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٢

  -:مقدمة
مل الرئیسیة المحددة إلنتاج المحاصیل حیث تشارك اتعتبر الحشائش من العو

 ومائیة وضوئیة وت ؤثر الح شائش   المحصول فى الحصول على إحتیاجاتھا من غذائیة       
  . النجیلیة بصفة أكبر من الحشائش العریضة األوراق على محصول القمح

 ىوت ؤد  القم ح  حقول في تنمو التي الحشائش أخطر من الزمیر حشیشة تعد
علی ھ فھ ى ق د ت سبب      القضاء وربما المحصول في كبیر تناقص إلي نتشارھاإ حالة في

فى المحصول الناتج مما یستلزم العمل على تطبیق  أو أكثر% ٣٥نقص یصل إلى نحو 
   .كل طرق المكافحة المختلفة للقضاء على ھذه الحشیشة

  
  

  أنواع حشیشة الزمیر المنتشرة بحقول القمح
  

  النوع األول
 Avena sterilis الزمیر من النوع                                     سنیبلة

  ٢عدد الحبوب  
  ٢السفـا       

  فى أزواجالحبوب تساقط ت
  یوجد زغب على أغلفة الحبة

  لى بنى داكنإلون الحبوب من كریمى 
  .تسبق نضج القمح
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٣

  النوع الثانى
              Avena fatua الزمیر من النوع                            سنیبلة

 ٣-٢عدد الحبوب  
  ٣-٢السفـا       

  تتساقط  منفردة واحدة تلو األخرى
  زغب على أغلفة الحبةیوجد 

  لون الحبوب من كریمى الى بنى داكن 
  .الى أسمر             

  تسبق نضج القمح
  

  
  النوع الثالث

 Avena sativa الزمیر من النوع                                        سنیبلة
 ) حبة ٢غالبا  ( ٢-١عدد الحبوب  

  ٢-١السفـا       
  ال تتساقط الحبوب

  )عاریة(  زغب على أغلفة الحبةال یوجد
  لون الحبوب كریمى 

  تنضج بعد نضج القمح
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  . فى مراحل النمو المختلفةتمیز حشیشة الزمیر ونبات محصول القمح
  

  مرحلة البادرة 
 الملتصقة الحبة  بقایا یمكن التعرف والتمییز بین بادرة النجیلیات عن طریق

 ف ي  الزمی ر  ةبادر أن یالحظوجھا من التربة إخرا اإلنبات عند بین الریشة والجذیر بعد
 أقل نموھا وأن حبة والغالف المشعر ال بقایاعلى جذورھا  األولي توجد نموھا مراحل

  .  القمح  بادرات من قوة
  

   
  

ادرة قمح            ب    بادرة زمیر       بادرة زمیر  
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  مرحلة النمو الخضرى

الزمی ر ع ن طری ق      فى ھده المرحلة التفریق بین نبات القمح وحشیشة   یمكن
اللسین واألذینات فیالحظ في حالة نبات القمح أن فى نھای ة ن صل الورق ة یوج د ل سین        

تلتف ان ح ول قاع دة الن صل     م شعرتین  م ع أذینت ین   مشقوق القمة  غشائي شفاف صغیر    
م شقوق  ى ش فاف طوی ل   أما في نھایة ن صل ورق ة حشی شة الزمی ر یوج د ل سین غ شائ        

قاع دة  عل ى   عام دة تموبدون أذینات عند قاعدة نصل الورق ة م ع وج ود ش عیرات      القمة  
وتمیل نباتات الزمیر إلى اإلفتراش عكس نباتات القمح التى تنمو رأسیا . النصل والغمد

  . وقائمة
  

  
قمح       زمیر                       زمیر  
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٦

  مرحلة طرد سنابل القمح ودالیات الزمیر
یظھر فى ھذه المرحلة الف رق واض حا ب ین ك ل م ن حشی شة الزمی ر ونبات ات              

