
وزارة الزراعھ   
مركز البحوث الزراعیھ   

المعمل المركزي لبحوث الحشائش      

 في المحاصیل المكافحھ المتكاملة للحشائش
الحقلیھ الشتویة
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-: تعریف الحشائش 
عبارة عن النباتات التي تنمو في أماكن غیر مرغوب تواجدھا                 

وھي النباتات التي تنمو          . ونموھا فیھ وتزید أضرارھا عن منافعھا     
بصورة عشوائیة وتقاسم المحصول االقتصادي في الحصول علي             

لكن لیس كل  .  واستغالل المكان   غذاءمستلزمات النمو من ماء وضوء و       
ما یطلق علیھ حشیشھ في بلد ما یعتبرحشیشھ في بلد اخر فمثال نجد        

 في مصر من محاصیل العلف الھامھ       والحندقوق   النفل   حشیشتي ان 
 وتسبب الحشائش خفض في الناتج االقتصادى الزراعي           .في امریكا

 ٪، وقد یصل     ٣٠– ٢٠كمتوسط عام علي مستوي الدولة حوالي    
٪ في بعض المحاصیل ضعیفة النمو والمنافسة         ٨٠–  ٧٠الخفض إلي  

وتحت الكثافات العالیة من الحشائش القویة             ) البصل، والعدس    (مثل  
 الناتج     یزدادوبمكافحة الحشائش    ) .  والسلق -الزمیر (المنافسة مثل   

 ٪ ٣٠–  ٢٠االقتصادى للحاصالت الزراعیة بما یعادل       
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:اضرار الحشائش

 خفض كمیة وجودة المحصول نتیجة المنافسة على  -١
. المكان – الضوء – العناصر الغذائیة –الماء 

. خفض قیمة األرض الزراعیة-٢
. زیادة تكالیف إنتاجیة المحصول -٣
. صعوبة جمع المحصول-٤
. سد المجارى المائیة -٥
 وسطیة للحشرات واألمراضعوائل -٦ 
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:الحشائش طرق انتشار
        االنتشار عن طریق الھواء   -١
 االنتقال عن طریق میاه الري -٢
 األسمدة العضویة-٣
      .  نقل التربة-٤
.  التقاوي الملوثة-٥
                                      .  حیوانات المزرعة  -٦
. األألت الزراعیة-٧
.االنسان - ٨
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--::فوائد الحشائشفوائد الحشائش

  الجعضیض  - الملوخیة  السریس -الخبیزة  ... غذاء لإلنسان  - ١
 ام - الرجلھ  -ابوركبھ  -الفالرس -الزمیر .... غذاء الحیوان  -٢

اللبن  
الزربیح  -الخلة ... طبیھ مستحضرات  -٣
... مستحضرات التجمیل   -٤
 والمقاطف والحصر   القفف مثل ... في الصناعات الریفیة    -٥
البقولیة   الحشائش ...  رفع خصوبة التربة  -٦
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--: : تكاثر الحشائشتكاثر الحشائش

--: :  التكاثر الجنسى   التكاثر الجنسى  --١١
ذرة ذرة ببال ال وھو تكاثر الحشائش عن طریق     وھو تكاثر الحشائش عن طریق     

--: :  التكاثر الجنسى   التكاثر الجنسى  --٢٢
وھو تكاثر الحشائش عن طریق بعض أجزاء النبات مثل           وھو تكاثر الحشائش عن طریق بعض أجزاء النبات مثل           

  -- الریزومات الساقیة    الریزومات الساقیة   -- السیقان الزاحفة    السیقان الزاحفة   ––ریة  ریة  ذذالعقل الجالعقل الج
 الخلفة الخلفة--الدرنات الدرنات 
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: طبائع النمو–أ 
 بعض الحشائش لھا القدرة علي معاودة النمو بعد حشھا مثل النجیل  -١

والحلف 
الزمیر بعض الحشائش لھا القدرة علي التفریع بعد حشھا مثل  -٢
 وتتحور بعض الحشائش تنمو في ظروف بیئیة صعبھ مثل نقص الماء -٣

العاقولاوراقھا الي اشواك او اوراق ابریھ مثل 
 بعض الحشائش تفرز مواد منفرة للحیوان واإلنسان-٤
 بعض الحشائش تفرز مواد صمغیھ ولبنیھ طعمھا مر-٥
  ال تقبل علیھا الحیواناتحراشیف او شواك با بعض الحشائش مغطاة -٦

   :الخواص البیولوجیة للحشائش  
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 بعض الحشائش تنمو وتزھر وتنضج وتفرط بذورھا في فترة زمنیة -٧
قصیرة ال تتعدي شھر

 بعد اقتالعھاحتي بعض الحشائش لھا القدرة علي انضاج البذور  -٨
: طبائع انتاج البذور–ب  
 بعض الحشائش ینتج كمیات ھائلة من البذور بل ان بعض  الحشائش -١

