة خالیة من بذور الحشائش     - ١
حصول     منع انتقال بذور الحشائش من األراضي الموبوءة المختلطة بتقاوي الم       -٢

). الحجر الزراعي  ( إلي األراضي الخالیة منھا     
.  استعمال أسمدة بلدیة تامة التحلل وخالیة من بذور الحشائش       -٣
.  عدم نقل أتربة من حقول موبوءة إلي حقول خالیة من بذور الحشائش      -٤
. ر االھتمام بنظافة قنوات الري وحواف الحقل من الحشائش قبل تكوین بذو       -٥
.  نظافة آالت خدمة األرض من تقاوي الحشائش خصوصا الحشائش المعمرة      -٦
  وریزومات  الفحص المستمر لمشاتل النباتات عن وجود بذور حشائش ودرنات         -٧

).  زراعىحجر(الحشائش المعمرة   

Prevention الوقایة أو المنع      –أ
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Eradication اإلبادة   –ب  

 وھو القضاء الكامل علي الحشائش النامیة في الحقول ، وھي عملیة صعبة   
ولكن یمكن استخدامھا في التغلب علي الحشائش المعمرة والتي       .  ومكلفة

 تكون موجودة في بقع صغیرة ویتم التخلص التام من أعضاء التكاثر  
.باستخدام طرق المكافحة المختلفة 

  Control المكافحة  -ج

وھي تقلیل انتشار الحشائش والحد من أضرارھا بحیث تكون المقاومة 
ش بدرجة اقتصادیة بالنسبة لإلنتاج ، وھناك طرق متعددة لمكافحة الحشائ  

)   كیمیائیة– حیویة – زراعیة –طرق میكانیكیة (في األراضي الزراعیة 
ن ویفضل استخدام ھذه الطرق في حزمة متكاملة لتقلیل الخسائر الناجمة ع   

 -:  الحشائش وبأقل تكالیف للمكافحة وضمان عدم تلوث البیئة كما یلي   
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اإلدارة المتكاملة للحشائش 

      وھي استخدام األسالیب المختلفة المتاحة لمكافحة  
الحشائش في منظومة متكاملة لتقلیل أعداد الحشائش  
ومحاولة التخلص من مخزون بذور الحشائش بالتربة 

وعدم إضافة مخزون جدید من بذور الحشائش 
بالتخلص من الحشائش بصفة دوریة قبل تكوین 

. البذور والتخلص من أعضاء التكاثر الخضري 
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طرق المكافحة المتكاملة للحشائش    
الطرق الزراعیة   : أوال 

- : Crop Rotationدورة زراعیة  

 زراعھ محاصیل مختلفة متبادلة فى نظم تعاقب فى نفس االرض       تتضمن
 . وھى إستراتیجیة ھامھ لتطویر برامج مكافحة الحشائش على المدى البعید       

 ان   تمیل الحشائش للنجاح مع المحاصیل ذات احتیاجات النمو المتشابھھ حیث           
و وتطور العملیات الزراعیة التى تمارس للمحصول تكون ایضا مفیدة ومالئمة لنم         

. الحشائش  
فى نفس الحقل عامة بعد      ) Monoculture(فى حالھ الزراعھ بمحصول واحد   

اخر یؤدى ذلك الى ظھور انواع من الحشائش التى تتأقلم مع ظروف نمو         
المحصول وعند زراعھ محاصیل مختلفة فى دورة زراعیة فانھ یؤدى الى        
اضطراب لعملیات إنبات ونمو ودورة حیاة الحشائش المصاحبة من خالل             

مثل الخدمھ ، ( االختالفات فى الممارسات الزراعیة المرتبطة بكل محصول      
) .  الخ  ..... مواعید الزراعھ ، منافسة المحصول      
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- :Intercropping التحمیل المحصولى -٢
 بین صفوف المحصول الرئیسى    smotherیتضمن زراعھ محصول ثانوى    

وھذا یؤدى الى خفض تواجد الحشائش ونموھا وعلى كل حال فان استخدام            
التحمیل المحصول كإستراتیجیة لمكافحة الحشائش یجب ان یتم بحذر الن          

یسى   التحمیل المحصولى یمكن ان یقلل بشكل كبیر على انتاجیة المحصول الرئ      
. فى حالھ حدوث منافسة على الماء والغذاء      

- :Nitrogen fertility التسمید النتروجینى -٣
   ان یؤثر السماد النتروجینى على المنافسة بین المحاصیل و الحشائش و            یمكن -

 بعض انواع   بذور انبات   تشجع النترات فمثال. ایضا على المحاصیل التالیة       
دة انتاج     الحشائش ویمكن للتسمید النتروجینى ان یزید نمو الحشائش بدال من زیا           

. المحصول المنزرع 
 .  النتروجین اختیاریا فى شرائح یمكن ان یفید النبات اكثر من الحشائش             وضع-
ة    متبقیات البقولیات على العكس من السماد النتروجینى الكیماوى لتلبی            استخدام -

 حیث ان     االحتیاجات النتروجینیھ للمحصول یمكن ان یزید من تثبیط نمو الحشائش         
طلوب   متبقیات البقولیات تطلق النتروجین ببطء مع تنبیھ اقل للنمو الغیر م         

. للحشائش  
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- : Planting Patterns نماذج الزراعة -٤
 المحصول وتوزیعھ واختیار الصنف یمكنھ ان یؤثر على نمو         كثافة

  نمو  الحشائش فمثال الخطوط ضیقة العرض والكثافات االعلى للتقاوى تقلل من       
 التى تنمو الحقا من خالل تقلیل كمیة الضوء المتاح للحشائش              الحشائش 

 الكساء النباتى للمحصول وبالمثل فان االصناف سریعة النمو            اسفلالمتواجدة 
.  یمكن ان یكون لھا میزة تنافسیة اعلى على الحشائش          

- :Tillage system طرق الخدمھ -٥
   الخدمھ تقلل دینامیكیة محتوى التربة من البذور وتؤثر على عمق بذور      نظم -

