
مراحل النمو
اآلفات

 و األعشاب الضارة 

معالجة البذور ضد 
التسوس و اإلسوداد

األمراض الفطرية 
التالفة لألوراق و 

السنابل

بقة الحبوب

التطاول           2-3 عقد        إنتفاخ السنبلة        ظهور السنبلة            اإلزهار 3أوراق         بداية اإلشطاء       نهاية اإلشطاء  البذور        إنباث 
Floraison    Epiaison       2-3 nœuds     Montaison    Fin tallage  Début tallage         3 Feuilles        Emergence       Semence  Gonflement de 

l’épi 

 Traitement de
 semence

Carie & Charbon

 Adventices
 dicotylédones &

graminées

األعشاب الضارة ثنائية 
الفلقة و النجليات

 Maladies des
feuilles et des épis

Punaise

Stades 
phénologiques

Maladies, ravageurs 
et adventices

المقدار: 50 مل/قنطار

Dose: 50ml/ql

المقدار: 0,5 ل/هكتار

Dose: 0,5 l/ha

Adventices
dicotylédones

المقدار: 0,15 ل/هكتار

Dose: 0,15 l/ha

األعشاب الضارة 
ثنائية الفلقة

 

Dose: 1 L/ha 

 

Dose: 1 l/ha

/هكتارل  1 1 ل/هكتارالمقدار: المقدار:

أو
OuhUSSAR®

evolution

أو أو

المقدار: 0,8 ل/هكتار المقدار: 0,8 ل/هكتار المقدار: 1 ل/هكتار  

Dose: 0,8 l/ha Dose: 0,8 l/ha Dose: 1 l/ha

ou ou Horizon®



8 نصائح إلنجاح مكافحـة األعشاب الضارة في محاصيل الحبوب

االستعمال العقالني للمبيدات الكيميائية

4 123

اختيار المبيد

5

تداول طرق الفعالية

6

احترام المقادير

7

 

  

ظروف االستعمال

8

الـطـرق الـزراعيـة المـالئـمـة

الدورة الزراعية
تعد الدورة الزراعية وسيلة لمكافحة 

األعشاب الضارة حيث أن تنويع الزراعات أي 
(تداول زراعة الحبوب مع زراعة البقوليات 

والخضروات كالبطاطا) يسمح بتنقية 
التربة و ذلك بـ:

- قطع دورة نمو بعض األعشاب الضارة
- استعمال مبيدات ذات طرق فعالية 

مختلفة يسمح بتخفيض نسبة 
ظهور األعشاب الضارة المقاومة.

شبه الزرع
تسمح الدورة الزراعية من االستفادة 

بتقنية شبه الزرع التي ترتكز على 
اإلعداد المبكر للتربة لتحفيز إنبات 

األعشاب الضارة و القضاء عليها بطرق 
ميكانيكية و كيميائية و ذلك قبل زرع 

المحصول.
تساهم هذه العملية في المكافحة 

بتخفيض نسبة األعشاب الضارة 
المنافسة للمحصول.

ضبط تاريخ الزرع
ينصح بتفادي الزرع المبكر أو الزرع 

المتباعد. حيث يكون اختيار تاريخ 

الزرع حسب الفترة الغير مالئمة إلنبات 

األعشاب الضارة و الظروف المالئمة 

لعملية البذر في المنطقة. 

الحرث
يلعب الحرث دورا هاما في استراتيجية 

مكافحة األعشاب الضارة، حيث يسمح 

بتخفيض مخزون البذور المتواجدة في 

التربة.

يؤدي تقليب التربة إلى دفن البذور في عمق 

يفوق 10 سم (الطبقة الالزمة إلنبات 

معظم األعشاب الضارة).

يقلص الحرث بنسبة معتبرة من

إنبات النجيليات الضارة. 

لضمان فعالية مثالية، ينصح بالمعالجة 

لما تكون كل الظروف المالئمة للمعالجة 

متواجدة و المتمثلة في:

- الظروف المناخية ( 5 ≤ درجة الحرارة م° 

≤ 22، نسبة الرطوبة ≥ %60 وسرعة الرياح 
ال تفوق 11 كم في الساعة)

- تعديل، ضبط و صيانة آلة الرش.

ينصح باستعمال المقادير المرخصة 
للمبيدات:

- تقليل الجرعة: يقلل من فعالية المبيد، 
و يساعد األعشاب الضارة في اكتساب 

مناعة و مقاومة للمواد الفعالة
- زيادة الجرعة: يسبب خطر على 

المحصول بظهور السمية، زيادة على 
الخسائر المادية (تكلفة المعالجة 

للهكتار).

لتجنب ظاهرة المقاومة، ينصح بتناوب 

استعمال مبيدات األعشاب الضارة ذات 

طرق فعالية مختلفة.

يتم اختيار المبيد:

- حسب نوع المحصول

- بعد التعرف على نوع األعشاب الضارة 

المتواجدة في الحقل وبيولوجيتها

- بأخذ بعين االعتبار مرحلة نمو:

• المحصول (للحفاظ على االنتقائية)

• األعشاب الضارة (لضمان فعالية

عالية).
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هل تعلم ؟
 تسمح الحلول الكيميائية األكثر فعالية بالسيطرة على %100 من األعشاب الضارة الظاهرة في الحقل. علما أن %10 من مخزون البذور المتواجدة في التربة قادرة على اإلنبات سنويا، فبالتالي ال يوجد أي مبيد

 كيميائي له القدرة على مكافحة أكثر من 1/10 من أفراد األعشاب الضارة المتواجدة في الحقل. فلهذا استعمال الطرق الزراعية المناسبة واجب لتحسين القضاء الكيميائي على األعشاب الضارة و ضمان عملية
. تعشيب ذو نوعية مثلى و طويلة األمد

 تعتبر عملية التعشيب عامل أساسي لضمان إنتاجية المحصول، ولذلك فإنجاح هذه العملية يكون بإدماج الطرق الزراعية
 .والكيميائية في إطار استراتيجية المكافحة المتكاملة
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