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مجلة مهنية مختصة بقطاع اخلضر و الفواكه، احلبوب، الزراعات السكرية  و تربية املواشي 
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كروباليف المغرب تقدم 
مشروعها للتدبير المستدام 

للمنتجات الصيدلية النباتية

 مكافحة األعشاب في
 محاصيل القمح والشعير

 المعالجة الشتوية
لألشجار المثمرة و العنب

أعراض مرض عين الطاووس 
 علي أشجار الزيتون

وطرق الوقاية
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النباتية  الصحة  منتجات  مفهوم  ويغطي 
المنتجات التي تستعمل لعالج الكائنات النباتية 
أو لوقايتها من األمراض، إضافة إلى المنتجات 
التي تستعمل لتحسين إنتاجية الزراعات التي 
النباتات  بعض  نمو  من  للحد  أو  بها  تعالج 
أحيانا  تستعمل  كما  بالزراعات.  المضرة 

للحفاظ بشكل أفضل على الحبوب والفواكه.

لمنتجات  المستدام  التدبير  مشروع  يتوخى 
المغرب  كروباليف  لجمعية  النباتية  الصحة 
عبارة عن التزام استباقي على المدى الطويل 
مجال  في  الممارسات  أفضل  يشمل  والذي 
التنظيمات والتدبير، خلق بيئة مالئمة لالبتكار 
المستدام  التدبير  تدعم  تحتية  بنية  ويضع 
مكافحة  مراكز  طريق  عن  النباتية  لألدوية 
تدبير  برامج  الوقائع،  حول  تقارير  التسمم، 
أنشطة  ومكافحة  والتلفيف  التعبئة  منتجات 
المقاربة  شأن هذه  ومن  والتقليد.  التزوير 
العلمية الصارمة أن تمنح للفالحين معلومات 
في  المسؤولة  الممارسات  حول  وتكوينات 
أيضا  تمدهم  كما  الزراعات.  حماية  مجال 
الصحة  تحمي  التي  المبتكرة  بالتكنولوجيات 

البشرية والبيئة مع تتويج اإلنتاج الفالحي.

لمنتجات  المستدام  التدبير  تنفيذ مشروع  ويتم 
المغرب  كروباليف  قبل  من  النباتية  الصحة 
تحت إشراف كروباليف الدولية وبشراكة مع 
وباقي  األوسط  والشرق  إفريقيا  كروباليف 
تنفيذ  المحلية. ويشارك في  المعنية  األطراف 
األمر  يتعلق  فاعلىن :  أربعة  البرنامج  هذا 
الفالحية ومركز  الوطني لالستشارة  بالمكتب 
بالمغرب  الدوائية  واليقظة  التسمم  مكافحة 
والجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه 
الزراعية  التكنولوجيا  وجمعية  والخضر 
للسالمة  الوطني  والمكتب  ماسة،  بسوس 
أجل  من  متميز  كشريك  للنباتات  الصحية 
سياق  في  اإلنتاج  وسائل  للمنتجين  نوفر  أن 
وتوجهات  البيئية  تعرفها  التي  التحوالت 

طلبات المستهلكين.

اليوم  التدبير المستدام الذي نقدمه  » مشروع 
منسجم بشكل تام مع رؤيتنا المتمحورة حول 
ويرتكز  األخضر«،  »الجيل  مخطط  إنجاز 
تقوده  الذي  السنوات  متعدد  البرنامج  على 
تنفيذه  في  ُشِرَع  والذي  الدولية  كروباليف 
تايالند،  الفيتنام،  )كينيا،  مختلفة  بلدان   4 في 
المغرب( «، حسب تصريح لمحمد الشتواني، 

رئيس كروباليف المغرب.

تشجيع  إلى  كذلك  البرنامج  هذا  يهدف  كما 
حلول مؤسسة على معطيات علمية ومرتكزة 
على معطيات واقعية، والتشجيع على اعتماد 
مجال  في  الدولية  السلوك  قواعد  واحترام 
تدبير المبيدات، والدفاع بمصداقية عن تحديد 
المبيدات عالية الخطورة طبقا لتوجيهات منظمة 
العالمية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 
وإبرام شراكات مع سلطات الوصاية، وكذلك 
العابرة  والمنظمات  المعنية  األطراف  مع 
هذه  كل  تعزيز  بهدف  والصناعة  للحكومات 
حوار  ضمان  إلى  أيضا  ويهدف  المبادرات. 
التقدم  وإبراز  المعنية  األطراف  مع  شفاف 

والتطورات التي تعرفها الصناعة.