. الحشائش المدفونة بالتربة    
 سم  ٥من بذور الحشائش مركز فى ال    % ٧٥ الدراسات ان حوالى      تظھر-

وعلى كل    ) الحرث ( السطحیة من التربة فى الحقول التى لم یطبق فیھا الخدمھ       
كثر انتظام   حال فان نظام الحرث بالقالب فان بذور الحشائش بالتربة تتوزع بشكل ا            

. فى العمق 
 بادرات الحشائش یكون اكثر انتظام فى البذور المدفونة سطحیا وتؤدى           انبثاق  -

اقتراب بذور الحشائش من سطح التربھ یكون اكثر       . الى مكافحة افضل للحشائش    
ت   سھولھ الن تؤكل او تضار بواسطة الحشائش والحیوانات والحشرات ومسببا         

.االمراض
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الطرق المیكانیكیة  : ثانیا 
:العزیق  -١

للعزاقة الدوارة اصابع تترك وتخلط التربة على جذور الحشائش وتعمل       
. ساعة للحصول على نتائج مرضیھ      /  كم٢٠ –  ١٠بسرعة 

الظھر افضل النتائج یتم الحصول علیھا خالل ساعات الصباح المتأخرة او بعد             
عندما تجفف حرارة الشمس جذور الحشائش المقتلعھ وفى نفس الوقت تكون      

 وتسبب العزاقھ الدواره       .علیھا نباتات المحصول اكثر لیونة مما یقلل الضرر      
ضرر اقل للمحصول عن عملیة الحرث وھى ایضا فعالھ فى تكسیر الطبقھ      
الخارجیة للتربة وخلط مبیدات الحشائش التى ترش على سطح التربة فى        

. التربھ مما یحسن فاعلیتھا فى ابادة الحشائش        
یراعى استخدام العزاقھ الدواره على عمق سطحى فى االراضى الرملیة         

. والخفیفة 
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 : Inter-raw Cultivation بین الخطوط العزیق -٢
ئش وتمزق  السطحى او الخربشة فى المحاصیل المنزرعة على خطوط تقلب جذور الحشاالعزیق

 بین الخطوط ان یكون مربح عندما تطبق مبیدات الحشائش على للعزیق  یمكن. الحشائش االكبر 
 ویمكن تقلیل خطوط المحصول وربما تكون مبیدات الحشائش اكثر فاعلیة فى ھذه الظروف

 لمكافحة كافیة للحشائش فى محاصیل ذات الموسم الطویل مثل للوصول.الكمیات المستخدمھ منھا
ولى اكثر اھمیة قاطعة الذرة مطلوب عمل خربشھ او عزیق للتربة اكثر من مرة وتكون العزقھ اال

. حیث ان الحشائش التى تھرب منھا تنمو حتى النضج التام لھا 

:Mowing الحش  -٣
 الحشائش یمكن ان یكافح الحشائش فى البساتین وعلى جوانب الطرق وفى             حش

الخ و افضل توقیت لحش الحشائش المعمرة یكون عادة فى مرحلھ        ..المسطحات البستانیة   
تكون البراعم وعندما یكون محتوى الجذور منخفض       

Hand weeding النقاوة الیدویة  -٤
النقاوة الیدویة إذا     وھي تستخدم في المحاصیل الكثیفة النمو مثل القمح والشعیر وال تجري        

الن ھذا یتطلب تكرار عملیھ النقاوة وھذا      %  ٢٥كانت نسبھ الحشائش في الحقل اكثر من      
ت وتتكسر األفرع    بدورة یؤدي الي التأثیر سلبا علي نباتات المحصول حیث تتقصف النباتا          
والنقاوة     . لمحصولویقل عدد النباتات في وحدة المساحة وھذا یؤدي في النھایة الي نقص ا           

 معرفة للتفریق بین      الیدویة طریقھ جیدة لمكافحة الحشائش إذا كان القائم بھا مدربا وعلي            
. الحشائش والمحصول    بادرات
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المكافحة الحیویة: ثالثا 
:مقدمة 

او  )  طفیلیات  –مفترسات   ( ھى استخدام االعداء الطبیعیة من حشرات     
 الحشائش الى     كثافھلتقلیل    ) نیماتودا – فیرس – بكتریا   –فطر ( مسببات االمراض  

. مادون الحد الضرر االقتصادى للمحصول     

الطرق المستخدمة للمكافحة الحیویة للحشائش 
الحشرات -١

المستقبل    ھى االكثر استخدام كعنصر للمكافحة الحیویة للحشائش وسیستمر ذلك فى      
 كبیرة باستخدام حشرات اكلھ للنبات وان غالبیة       نجاحات  ویرجع سبب ذلك الى وجود     

. ات العلماء العاملین فى مجال المكافحة الحیویة للحشائش من علماء الحشر         

م ومصر ھو  من اھم األمثلة الناجحة المستخدمة للحشرات األكلة للحشائش فى العال     
N.bruchi  النیوشتینا  استخدام خنافس    , Neochetina eichhorniae  لمكافحة 

Phytomyza  الفیتومایزا   اطالق ذبابة  وایضا حشیشة ورد النیل   orobanchi    لتقلیل 
. البذور فى شماریخ الھالوك    
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-: تتطلب المكافحة الحیویة الكالسیكیة ما یلى         

 تكون الحشیشة المستھدفھ عدوانیة وتصیب مساحات شاسعة من   ان-
.االراضى 

.  تدخل الیھا الحشرات او الكائنات الحیة لمعیشتھا     المنطقھ التى  مالئمة-
 المنطقة التى تدخل الیھا الحشرات او الكائنات الحیة من االعداء      خلو-

. الطبیعیة الخاصة بھا  
 حیث الحشرات على الحشائش المراد مكافحتھا تخصصا تاما      تخصص-

. من النباتات المرغوب فیھا الىیجب اال یھاجم او یحدث ضرر 
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مسببات االمراض النباتیة        -٢