 یعطي الدیبالخبیثة  یعطي كمیھ من البذور تكفي لزراعة فدان فنبات عنب 
 الف بذرة في السنھ والرجلة كبیرة الحجم حوالي ملیون بذرة١٧٠حوالي 

 سنھ محتفظة بحیویتھا٢٥ بعض الحشائش تبقي بذورھا بالتربة اكثر من -٢
 مع بادرات بادراتھا بعض الحشائش لھا القدرة علي التخفي فتتشابھ -٣

 والقمحالزمیرالمحصول االقتصادي مثل 
 بعض الحشائش ینضج قبل نضج المحصول االقتصادي بفترة ویفرط -٤

بذوره بالتربة
 الحامول تشابھ بذور بعض الحشائش مع بذور المحصول االقتصادي مثل -٥

والبرسیم
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-:تقسیم الحشائش 
ة أو  تتبع الحشائش فى التقسیم الطبیعى للمملكة النباتیة النباتات البذری   

.الزھریة مغطاة البذور ذات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتین     

زمن ما التقسیم الشائع للحشائش فتقسم تبعا لدورة حیاتھا وشكل أوراقھا و    ا
-:تواجدھا إلى 

 : الحشائش الحولیة -:أوال
وھى التى تتم دورة حیاتھا خالل موسم زراعى واحد شتوى أو صیفى 

-: ومنھا
الحشائش الحولیة عریضة األوراق وھى تتبع ذوات الفلقتین ) أ  ( 

وتعطى ورقتین فلقتین عند إنباتھا ومن أھم الحشائش التابعة لھا 
: مایلى

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

-: قبل نھایة الربیع والدخول فى الصیف ومنھا
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الحشائش الحولیة الضیقة األوراق وھى ذوات الفلقة             الحشائش الحولیة الضیقة األوراق وھى ذوات الفلقة             ) ) ب  ب  ( ( 
 فیھا    فیھا   والتعریق   والتعریق   الواحد وتعطى ورقة شریطیة عند إنباتھا       الواحد وتعطى ورقة شریطیة عند إنباتھا       

--: : متوازى ومنھا  متوازى ومنھا  

: : الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة         الحشائش الحولیة الضیقة األوراق الشتویة           --١١
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وللتغلب علي مشاكل الحشائش یحتاج إلي تضافر الجھود        
بین البحوث الزراعیة واإلرشاد الزراعي والحجر الزراعي وكل         
المھتمین بعلوم الحشائش بنشر وتوعیة المزارعین والمرشدین             
الزراعیین بمخاطر الحشائش وطرق مكافحتھا لكي یتبني        
المزارعین فكرة الوقایة خیر من العالج وذلك بتطبیق حزمة          
التوصیات الفنیة الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش علي          
المدي البعید، والتوصیات الفنیة الستخدام مبیدات الحشائش كحل              
عاجل للحقول التي تفاقمت فیھا مشكلة الحشائش بدرجة تصل لحد         
القضاء علي المحصول أو التخلص منھا بالمقاومة المیكانیكیة إذا               

ثم بعد ذلك یتم وضع سیاسات وقوانین        .  توافرت األیدى العاملة 
وتشریعات تلزم وتعاقب المزارعین الذین ال یھتموا بزراعاتھم ألن          
ذلك یعتبر إھدار للمال العام للشعوب ووضع سیاسة عامة من          

. الدولة لتسھیل تطبیق الدورة الزراعیة      
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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  
تتضمن زراعھ محاصیل مختلفة متبادلة فى نظم تعاقب فى نفس االرض      

 . 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
ئش و   یمكن ان یؤثر السماد النتروجینى على المنافسة بین المحاصیل و الحشا            -

فمثال تشجع النترات انبات بذور بعض انواع     . ایضا على المحاصیل التالیة       
دة انتاج     الحشائش ویمكن للتسمید النتروجینى ان یزید نمو الحشائش بدال من زیا           

. المحصول المنزرع 
. شائش    وضع النتروجین اختیاریا فى شرائح یمكن ان یفید النبات اكثر من الح           -
وى لتلبیة     استخدام متبقیات البقولیات على العكس من السماد النتروجینى الكیما           -

 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
كثافة المحصول وتوزیعھ واختیار الصنف یمكنھ ان یؤثر على نمو         

 نمو   الحشائش فمثال الخطوط ضیقة العرض والكثافات االعلى للتقاوى تقلل من       
الحشائش التى تنمو الحقا من خالل تقلیل كمیة الضوء المتاح للحشائش                

النمو   المتواجدة اسفل الكساء النباتى للمحصول وبالمثل فان االصناف سریعة          
.  یمكن ان یكون لھا میزة تنافسیة اعلى على الحشائش          