الطموح  البرنامج  هذا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
تخفيض  أساسية :  محاور  ثالثة  على  يرتكز 
تعزيز  الخطورة،  العالية  للمبيدات  التبعية 
المسؤول  باالستعمال  والنهوض  االبتكار 

والرشيد لألدوية النباتية.

كروباليف المغرب تقدم مشروعها للتدبير 
المستدام للمنتجات الصيدلية النباتية

نظمت كروباليف المغرب )CropLife(، جمعية غير ربحية في مجال صناعة األدوية النباتية، يوم 25 نونبر 
2022 بفندق حياة ريجينسي بالدار البيضاء، تحت رئاسة وزارة الصحة والحماية االجتماعية، ندوة خصصتها 

لتقديم مشروعها الجديد للتدبير المستدام للمنتجات الصيدلية النباتية.

البطيخ األخضر  فقد عرف  ُمنتظراً  كان  كما 
فالمستهلك  المغرب،  في  ملموس  تطوراً 
وأذواق  أشكال  لتذوق  متلهفا  أصبح  المغربي 

جديدة.

للسوق  األخضر  البطيخ  دخول  أن  ورغم 
األخرى  الكالسيكية  األنواع  وُينافس  َسُيزاحم 
إال  واالناناس،  السويهلة  االصفر،  كالبطيخ 
حد  على  وللبائع  للفالح  قوياً  بديال  ُيعتبر  انه 
سواء ألن البطيخ األخضر عموماً يمتاز بقدرٍة 
يوفر  ما  األخرى  االنواع  َتفُوق  الّتحمل  على 
للفالح وقتا أكبر بعد نضج المحصول لبيعه، 
تكون  عندما  أو  الشديد  الحر  اثناء  خصوصا 
للبائع  يعطي  كما  ُمتدنية،  السوق  في  األثمنة 
ليبيع محصوله بكل  الوقت  مساحة مهمة من 

أرَيحية. 

كما يتميز البطيخ االخضر بمذاق رائع وُمَميز 
البطيخ  ُبروز  أن  حيث  الفرس،  مربط  وهنا 
من  الكثير  لُعاب  أسال  السوق  في  األخضر 
ال  أصنافا  نرى  وبدأنا  الميدان  في  الفاعلين 
يجب  التحمل. وهنا  لها على  قدرة  مذاق وال 
أن َنْنتِبه كثيرا ألننا سنفقد هذا السوق الواعد، 
فالمستهلك المغربي اليزال يكتشف هذا النوع 
ونحن نعرف جيداً بأن المستهلك بصفة عامة 
إْن  االولى:  التجربة  من  المنتوج  على  يحكم 
من  وسيزيد  فسيستمر  ممتازا  المذاق  كان 

استهالك المنتوج والعكس صحيح.

إذا تطور هذا البديل وأخد مساحة في السوق 
البذور،  )شركات  الجميع  َستُعم  فالفائدة 
الفالحين، البائعين والمستهلك(، وعليه فشركة 
في  األول  المركز  تحتل  التي  زوان  رايك 

دائما  ملتزمة  المغرب  في  البطيخ  مبيعات 
باختيار أجود األصناف لتحقق معادلة رابح-
لين في هذا القطاع، لهذا  رابح مع كل الُمتدخِّ

وجب علينا حمايته.