 مستخدم فیھا بعض الباثوجینیة  تعرف ھذه الطریقة عادة بالمكافحة البیولوجیة   
  انواع من جراثیم الفطریات الممرضة لرشھا على الحشائش المستھدفة دون           

. ان تؤثر على المحصول االقتصادى     
افحة ولمسببات االمراض النباتیة میزانان متفوقة على الحشرات كعناصر للمك           
یقھا   الحیویة للحشائش وھما انھا اكثر تخصصا على العائل كما انھ یمكن تطب          

باستخدام آالت الرش التقلیدیة وفى الوقت الذى تكون فیھ الحشائش فى        
. المرحلة االكثر حساسیة  

-:ومن اھم األمثلة الناجحة استخدام مسببات االمراض النباتیة         
Chondrilla  كحشیشةاستخدام مسبب مرض لمكافحة     juncea وھى 

. حشیشھ رئیسیة فى حقول القمح باسترالیا    
استخدام معلق من جراثیم فطر مستوطن فى والیة اركنساس حیث حقق ھذا      

 Joint vetchمكافحة لحشیشھ خطیرة فى حقول االرز وھى   % ٩٩الفطر 
.بدون حدوث ضرر لمحصول االرز   
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Nature of Allelopathyطبیعة التضاد النباتى   
 التضاد النباتى تشمل خفض نسبة انبات بذور الحشائش وتثبیط   لتاثیر الشائعھالمواضع 

.نمو البادرات الحدیثة  
 او مكان مستھدف فسیولوجیا لكل المركبات التى یفرزھا    شائعھلیس ھناك طریقة 

 حبوب اللقاح وامتصاص    وانبات  تتضمن انقسام الخالیا   فانھا التضاد النباتى وعلى كل    
 .لالنزیم المتخصصھالغذاء والتمثیل الضوئى والوظائف    

 من الكیماویات مختلفھ مواد التضاد المثبط معقدة ویمكن ان تتضمن تداخل انواع    تاثیر
 االمینیة واالحماض والكربوھیدارات  واالسترویدات والقلویة   الفینولیة مثل المركبات 

. فسیولوجیة وبیئیة  تاثیرات   من مركبات لھا مخالیطمع 
 الحرارى ومبیدات الحشائش والتسمید القلیل     واالشعاعتوثر االفات ومسببات االمراض 

. على فاعلیة التضاد النباتى على الحشائش     

Allelopathyالتضاد النباتى  -٣
: تعریف 

فرز نبات ما     التضاد النباتى ھو نوع من التداخل بین النباتات یحدث عندما ینتج وی           
 وتكون سامھ مما یؤثر على نمو وتطور     بھمواد كیمیائیة الى البیئة المحیطھ      

. نباتات اخرى فى نفس البیئة    
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لھا تأثیر تضاد نباتى       االجزاء النباتیة ومنھا االزھار واألوراق والسیقان والقلف والجذور       
یماویات التضاد    الى جانب التربة وغسیل التربھ ومركباتھا المشتقھ منھا وتوجد ایضا ك           
 التى تزرع فى    النباتى فى التربة وتؤثر على النباتات المجاورة وتؤثر ایضا على تلك            

. تعاقب

:ومن أھم األمثلة على التضاد النباتى  
 أخرى أو  وجد أنھ یمكن مكافحة بعض الحشائش النجیلیة المعمرة باستخدام نباتات      -١

ة بالحشائش     حشائش أقل ضررًا منھا وذلك بزراعة ھذه النباتات فى المناطق الموبوء         
لمكافحة  النجیلیة الضارة ثم یلى ذلك القضاء على النباتات التى استخدمت فى ا     

فى القضاء على النجیل   ) اللبین   (االیفوربیا والمثال على ذلك استخدام نبات    . البیولوجیة 
. بسھولة اللبین البلدى ثم مكافحة  

  حشیشة الدنیبة صنف ارز خاصیة التضاد النباتى فى تثبیط نمو     ٥٣أظھر  -٢
Echinochloa crus-galli ،   وعند خلط متبقیات بعض من ھذه االصناف فى

 أصناف أرز ٧كما أظھرت الدراسات وجود  ، الدنیبة التربة قلت مخزون التربة من بذور   
 بنسبة Cyprus difformis السعد حشیشةمن األصول الھندیة والیابانیة تثبط نمو  

 ورقات حیث تثبط نمو  ٤-٣واكثر ونظھر ھذه االصناف تأثیرھا فى مرحلة    % ٥٠
.الحشیشتینالجذور وانبثاق الورقة او الثانیة لكال من     
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 الطرق الكیماویة -: رابعًا 

-: توقیت رش مبیدات الحشائش فى االراضى المنزرعة بالمحاصیل  
 

یعود توقیت رش المبیدات إلى حساسیة كال من المحاصیل والحشائش لھذه            
لذا من المھم استخدام المبیدات فى الوقت الذى یكون فیھ المحصول فى        .  المبیدات 

اختالف ھذا      . اقصى مقاومة والحشائش فى اقصى حساسیة لمبیدات الحشائش     
ش   الوقت فى تطبیق مبیدات الحشائش یعتمد على نوع المحصول ومبید الحشائ      

والمصطلحات التى تصف توقیتات رش مبید الحشائش تعود الى مرحلة        . المستخدم
-:تطور نباتات المحصول كما یلى    

: مقدمة

 أو بدون   تستخدم الكیماویات فى مكافحة الحشائش إما بشكل اختیارى فى المحاصیل     
 جوانب   اختیاریة لمكافحة الحشائش المعمرة أو على االرض الغیر المنزرعة مثل    

.الطرق واألسوار والمناطق الصناعیة   
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تقدیر حجم الماء  الالزم للرش     

:یلزم تقدیر حجم الماء  الالزم للرش بكل دقة حیث أن   

 زیادة حجم الماء عن المطلوب یتسبب عنھ تخفیف تركیز    
 أو تقل فاعلیة التأثیر  تنعدمالمبیدات القابلة للذوبان فى الماء وبالتالى قد      