  .قمح حیث یظھر الزمیر أعلي من نباتات القمح بعد طرد دالیاتھال

    
   Avena sativa  زمیر ساتیفا       Avena sterilis   زمیر إسترلیس

  
    Avena fatua زمیر فاتوا
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٧

  .مشكلة حشیشة الزمیر
لمحصول تعتبر حشیشة الزمیر من الحشائش التى تسبب خسارة كبیرة 

  -:لقمح لألسباب األتیةا
متصاص الماء والعناصر حشیشة الزمیر عن محصول القمح فى إزیادة كفاءة * 

الغذائیة مما یسبب ضعف لنبات القمح وأشطاؤه مع صغر حجم السنابل والسنیبالت 
  .وبالتالى نقص محصول الحبوب 

حشیشة الزمیر من تفریع نباتات القمح لتفوقة فى شغل المكان مما یسبب قلة تقلل * 
  .عدد السنابل فى وحدة المساحة 

لى الرقاد إیزید الزمیر من رقاد القمح نظرا لتمیز الزمیر فى الطول والحجم ومیلھ * 
لى ضمور سنابل القمح فى بدایة تكوینھا وتعفنھا عند إعلى نباتات القمح مما یؤدى 

  .وار النمو المتأخرة أط
تمتاز حشیشة الزمیر بإنتاج حبوب بأعداد كبیرة وتلوث التربة بھا وألعماق كبیرة * 

مما یؤدي إلي ظھور الزمیر علي فترات متتابعة خالل مراحل نمو القمح مع صعوبة 
صعب من ی التمییز بین بادرات القمح والزمیر وخاصة في فترات النمو األولى مما

  .ر طوال موسم نمو القمحمكافحة الزمی
سنوات مما تسبب مشكلة لمزارع  تتمیز حبوب الزمیر بزیادة فترة حیویتھا لعدة* 

  . القمح في السنوات التالیة
  .تعتبر حشیشة الزمیر كأحد العوائل التي تصاب بالحشرات واألمراض * 

ذلك المكافحة و عملیات ىلزمیر في حقول القمح إلي زیادة ف وجود حشیشة اىیؤد* 
  .ستخدام المبیدات المتخصصةإسواء بالنقاوة الیدویة أو ب

 الحصاد ى صعوبة عملیتىلإیؤدي وجود حشیشة الزمیر في محصول القمح * 
  . إنتاجیتھیزید من تكالیف غربلة الحبوب وبالتالي زیادة في تكالیف مما والدراس 
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٨

  
  -:زمیر في محصول القمحالمكافحة المتكاملة للحشیشة ال

  سالیب الزراعیةألستخدام اإ -:والأ
بادتھا إو تثبیط نموھا أو أحشیشة الزمیر نتشار إوھى التى تعمل على منع 

  -:مثل 
 حبة زمیر لكل ٦٠الزراعة بتقاوى قمح خالیة من بذور الزمیر حیث یؤدى وجود * 

  . قبل رض لم یكن بھا الزمیر منإلى تلویث إكیلو جرام قمح تقاوى 

  :طرق الزراعة * 
سبوعین فى تقلیل إعطاء ریة كدابة قبل زراعة القمح بإ  تفید الزراعة الحراتى ب-

 .راضى الموبوءةألخصوصا فى ا% ٦٠لى إحشیشة الزمیر بنسبة تصل 
  یفضل الزراعة على سطور حیث یتم توزیع التقاوى بإنتظام وبالتالى یمكن التعرف        - 

  .بسھولة على حشیشة الزمیر بین السطور وسھولة مكافحتھا

  حقل مصاب بحشیشة الزمیر
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٩

  -:تباع التعاقب المحصولى المناسبإ* 
نتشار إلى زیادة إیؤدى تكرار زراعة القمح عاما بعد آخر فى نفس األرض 