حمايته! علينا  وجب 

 سعيد ايت بيه
اختصاصي البطيخ/ شركة رايك زوان المغرب
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زراعة احلبوب

تصنيف األعشاب حسب
عدد الفلقات

الفلقة  : وحيدات  األعشاب  من  هناك مجموعتين 
لها  الفلقة  وحيدات  فاألعشاب  الفلقة.  وثنائيات 
ثالثة  من  غالبا  مركبة  أزهار  و  رفيعة  أوراق 
متفرعة  جذور  و  أسطوانية  سيقان  لها  و  أجزاء 
»السيبوس«،  »الخرطال«،  النجيليات  كفصيلة 
»الكصيبة«،  النجم،  الزوان«،   « المدهون«، 
...( ، السعديات )»تميساوت«، ... ( ، الزنبقيات 
»البصلة«،...(،  البرواك«،   «  ،  » )»البصيلة 
النرجسيات   ،  )... الديب«،  )»سيف  السوسنيات 

)»النرجس«، ...(.
أو  الفلقتين  ذوات  أو  الفلقة  ثنائيات  األعشاب  أما 
ولها  عريضة  أوراق  فلها  األوراق،  عريضة 
لها  و  أجزاء  ثالثة  من  أكثر  من  مركبة  أزهار 
)»كلكان«،  الصليبيات  كفصيلة  وتدية  جذور 
 ( المركبات   ،  )... الراعي،  »كيس  »باحمو«، 
»شوك  الدعكة«،   «  ،  » »الجمرة  »بوعكاد«، 

لحمار«، »كراع الدجاجة«، »ربيانة«، »الجرنيج 
السراح«،  »كلية  »بلعمان«،  الخشخاشيات   .....
...(، الخيميات )»بوشنيخة«، »المطيشة«، ...( ، 
القطانيات ) »كرينبوش«، »بوزغيبة«، »النفلة«، 

»كلوة لرنب«، جلبانة لحنش«، »لفيلية .....(

تصنيف األعشاب حسب القوة 
التنافسية مع المحاصيل

 يمكن تقسيم األعشاب التي تنتشر في حقول القمح 
والشعير إلى مجموعتين:

-األعشاب التي لها قوة تنافسية كبيرة مع محاصيل 
»النجم  کـ  معمرة  نباتات  تكون  إما  الحبوب: 
»سيف   ،» الصفرة  الشويكة   «  ،  » »السدرة   ،
قامة  ذات  نباتات  وإما   ... »اللواية«،  الديب«، 
طويلة وحجم كبير ك »الخرطال«، »السيبوس«، 
»كرينبوش«،  »الدعكة«،  الدجاجة«،  »كراع 
 ... لحمار«،  »شوك  »بوعكاد«،  »الحميضة«، 
وتنتشر هاته األعشاب تقريبا في كل المناطق التي 

تنمو فيها زراعة الحبوب. وهناك أعشاب تنتشر 
المناطق  في  وأخرى تنتشر  محدودة  مناطق  في 

الجافة ك »السدرة«.
مع  ضعيفة  تنافسية  قوة  لها  التي  األعشاب  -أما 
صغيرة  تكون  ما  غالبا  فهي  الحبوب  محاصيل 
النباتات  أصناف  تنوع  في  تساهم  لكن  الحجم، 
»هراسة  الفلوس«،  »عين  مثال  الحقول.  داخل 
الراعي«،  »كيس  الفلوس«،  »شحمة  لحجر«، 

»النفلة«، ...

تصنيف األعشاب
حسب التربة

يمكن  أنه  الميدانية  األبحاث  خالل  من  تبين  لقد 
معينة.  لتربة  تفضيلها  حسب  األعشاب  تصنيف 
منها  مجموعات،  عدة  على  التعرف  تم  وهكذا 
الطينية  التربة  تفضل  األعشاب  من  مجموعة 
عدة  هناك  لكن  الرملية.  التربة  تفضل  وأخرى 
عوامل تتداخل فيما بينها و تجعل هذا التقسيم في 

بعض األحيان غير صحيح.