تقلیل حجم الماء عن الالزم الى عدم التغطیة الكاملة للنباتات           
ة المعاملة مما یتسبب عنھ تقلیل كفاءة المبیدات وخاصة مبیدات المالمس  
اء التى تتمیز بعدم قدرتھا على االنتقال من مكان التطبیق الى بقیة أجز
ات النباتات التى قد یتاح لھا فرصة النمو وبدرجة أكبر وأسرع عن النبات   

التى لم تتعرض للمبید 
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المحاصیل الحقلیة الشتویة: أوال 
محصول القمح محصول القمح 
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الحشائش الحولیة عریضة األوراق     

% ٢ أيكوبارت

SC
رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما           فدان /٣ سم٢٥٠

.  ورقات ٤-٢تكون نباتات القمح في طور    

ھارموني م 
٧٥ % WG

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما           فدان  / جم٢٤
.  ورقات ٤-٢تكون نباتات القمح في طور    

% ١٠سینال 
SC

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ        فدان /٣ سم٤٠
 یوم  ٢٥-٢٠ بعد المحایاة  ریھ ( بیوم واحد   المحایاة 

). من الزراعة

% ١٧.٥دربي 
SC

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ        فدان /٣ سم٣٠
 یوم  ٢٥-٢٠ بعد  المحایاة  ریھ (  بیوم واحد  المحایاة 

). من الزراعة

%٧٥  جرانستار
DF 

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش         فدان  / جم٨ مبكرا 
.بعد اكتمال إنبات القمح 

معدل اسم المبید 
طریقة االستخداماالستخدام 
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الحشائش الحولیة النجیلیة والزمیر      

  أیلوكسان 
٣٦  %

 EC

واحد 
فدان /لتر

رشا عاما على نباتات المحصول        
والحشائش  عندما تكون نباتات القمح           

  -  ١٢٠ وبإستخدام.   ورقات٤-٢في طور 
 .لتر ماء للفدان١٥٠

  توبیك  
١٥  %

WP 

١٤٠ 
فدان/جم

رشا عاما على نباتات المحصول        
  ریة والحشائش خالل شھر بعد    

. المحایاة 

  بوماسوبر  
٧.٥  %

EW

٥٠٠ 
فدان/٣سم

رشا عاما على نباتات المحصول        
والحشائش  عندما تكون نباتات القمح           

.  ورقات٤-٢في طور 

معدل اسم المبید  
طریقة االستخدام  االستخدام 
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الحشائش الحولیة عریضة وضیقة األوراق      

تیورنكس 
٥٠ % SC

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون          فدان /  لتر١.٥
 ورقات وال یستخدم المبید في       ٤-٢نباتات القمح في طور     

. األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   

  سوات
٥٠ % SC

١.٢٥ 
فدان  /لتر

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون          
 ورقات وال یستخدم المبید في       ٤-٢نباتات القمح في طور     

األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة    

  بانتر
٥٥  % SC  

٦٠٠ 
فدان/٣سم

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون          
 ورقات وال یستخدم المبید في       ٤-٢نباتات القمح في طور     

. األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   

معدل اسم المبید
طریقة االستخدام االستخدام
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محصول الشعیرمحصول الشعیر
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 فى األراضى الموبوءة بالحشائش بإعطاء ریھ كدابة قبل      الحراتىیتم إتباع الزراعة •
.الزراعة للتخلص من الحشائش النابتة  

تعرف على   یفضل الزراعة على سطور حیث یتم توزیع التقاوى بانتظام مما تسمح بال  
و   الحشائش بین السطور وسھولة مكافحتھا بالخربشة إذا ما سمحت الظروف أ       

. الثانیةالریة وقبل  المحایاه  بالنقاوة الیدویة التى یفضل إجرائھا مرتین قبل ریھ     
م الشتوى   إتباع الدورة الزراعیة التى یتخللھا محصول البرسیم الذى یسبق الموس  •

السابق 

 یمكن مكافحة الحشائش العریضة فى محصول الشعیر كاألتى         

٣٠بعد لتراف ١برومینال - الزرعھ یوم من ٤٥
االضافھوقت المعدل المستخدماسم المبید
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تكافح الحشائش الحولیة   -
بإجراء العزیق أو النقاوة الیدویة 

 درجة انتشار الحشائش  حسب
 الریھ وكذلك قبل المحایاهقبل ریھ 

الثانیة 

 كذلك إجراء النقاوة الیدویة -
لمرة واحدة لبعض الحشائش 
المتخلفة من المكافحة الكیماویة 

. أو بالخربشة السطحیة للتربة

الفول البلدي
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: حشیشة الھالوكلمكافحة  * 

الزراعة بتقاوى نظیفة       -
خالیة من بذور الحشائش     

.الھالوك  خاصة 
 الزراعة بأصناف قویة     -

النمو تتحمل اإلصابة نسبیًا         
. بالھالوك  

 تجنب زراعة الفول فى     -
األراضى المعروف عنھا      
مسبقا بأنھا موبوءة       

. بالھالوك  
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الحشائش الحولیة النجیلیة     

   أوراق٤-٢في طور ف/٢ سم٥٠٠%١٢.٥ سوبر فیوزلید

   أوراق٤-٢في طور   ف/٢ سم٢٥٠   %١٢.٥سلكت سوبر 

طریقة االستخداممعدل االستخداماسم المبید 
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محصول العدس
: تكافح الحشائش فى العدس كما یلى 

 وذلك للتخلص من الحشائش النابتة       الحراتى   یفضل الزراعة  -
. التى تنتشر بھذا المحصول    

یفضل الزراعة على سطور أو مصاطب حتى یمكن التخلص            -
من الحشائش بالنقاوة الیدویة أو الخربشة إن أمكن مبكرا          