التى یتخللھا ونتشاره إلى تقلیل إرات التى تؤدى الدولذا یفضل الزمیر حشیشة 
 إستخدامالبصل الفتیل أو بنجر السكر حیث یؤدى أو البرسیم كمحصول شتوى سابق 

حشیشة نتشار إلى تقلیل إفى ھذه المحاصیل أو إستخدام المبیدات العزیق الحش أو 
 .تقلیل مخزون تقاوى الزمیر بالتربةالزمیر نتیجة 

دالیات الزمیر بمجرد ) إزالة(جراء النقاوة الیدویة بتقلیع إیمكن : ة التقاوى الیدوی*  
ذر من تكسیر حفترات بدایة طرد السنابل للقمح مع الوحتى ظھورھا والتعرف علیھا 

 .بناتات القمح
المكافح  ة الكیماوی  ة م  ن خ  الل إس  تخدام مبی  دات الح  شائش الموص  ى بھ  ا ف  ي حق  ول       *

  .القمح

  -:یة وخاصة الزمیر یتم إستخدام أحد المبیدات اآلتیةلمكافحةالحشائش النجیل * 
  
 إس تخدام م ع   أوراق للقمح ٤ - ٢فى طور فدان / جم ٢٠ بمعدل WG% ٧ إفرست   -١

  .لتر للفدان ١٥٠ - ١٢٠كمیة ماء 
م  ع  أوراق للقم  ح ٤ - ٢ف  دان ف  ى ط  ور  /بمع  دل واح  د لت  رEC % ٣٦ أیلوك  سان -٢

  .لتر للفدان ١٥٠ - ١٢٠ كمیة ماء إستخدام
  . أوراق للقمح٤ - ٢فدان فى طور  / ٣ سم٥٠٠ بمعدل EW% ٧٫٥وما سوبر ب -٣

  . یوم بعد ریة المحایاه١٥ خالل فدان / ٣ سم٥٥٠ بمعدل EC % ٤٫٥  إكسیال -٤
  . یوم بعد ریة المحایاه١٥ف خالل  / ٣ سم٥٥٠ بمعدل EC % ٤٫٥ تراكسوس - ٥
خ  الل ش  ھر بع  د ری  ة  ا رش  ا عام  ف  دان  / ٣ س  م١٠٠بمع  دل  EC % ٢٤ أكوبی  ك -٦

  .المحایاة
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١٠

  .خالل شھر بعد ریة المحایاةرشا عاما فدان  / جم١٤٠ بمعدل WP% ١٥ أكشن -٧
  .فدان رشا عاما خالل شھر بعد ریة المحایاة/ جم ١٤٠ بمعدل WP%  ١٥ترنى  - ٨

  .خالل شھر بعد ریة المحایاةرشا عاما فدان  / جم١٤٠ بمعدل WP% ١٥  توبیك -٩
  

وج ود رطوب ة أرض بة     كفاءة عالیة لھ ذه المبی دات یستح سن      وللحصول على   
 حت ى ت ساعد عل ى حرك ة الع صارة      إعطاء ریة خفیفة قبل أو بعد الرش بی ومین      وذلك ب 

   .داخل النبات

نقاوة الزمیر المتخلف من الرش بالمبیدات أو التى تظھر كعروات متأخرة  •

   .عد شھر من معاملة المبیدبوذلك 
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١١

  .للحشائشاإلحتیاطات الواجب اتخاذھا عند اجراء المقاومة الكیماویة 
  

  ٠عدم إستخدام المبیدات مجھولة المصدر -١
 یج ب إختی  ار وإس تخدام المبی  د الموص ى ب  ھ  للحشی شة الم  راد مكافحتھ ا واإللت  زام      -٢

  .نیةبمعدل اإلستخدام الموصى بھ للمبید فى التوقیت المحدد طبقا للتوصیات الف
 ٠ وتاریخ صالحیة المبید علیھاالتأكد من وجود البطاقة اإلستداللیة للمبید -٣