- :Tillage system طرق الخدمھ -٥
ذور  نظم الخدمھ تقلل دینامیكیة محتوى التربة من البذور وتؤثر على عمق ب       -

. الحشائش المدفونة بالتربة    
 سم  ٥من بذور الحشائش مركز فى ال    % ٧٥ تظھر الدراسات ان حوالى     -

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 
 وتؤدى  انبثاق بادرات الحشائش یكون اكثر انتظام فى البذور المدفونة سطحیا           -

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       . نباتات المحصول اكثر لیونة مما یقلل الضرر علیھا      
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

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

http://www.pdffactory.com


 : 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 للعزیقیمكن . الحشائش االكبر 
 ویمكن تقلیل خطوط المحصول وربما تكون مبیدات الحشائش اكثر فاعلیة فى ھذه الظروف

للوصول لمكافحة كافیة للحشائش فى محاصیل ذات الموسم الطویل مثل .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
ى   حش الحشائش یمكن ان یكافح الحشائش فى البساتین وعلى جوانب الطرق وف          

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            
.بادرات الحشائش والمحصول    
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 الطرق الكیماویة - :ثالثًا

-: 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    
ة التأثیر  المبیدات القابلة للذوبان فى الماء وبالتالى قد تنعدم أو تقل فاعلی     

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
1-محصول القمح 1-محصول القمح 
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الحشائش الحولیة عریضة األوراق     

% % ٢٢  أيكوبارتأيكوبارت

SCSC
PyraflufenPyraflufen--ethyleethyle

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح فدانفدان//٣٣ سم سم٢٥٠٢٥٠
.. ورقات ورقات٤٤--٢٢في طور في طور 

ECEC% % ٢٤٢٤برومینالبرومینال
bromoxynilbromoxynil

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح فف//لترلتر١١
.. ورقات ورقات٤٤--٢٢في طور في طور 

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ المحایاة بیوم رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ المحایاة بیوم فدانفدان//٣٣ سم سمSCSC٤٠٤٠%  %  ١٠١٠سینال سینال 
).). یوم من الزراعة یوم من الزراعة٢٥٢٥--٢٠٢٠ریھ المحایاة بعد ریھ المحایاة بعد ((واحد واحد 

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ المحایاة بیوم رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش قبل ریھ المحایاة بیوم فدانفدان//٣٣ سم سمSCSC٣٠٣٠%  %  ١٧٫٥١٧٫٥دربي دربي 
).). یوم من الزراعة یوم من الزراعة٢٥٢٥--٢٠٢٠ریھ المحایاة بعد ریھ المحایاة بعد ((واحد واحد 

DFDF% % ٧٥٧٥  جرانستارجرانستار
tribenurontribenuron--
methylmethyl  

مبكرا بعد اكتمال إنبات    مبكرا بعد اكتمال إنبات    رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش فدانفدان// جم جم٨٨
..القمحالقمح

طریقة االستخدام  طریقة االستخدام  معدل االستخداممعدل االستخداماسم المبیداسم المبید
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والزمیر  الحشائش الحولیة النجیلیة     

%   %   ٣٦٣٦  أیلوكسانأیلوكسان
ECEC

diclofopdiclofop --

MethylMethyl

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح فدانفدان//واحد لترواحد لتر
  ..لتر ماء للفدانلتر ماء للفدان١٥٠١٥٠  --  ١٢٠١٢٠  وبإستخداموبإستخدام. .  ورقات ورقات٤٤--٢٢في طور في طور 

%  %  ١٥١٥  توبیكتوبیك
WPWP  

ClodinafopClodinafop--

propargylpropargyl

  ریة ریة رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش خالل شھر بعد رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش خالل شھر بعد فدانفدان// جم جم١٤٠١٤٠
..المحایاةالمحایاة

  بوماسوبربوماسوبر
٧٫٥٧٫٥  %  %EWEW

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون نباتات القمح فدانفدان//٣٣ سم سم٥٠٠٥٠٠
.. ورقات ورقات٤٤--٢٢في طور في طور 

معدل  معدل  اسم المبید  اسم المبید  
طریقة االستخدام  طریقة االستخدام  االستخدام االستخدام 
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الحشائش الحولیة عریضة وضیقة األوراق      

تیورنكس تیورنكس 
٥٠٥٠ % %

SCSC
isoproturonisoproturon

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           فدان  فدان  // لتر لتر١٫٥١٫٥
 ورقات وال یستخدم المبید في         ورقات وال یستخدم المبید في        ٤٤--٢٢نباتات القمح في طور     نباتات القمح في طور     

. . األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   

سوات سوات 
٥٠٥٠ % %SCSC

١٫٢٥١٫٢٥    
فدان  فدان  //لترلتر

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           
 ورقات وال یستخدم المبید في         ورقات وال یستخدم المبید في        ٤٤--٢٢نباتات القمح في طور     نباتات القمح في طور     

األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة    األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة    

    بانتربانتر
٥٥٥٥ % %SCSC  

٦٠٠٦٠٠    
فدانفدان//٣٣سمسم

رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           رشا عاما على نباتات المحصول والحشائش  عندما تكون           
 ورقات وال یستخدم المبید في         ورقات وال یستخدم المبید في        ٤٤--٢٢نباتات القمح في طور     نباتات القمح في طور     

. . األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   األراضي الرملیة أو الفقیرة فى المواد العضویة   

معدل معدل اسم المبیداسم المبید
طریقة االستخدام طریقة االستخدام االستخداماالستخدام
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حقل ارشادي معامل بالمبیدات

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

http://www.pdffactory.com


غیر معامل حقل برومینال +توبیك

غیر معامل حقل
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بدون معاملة    

نقاوة یدویة  نقاوة یدویة   + مقارنھ
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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         

 یوم من الزرعھ یوم من الزرعھ٤٥٤٥--٣٠٣٠بعد بعد لترافلتراف  ١١برومینالبرومینال
االضافھاالضافھوقت وقت المعدل المستخدمالمعدل المستخدماسم المبیداسم المبید
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 كذلك إجراء النقاوة الیدویة -
لمرة واحدة لبعض الحشائش 
المتخلفة من المكافحة الكیماویة 

.أو بالخربشة السطحیة للتربة

تكافح الحشائش الحولیة   -
بإجراء العزیق أو النقاوة الیدویة 

 درجة انتشار الحشائش  حسب
 وكذلك قبل الریھ المحایاهقبل ریھ 

الثانیة 

الفول البلدي
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:  الھالوكحشیشةلمكافحة  * 

لزراعة بتقاوى نظیفة      ا -
خالیة من بذور الحشائش     

.خاصة الھالوك  
 الزراعة بأصناف قویة     -

النمو تتحمل اإلصابة نسبیًا         
. بالھالوك  

 تجنب زراعة الفول فى     -
األراضى المعروف عنھا      
مسبقا بأنھا موبوءة       

. بالھالوك  
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بالھالوك  بالھالوك  حقل مصاب حقل مصاب 
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الحشائش الحولیة النجیلیة     

%%١٢٫٥١٢٫٥ سوبر  سوبر فیوزلیدفیوزلید
FlauzifopFlauzifop--pp--butylbutyl

   أوراق أوراق٤٤--٢٢في طور في طور فف//٢٢ سم سم٥٠٠٥٠٠

      %  %١٢٫٥١٢٫٥سلكت سوبر سلكت سوبر 
ClethodimClethodim

   أوراق أوراق٤٤--٢٢في طور في طور   فف//٢٢ سم سم٢٥٠٢٥٠

طریقة االستخدامطریقة االستخداممعدل االستخداممعدل االستخداماسم المبید اسم المبید 
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الحشائش الحولیة عریضة االوراق     

%48%48  بازجلرانبازجلران ASAS

bentazonbentazon

 یوم من الزراعھ یوم من الزراعھ٣٠٣٠بعد بعد فف//٣٣سمسم٥٠٠٥٠٠

طریقة االستخدامطریقة االستخداممعدل االستخداممعدل االستخداماسم المبید اسم المبید 
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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 والسریس الحامولخاصة 

 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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رشًا عامًا على نباتات رشًا عامًا على نباتات   فدانفدان//٣٣ سم سمECEC٦٠٠٦٠٠%  %  ٥٥أرامو أرامو 
المحصول والحشائش عندما المحصول والحشائش عندما 
تكون الحشائش الحولیة فى تكون الحشائش الحولیة فى 

 ورقة والحشائش  ورقة والحشائش ٤٤ :  : ٢٢طور طور 
.. سم سم١٥١٥--١٠١٠المعمرة بطول المعمرة بطول 

 فورتى  فورتى فیوزیلیدفیوزیلید
١٥١٥  %  %ECEC

رشًا عامًا على نباتات رشًا عامًا على نباتات فدانفدان/ /  لتر  لتر  1.25 1.25
المحصول والحشائش عندما المحصول والحشائش عندما 
تكون الحشائش الحولیة فى تكون الحشائش الحولیة فى 

 ورقة والحشائش  ورقة والحشائش ٤٤ :  : ٢٢طور طور 
.. سم سم١٥١٥--١٠١٠المعمرة بطول المعمرة بطول 

طریقة االستخدامطریقة االستخداممعدل االستخداممعدل االستخداماسم المبید اسم المبید 

:لمكافحة الحشائش النجیلیة الحولیة والمعمرة* 
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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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ما كان من تقصیر فمن نفسي وما 
كان من توفیق فمن اهللا
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