. نظرًا لضعف القدرة التنافسیة لنباتات العدس على الحشائش       
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محصول البرسیم
یزرع البرسیم فى أرض تامة االستواء لضمان 

الحصول على العدد األمثل من النباتات فى 
وحدة المساحة حتى ال تظھر الحشائش فى 
البقع الخالیة من النباتات فى األرض غیر  

 الزراعة بتقاوى خالیة من بذور الحشائش -المستویة 
 والكبر ویفضل أن الحامول والسریسخاصة 

 وعند بالحامولتكون األرض غیر مصابة 
ظھوره فى أى بقعة یتم جمعھ وحرقھ للتخلص 

. منھ

 الحشائش على رؤوس الحق ول والت ى تك ون م صدرًا            نموات التخلص من    -
. إلى داخل الحقول الحامولللعدوى وانتشار 
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:المشتـل  ) ١( 
یلزم خدمة التربة جیدًا مع تسویتھا والزراعة فى سطور أو على 

 الحشائش بالید وعلى فترات تقلیعمصاطب لیسھل خربشة األرض أو 
. متقاربة وذلك لعدم وجود توصیة لمكافحة الحشائش كیماویا

:البصل الفتیل ) ٢(   
 كلما أمكن ذلك ونقاوة ریة یتم إجراء العزیق أكثر من مرة قبل كل  

الحشائش خاصة فى األطوار المتأخرة من موسم النمو وذلك نظرًا  
. لضعف القدرة التنافسیة للبصل على الحشائش

:البصل الـروس ) ٣( 
.  التالیة والریات المحایاة ریة یلزم تكرار العزیق كلما أمكن قبل   
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%  ٥ أرامو ECرشًا عامًا على نباتات   فدان/٣ سم٦٠٠
المحصول والحشائش عندما 
تكون الحشائش الحولیة فى 

 ورقة والحشائش ٤ : ٢طور 
.  سم١٥-١٠المعمرة بطول 

  فورتى  فیوزیلید
١٥  % EC

رشًا عامًا على نباتات فدان/  لتر  1.25
المحصول والحشائش عندما 
تكون الحشائش الحولیة فى 

 ورقة والحشائش ٤ : ٢طور 
.  سم١٥-١٠المعمرة بطول 

طریقة االستخداممعدل االستخداماسم المبید 

:لمكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة* 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


محصول الكتان

 یتم التخلص من الحشائش *    
: كما یلى

الزراعة بتقاوى نظیفة خالیة من -
بذور الحشائش خاصة الحارة  

. والحامول

  ریة إجراء النقاوة الیدویة قبل -
 التالیةوالریة المحایاه 
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المحاصیل الحقلیة الصیفیة: ثانیا 

 محصول القطن محصول القطن
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الحشائش الحولیة عریضة وضیقة األوراق      

%  ٧٥ أنفوك WGالسعد عندما یصل وحشیشةرشًا عامًا على المحصول فدان/جم٨ 
.  سم١٠طول القطن 

           ٣ سم٥٠٠% ٤ بانتیرا
فدان        /

رشًا عامًا على المحصول والحشائش عندما تكون 
 ورقات وذلك فى البقع التى  ٤ -  ٢الحشائش فى طور 

ینتشر فیھا النجیل البلدى المعمر أو عندما یصل طول 
. سم١٥ - ١٠الحشائش 

%  ٤٨ أمیكس  EC رشا على الخطوط بعد زراعة البذور وقبل الري فدان/ لتر٢.٥عزقة واحدة+   
وینصح بإجراء العزیق السطحي مرة واحدة وذلك بعد 
. شھر من المعاملة بالمبید

معدل اسم المبید 
االستخدام 

طریقة االستخدام
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    مرتینعزیق  عزقة+  فدان  / لتر٢.٥ بمعدل أمیكس

ف  /٣ سم٥٠٠ بمعدل  بانتیرا  ف/ لتر١.٥بمعدل   Sنابو 

   بدون معاملة
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الصویافول 
:  لمكافحة الحشائش الحولیة*

 لألراضى الموبوءة الحراتى مع الزراعة الریھ الكدابة إجراء     
.بالحشائش
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بعد شھر من الزراعة لمقاومة  ف٣سم٥٠٠سلكت سوبر
الحشائش الضیقة

بعد شھر من الزراعة لمقاومة  لترف١فیوزلید سوبر
الحشائش الضیقة

 یوم من الزراعھ ٤٠-٣٠بعد سم٧٥٠بازجران 
لمقاومھ الحشائش العریضھ

معدل اسم المبید 
االستخدام 

طریقة االستخدام

:  اھم المبیدات المستخدمة
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حقل معاملحقل مصاب

الفول السوداني
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الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة     

  فیوزیلید
  ماكس
١٢.٥  %
EC

رشًا عامًا على النباتات والحشائش  فدان/  لتر١.٥
 ورقات وفى البقع ٤ -  ٢الحولیة فى طور 

التى یوجد بھا النجیل البلدى المعمر عندما 
.  سم١٥ -  ١٠تصل الحشائش لطول 

 فیوزیلید
سوبر 
١٢.٥ %

EC 

رشًا عامًا على النباتات والحشائش  فدان/  لتر١
 ورقات وفى البقع ٤ -  ٢الحولیة فى طور 

التى یوجد بھا النجیل البلدى المعمر عندما 
. . سم١٥ -  ١٠تصل الحشائش لطول 

معدل اسم المبید 
طریقة االستخداماالستخدام 
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مقارنةعزیق
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)  علیق – ام اللبن – الرجلة –الشبیط (الحشائش الحولیة عریضة األوراق  

% ٨٤ ھارنس EC  الحشائش   . رشًا بعد الزراعة وقبل الرى    فدان /واحد لتر
. األوراق  والضیقة  عریضة ال الحولیة   

%  ٢٠ ستارین ECرشا عاما على نباتات المحصول والحشائش          فدان /٣ سم٢٠٠
بعد أسبوعین من الزراعة أو عندما یكون    