 ض  رورة إتب  اع التح  ذیرات واإلحتیاط  ات المدون  ة عل  ى البطاق  ة اإلس  تداللیة لعب  وة      -٤
  ٠المبید

  . عدم الخلط العشوائى بین المبیدات وبعضھا او إضافة بعض المواد للمبید -٥
 ھ ا  حرق اوھا ویتم التخلص منھا وذلك ب دفن  بعد رش المبیدالعبوات الفارغة  تجمع  -٦

  . فى تعبئة األغذیة والمشروباتھاإستخدامعدم  و حفرة عمیقةفى 
   . یتم إختیار آالت الرش الجیدة المناسبة-٧
نظف آالت الرش وجمیع المعدات جیدا ف ى نھای ة ك ل ی وم عم ل والی سمح           ت تغسل و  -٨

 عملیة الصیانة قب ل تخ زین  مع إجراء آللة للیوم التالى إطالقا بترك بقایا المبیدات فى ا    

  .األالت
  .تستخدم میاه نظیفة خالیة من األمالح وحبیبات الطین وذرات الرمال  -٩

یتم تقلیب محلول الرش جیدا حتى یصبح متجانسا تماما مع تجنب التقلیب  -١٠
 .باألیدى ویتم إستخدام عصا 

 بھا واإللتزام بالمعدل الموصى بھ للمبید طبقا یتم إستخدام كمیة المیاه الموصى -١١
للتوصیات الفنیة لوزارة الزراعة وعدم تجاوزه ألى سبب من األسباب تجنبا لحدوث 

  ٠ةضرار للمحصول والبیئأ
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١٢

  -:أخى المزارع
 ھ محصول القمح نظرآ لشدة منافستھا لتسبب ضرر كبیر بحشیشة الزمیر أن   

  -األتى؛كافحة حشیشة الزمیر یجب إتباع ولم
تحدید المساحات التى یتم زراعتھا قمح وبخاصة التى تزرع قمح فى مواسم  .١

  . لتوقع إنتشار حشیشة الزمیر بھاشتویة متتالیة
ویالحظ أن حشیشة الزمیر تمیل إلكتشاف حشیشة الزمیر قمح فحص زراعات ال .٢

 .لإلفتراش وھى صفة أساسیة فى الزراعات الخفیفة 
بقایا غالف حبة أن مراحل نموه األولى فى  الزمیر عند إقتالع نباتیالحظ أنھ  .٣

ات بورقة نبات الزمیرعریضة عن ورقة نوأن وعلیھا شعر كثیف موجود الزمیر 
القمح یكون اللسین وفى تصال النصل بالغمد یوجد لسین واضح شفاف إعند والقمح 

  .شفاف صغیر 
عة بالتسطیر فى حالة الزرایجب التخلص من جمیع النباتات التى بین السطور  .٤

 .أو على مصاطبوكذلك الحال فى الزراعات فى جور على خطوط 
فحصھا بدقة للتخلص والقمح إكثار ضرورة المرور بصفة منتظمة على حقول  .٥

 .الزمیر وذلك لضمان نظافة التقاوى من بذورھا حشیشة من 
إستخدام المبیدات الموصى بھا من قبل وزارة الزراعة المناسبة واإلبتعاد عن  .٦

 .بتوصیات كل مبیدلمبیدات المغشوشة مع التأكید باإللتزام ا
  .ضرورة إزالة جمیع الحشائش الموجودة على جانبى المراوى والمصارف .٧

الزمیر بعد الرش بحولى حشیشة ضرورة فحص المساحات التى تم عالجھا ضد  .٨
لحشائش المتخلفة من عملیة الرش أو التى ظھرت فى عروة اونقاوة یوم  ٣٠: ٢١

  المعمل المركزى لبحوث الحشائش                                            .ةجدید
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