 ورقات ٥-٢ في مرحلة  الشبیط

طریقة االستخداممعدل االستخداماسم المبید 

بدون معاملةستارینھارنس
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الذرة الرفیعة

% ٨٤ ھارنس EC  رشًا بعد الزراعة وقبل الرى   فدان /واحد لتر  .
عریضة  ال الحشائش الحولیة    
. األوراق  والضیقة  

%  ٢٠ ستارین ECرشا عاما على نباتات المحصول      فدان /٣ سم٢٠٠
والحشائش بعد أسبوعین من   

 الشبیط الزراعة أو عندما یكون    
 ورقات ٥-٢في مرحلة   

طریقة االستخداممعدل االستخداماسم المبید 
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:  :  الحشائش ضیق وعریضھ  االوراق الحشائش ضیق وعریضھ  االوراق 

 كجم للفدان رشا بعد الزراعھ وقبل الري     كجم للفدان رشا بعد الزراعھ وقبل الري    ٢٢یستخدم مبید دیفو بمعدل یستخدم مبید دیفو بمعدل 

::الحشائش عریضھ االوراق الحشائش عریضھ االوراق 

 یوم من الزراعھ یوم من الزراعھ٤٥٤٥--٣٠٣٠ف بعد ف بعد / / سمسم٢٠٠٢٠٠الجارلون بمعدل  الجارلون بمعدل  --

قصب السكر

بدون معاملھ مرتینعزیق  جارلون
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ما كان من تقصیر فمن نفسي وما 
كان من توفیق فمن اهللا
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أضرار الحشائش فى البساتین  
 منافسة أشجار البستان على الماء والمغذیات، وقد تظلل البستان   -  ١ •

فتقل قدرة ) ثاني اكسید الكربون(الصغیر فتمنع عنھ الضوء وغیره 
.األشجار على االستفادة من مصادر الحیاة في البیئة مما یضعف نموھا  

 تفرز جذور بعض أنواع الحشائش مواد ضارة لیتحقق لھا -  ٢ •
السیطرة على المكان الذي تنمو فیھ مما یعیق نمو أشجار البستان   

. ویقلل قدرة جذورھا على امتصاص الماء والغذاء 
حیث تؤدي الحشائش المتسلقة على .  إعاقة نمو األفرع وتكسرھا -  ٣ •

.  األشجار وصوال للضوء إلى تشابك الفروع 
.  كبس التربة وقلة تھویتھا مما یؤثر على نمو جذور األشجار-  ٤ •

حیث یؤدي تشابك جذور المعمرات وخاصة النجیل على زیادة تماسك 
.سطح التربة وعدم تشققھا
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أضرار الحشائش  
تعمل الحشائش كعائل ثانوي لكثیر من اآلفات ومسببات األمراض والتي    -٥•

. تنتقل منھا إلى األشجار، كما تأوي القوارض والزواحف بأرض البستان    
 عدم االستفادة من الثمار السلیمة المتساقطة حیث تختفي بین نباتات    –  ٦ •

الحشرات  الحشائش، كما تخفي الثمار المصابة والتالفة فتتعدد دورة  األمراض و    
.ویتزاید انتشارھا 

 تقلل من كفاءة قنوات الري والصرف داخل أرض البستان وتسبب        -  ٧ •
.عرقلة العملیات الزراعیة الالزمة لخدمة األرض أو األشجار البستان  

  وعـزیق زیـادة تكالـیف عـملـیات رعـایة البسـتان من ري وتسـمید  –  ٨ •
.ومكافحة وغـیرھا 

شائش  مما سبق یتضح ضرورة وأھمیة اتباع كافة الوسائل الممكنة لمكافحة الح  •
تشرة في حدائق البساتین، ولذا فمن الواجب التعرف على أنواع الحشائش المن     

ج في المحاصیل البستانیة وكذا طرق انتشارھا حتى یسھل وضع وتنفیذ برام   
. مكافحتھا 
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طرق انتشار الحشائش في حدائق البساتین    

تتعدد مصادر انتقال الحشائش وبذورھا إل ى المزرع ة فمنھ ا           •
ما ھو متج دد م ن الح شائش المعم رة الم ستوطنة بالمزرع ة              
أو ناتج من إنبات بذور حولیاتھا في مواسم سابقة ومنھا م ا           
ھو ات لھا مع میاه الري وما تجلبھ الریاح ومنھا ما ھ و ات               
مع السماد البلدي غیر المتحلل عالوة على ما یأتي للمزرعة          

 وأص    واف بأوب    ارعالق    ا ب    اآلالت أو بمالب    س اإلن    سان أو 
.الحیوانات وغیرھا
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طرق مكافحة الحشائش في حدائق البساتین    

 ، فھن  اك تتع  دد وتختل  ف ب  رامج مكافح  ة الح  شائش ف  ي الب  ساتین•
  وھن   اك -   ط   رق كیماوی   ة-  ط   رق زراعی   ة-ط   رق میكانیكی   ة

الت   ي تعن   ي اإلدارة الم   ز رعی   ة ال   سلیمة   :المكافح   ة المتكامل   ة  
لوس  ائل المكافح  ة المعروف  ة م  ستخدمة ك  ل االمكانی  ات المت  وفرة   
للمزرع   ة وبكف   اءة ت   سمح ب   التخلص م   ن الح   شائش أو تقلی   ل    
مناف  ستھا للمح  صول أو تقلی  ل ض  ررھا وف  رص انت  شارھا بھ  دف  
الوص  ول إل  ى أعل  ى مح  صول وأف  ضل ج  ودة م  ع تالف  ي ح  دوث      
ض   رر للمح   صول الق   ائم أو البیئ   ة، ول   ذلك نف   ضل دائم   ا الب   دء   

.  بالمكافحة المیكانیكیة والزراعیة ونؤخر الكیماویة
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  الكیماویةالطرق

وھى استخدام مبیدات الحشائش التي تقتل أو تثبط أو تمنع          •
نمو الحشائش وذلك فى وجود المحصول النامي معھا دون       

  .أن تحدث ضرر للمحصول الحالي والمحاصیل الالحقة لھ      
مبیدات حشائش غیر متخیرة   •
مبیدات حشائش متخیرة   •
-: ناحیة قابلیتھا لالنتقال داخل النبات فیمكن تقسیمھا إلى           •
مبیدات حشائش مالمسة   •
مبیدات حشائش جھازیھ   •
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المكافحة الكیماویة للحشائش في البساتین 
الموالح:  أوال •
الموالح عمر أربعة سنوات فأكثر•
:  السعدحشیشةأوال    مكافحة  •
فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨راوند أب *** •

)TK1 .( ١٥-١٠ عندما یكون السعد بارتفاعالعزیقالرش بعد شھر من 
. سم بالرشاشة الظھریة

: ثانیا   مكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة •
 نمواترشا على .  فدان/ لتر٢ بمعدل EC%  ١٢.٥ ایزوفوب*** •

  -١٠بطول و   أوراق للحولیة٤-٣الحشائش الخضراء النشطة في طور  
.  سم للمعمرة١٥
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:ثالثا  مكافحة الحشائش الحولیة والمعمرة   
/   لتر ماء ١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨بارون  *** •

 الحشائش الخضراء النشطة     نموات رشا على   ).TK1(فدان 
.  سم بالرشاشة الظھریة  ١٥-١٠بارتفاع  

 لتر ١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨راوند أب  *** •
 الحشائش الخضراء   نموات  رشا على ). TK1( فدان / ماء

. سم بالرشاشة الظھریة   ١٥-١٠النشطة بارتفاع   
/   لتر ماء١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨صن أب *** •

 الحشائش الخضراء النشطة     نموات رشا على  ). TK1(فدان 
.  سم بالرشاشة الظھریة  ١٥-١٠بارتفاع  
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 لتر ١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨ بیالرساتو  *** •
 الحشائش الخضراء   نموات  رشا على ). TK1( فدان / ماء

. سم بالرشاشة الظھریة   ١٥-١٠النشطة بارتفاع   
/   لتر ماء١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨ ھربازد*** •

 الحشائش الخضراء النشطة     نموات رشا على   ).TK1(فدان 
.  سم بالرشاشة الظھریة  ١٥-١٠بارتفاع  

/   لتر ماء١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨ ھیرفوسیت *** •
 الحشائش الخضراء النشطة     نموات رشا على  ). TK1(فدان 

.  سم بالرشاشة الظھریة  ١٥-١٠بارتفاع  
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 لتر ١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL% ٤٨ جالیسیت*** •
 الحشائش نمواترشا على ).  TK1(فدان / ماء

 سم بالرشاشة   ١٥-١٠الخضراء النشطة بارتفاع 
. الظھریة

 لتر  ١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل AC%  ٤٨كلینیك *** •
 الحشائش نمواترشا على ).  TK1(فدان / ماء

 سم بالرشاشة   ١٥-١٠الخضراء النشطة بارتفاع 
. الظھریة
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حدائق الفاكھة  : ثانیا   
) الحلویات وذات النواة الحجریة     (

: أوال مكافحة الحشائش الحولیة عریضة وضیقة األوراق        

فدان /  لتر١.٨ بمعدل SL %  ٥٠ تك  ھاى  داون  تاتش*** •
 الحشائش الخضراء النشطة فى األطوار    نموات  رشا على 

. األولى مع عدم وصول محلول الرش ألشجار المحصول     
فدان رشا  /  لتر ١.٥ بمعدل WSC %  ٢٤ جلیفون *** •

 الحشائش الخضراء النشطة فى األطوار األولى      نموات على 
.مع عدم وصول محلول الرش ألشجار المحصول    
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  ثانیا  مكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة 
:

 بمعدل  EC%  ٥تارجا سوبر *** •
 نمواتفدان رشا على /  لتر١.٢٥

الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع 
   سم١٠-٧
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:ثالثا    مكافحة الحشائش الحولیة والمعمرة  
/   لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٣٩.٦ فور اوراجان*** •

 نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىفدان بالرشاشة الظھریة ذات 
.  سم ١٥-١٠الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع  

فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨ لیكاالج*** •
 نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىبالرشاشة الظھریة ذات 

.  سم ١٥-١٠الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع  
فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨ أب جراوند*** •

 نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىبالرشاشة الظھریة ذات 
.   سم ١٥-١٠الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع  

فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨  ھربازد*** •
 نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىبالرشاشة الظھریة ذات 

  . سم ١٥-١٠الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع  
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فدان بالرشاشة  /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL% ٤٤.١راوند أب ستار *** •
 الحشائش الخضراء النشطة في    نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىالظھریة ذات  

.  سم ١٥-١٠بارتفاع  
فدان بالرشاشة الظھریة   /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨ كالش*** •

 الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع   نمواترشا على ) TK1 (البشبورى ذات 
.  سم ١٥-١٠

فدان بالرشاشة  /  لتر ماء١٢٥/  كجم١.٢ بمعدل SG%  ٧٥ ماكس راوند أب*** •
 الحشائش الخضراء النشطة في    نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىالظھریة ذات  

.   سم ١٥-١٠بارتفاع  
فدان بالرشاشة الظھریة   /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨بارون *** •

 الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع   نمواترشا على ) TK1 (البشبورى ذات 
.  سم ١٥-١٠

فدان بالرشاشة الظھریة   /  لتر ماء١٢٥/  كجم٢.٥ بمعدل SG%  ٢٤ بوجى*** •
 الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع   نمواترشا على ) TK1 (البشبورى ذات 
.  سم ١٥-١٠

فدان بالرشاشة  /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٣٦ دیو ویدماستر*** •
 الحشائش الخضراء النشطة في    نمواترشا على ) TK1 ( البشبورىالظھریة ذات  

.  سم ١٥-١٠بارتفاع  
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


بساتین العنب : ثالثا  

العنب أكثر من أربعة سنوات    •
): عریضة وضیقة األوراق    ( مكافحة الحشائش الحولیة    : أوال •
فدان رشا على  /  لتر  ١ بمعدل WSC%  ٤٨راوند أب  *** •

 الحشائش الخضراء النشطة مع عدم وصول محلول        نموات 
  .الرش ألشجار العنب 
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:ثانیا    مكافحة الحشائش الحولیة والمعمرة •

رشا ). TK1( فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL% ٣٦ أكوسات*** •
 سم بالرشاشة ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع    نمواتعلى 

.الظھریة 
رشا ). TK1(فدان  /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL% ٤٨ روفوسیت *** •

 سم بالرشاشة ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع    نمواتعلى 
.الظھریة 

). TK1(فدان  /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨راوند أب *** •
 سم بالرشاشة ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع    نمواترشا على 

.الظھریة 
رشا ). TK1( فدان /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL% ٤٨صن أب *** •

 سم بالرشاشة ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع    نمواتعلى 
.الظھریة 

رشا ). TK1(فدان  /  لتر ماء١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨ ھربازد*** •
 سم بالرشاشة ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة بارتفاع    نمواتعلى 

.الظھریة 
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:ثالثا    مكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة         •

/   لتر١ بمعدل EC%  ١٢.٥سلكت  سوبر *** •
 الحشائش الخضراء نمواتفدان رشا على 

 أوراق للحولیة ، ٥-٢النشطة في طور من 
.  سم للمعمرة١٥ -١٠بطول
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مكافحة الحشائش على جوانب الجسور  
والمصارف 

/   لتر ماء ١٢٥/  لتر٢.٥ بمعدل SL%  ٤٨بارون  *** •
رشا على  ) TK1 ( البشبورى فدان بالرشاشة الظھریة ذات    

 سم  ١٥-١٠ الحشائش الخضراء النشطة في بارتفاع      نموات 
 لتر ١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨راوند أب  *** 

 الحشائش الخضراء   نموات  رشا على  ).TK1( فدان / ماء
. سم بالرشاشة الظھریة   ١٥-١٠النشطة بارتفاع   

/   لتر ماء١٢٥/  لتر ٢.٥ بمعدل WSC%  ٤٨ ھربازد*** •
 الحشائش الخضراء النشطة     نموات  على  شار). TK1(فدان 

.  سم بالرشاشة الظھریة  ١٥-١٠بارتفاع  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مكافحة ورد النیل

نبات معمر طاف حر الحركة یعیش فى المناطق الدافئة من      •
العالم ولھ زھرة بنفسجیة اللون ساعد فى انتقالھ كنبات          

.  إلى بلدان العالم   اآلمازون  زینة من موطنھ األصلى بحوض    
 الماء دخل مصر خالل فترة    یاسنت یعرف فى مصر باسم •

.  فى ذلك الوقت  الجیزه الخدیوى توفیق على ید حاكم أمالك    
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أضرار ورد النیل

. اعاقة حركة الماء والصرف فى الترع والمصارف      -•
.  النھریة    واألغاثة  األنقاذ  إعاقة المالحة وعملیات     -•
.  زیادة فقد الماء خالل عملیة البخر نتح     -•
.  توفیر مناخ مناسب لقواقع البلھارسیا والدودة الكبدیة         -•
.  إعاقة عملیات صید األسماك وتھدید حیاة الصیادین         -•
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المكافحة الكیماویة لورد النیل

.ف /  لتر ١ بمعدل D-2,4 مبید  -•
.ف /  لتر ٢.٥ مبید راوند آب بمعدل    -•
.ف /  لتر  ١ بمعدل جیساباكس  -•
.ف /  لتر ٢.٥ بمعدل  داون  تاتش -•
رغم أن المبیدات تعطى نتائج جیدة لمكافحة ورد النیل عند        •

 وفى التوقیت المناسب إال     بھا استخدامھا بالجرعة الموصى    
:   أن لھا بعض السلبیات منھا      
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. للمبیدات سمیة مزمنة     -•
 بعض المبیدات یحدث لھا غسیل وتصل إلى المیاه الجوفیة            -•

. بتركیزات عالیة   
 سوء التطبیق للمبیدات كرفع معدل االستخدام إلعطاء نتیجة         -•

. مؤكدة على ورد النیل   
.  عدم متابعة وتقییم آثر متبقیات المبیدات على المدى الطویل          -•
 عدم اتخاذ االحتیاطات الكافیة أثناء الرش لتقلیل مخاطر السمیة          -•

.
.  بعض المبیدات لھا سمیة عالیة على األسماك         -•
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المكافحة المیكانیكیة لورد النیل

تعد من الوسائل المأمونة فى التخلص من ورد النیل النعدام          •
آثارھا السلبیة على البیئة وھى وسیلة مطورة للمكافحة         

. القوارب الشاطئیة أو العائمة     : الیدویة لورد النیل ومنھا      
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المكافحة الحیویة لورد النیل

: وسائل المكافحة الحیویة لورد النیل متعددة ومنھا        •
.  استخدام حشرات السوس المتخصصة على ورد النیل      -•
.  استخدام بعض الفطریات المتخصصة     -•
 استخدام بعض أنواع األسماك التى تتغذى على ورد النیل          -•

.  مثل سمك المبروك    
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المكافحة المتكاملة لورد النیل

یمكن استخدام حشرات السوس حیث تحدث جروح فى •
أوراق وجذور النبات تسھل دخول الفطریات  
المتخصصة داخل األوراق والجذور مما یؤدى إلى  

 بعدھا یمكن استخدام مبیدات –إضعاف النباتات 
الحشائش بمعدالت منخفضة بحیث یمكن المحافظة   
على البیئة المائیة من جراء التلوث الناشئ عن 

.  اإلسراف فى استخدام المبیدات 
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