تصنيف األعشاب
حسب فترة بزوغ النبيتات

هناك عدة عوامل تؤثر على اإلنبات من جهة وعلى 
هاته  بين  ومن  أخرى.  جهة  من  النبيتات  ظهور 
العوامل هناك الماء أو الرطوبة الحرارة، الضوء، 
و  الخ.  التربة،  سطح  من  بعدها  و  البذور  موقع 
»الخرطال«،  كبذور  الحجم  كبيرة  للبذور  يمكن 
»جلبانة  »بوزغيبة«،  الـصـفـرة«،  »الشـويـكـة 
أن  الخ.  »فـويـلـيـة«،  »كرينبوش«،  لحنش«، 
 10 بعد  على  موضوعة  كانت  ولو  حتى  تنبت 

تعتبر األعشاب أو الحشائش نباتات دخيلة وغريبة في الحقل الذي تمت فيه زراعة المحاصيل. فهي نباتات تنمو 
بجانب نباتات المحاصيل. ويجب تفادي تسميتها بـ »األعشاب المضرة« ألن األعشاب ليست كلها ضارة، بل فيها 
فوائد كثيرة و ليس مرغوبا فيها إال خالل فترة معينة في مكان معين. فاألعشاب هي جزء من الطبيعة و يجب 
التعامل معها حسب ظروف اإلنتاج وحاجيات اإلنسان. ويطلق اسم األعشاب ساكنة الحصاد على األعشاب التي 
توجد في حقول الحبوب. و لها دورة بيولوجية شبيهة بتلك التي يمتاز بها القمح أو الشعير و تتكيف هذه األعشاب 

مع المناخ والتربة والتقنيات الفالحية.

مكافحة األعشاب في 
محاصيل القمح والشعير

مقتطف من مقال للدكتور عباس الطنجي
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سنتمترات من سطح األرض. أما البذور صغيرة 
»كيس«  »كلكاز«،  »بلعمان«،  كبذور  الحجم 
الراعي ،«، »هراسة لحجر « ، » عين الفلوس«، 
إذا  إال  تنبت  أن  يمكن  فال   ... الخ  »تيغشت«، 
كانت توجد على بعد بضعة مليمترات من سطح 

األرض.
فصلي  خالل  األعشاب  نبيتات  جل  بزوغ  يبدأ 
الخريف والشتاء مباشرة بعد بزوغ نبيتات القمح 
أسابيع  لعدة  األعشاب  بزوغ  ويستمر  الشعير.  و 
أو لبضعة شهور، حيث أن أكثر من 90 بالمائة 
بزوغ  مرحلتي  بين  تظهر  األعشاب  نبيتات  من 
يناير(.  إلى  نونبر  )من  التفريخ  نهاية  و  الحبوب 
»الخرطال«،  »كرينبوش«،  »كلكان«،   : مثال 
»السيبوس«،  باحمو«،   «  ،  » »الحميضة 

»الكحوان«، »بلعمان«، »الحريكة«،...
أواخر  في  األعشاب  نبيتات  بعض  بزوغ  يكون 
مراحل  في  الحبوب  تكون  عندما  الشتاء  فصل 
ظهور  أو  االنتفاخ  الصعود  النمو  من  متقدمة 
في  و  الحرارة.  درجات  ترتفع  عندما  و  السنابل 
إلى  تصل  ال  األعشاب  هاته  فإن  األحيان  غالب 
مرحلة النضج و ال تكون جافة وقت حصاد القمح 
 : مثال  الحصاد.  عملية  تعرقل  لكنها  والشعير، 
»السدرة«، »الشويكة الصفرة«، »برمرام«، ...

و تجدر اإلشارة أن كثافة األعشاب تتغير من مكان 
إلى  تختلف من حقل  كما  الحقل.  داخل  آخر  إلى 
التغيرات راجعة  آخر و من موسم آلخر و هاته 
األعشاب  بذور  كمية   : منها  أسباب،  عدة  إلى 
الماضي،  الموسم  زراعة  التربة  في  المخزونة 
الفالحية  والعمليات  الحرث  العضوية،  األسمدة 
قبل زرع الحبوب جودة البذور المستعملة، فعالية 
المبيدات المستعملة و سرعة تالشيها في التربة. 
عوامل  بعدة  األعشاب  نبيتات  ظهور  يتأثر  كما 
والضوء  والحرارة  الري،  أو  األمطار  منها 

والعمق الذي توجد فيه البذور.

األعشاب
هناك عدد كبير من بذور األعشاب في الطبقات 
السطحية من التربة. وال ينبت منها سنويا إال أقل 
من 10 بالمائة والعدد اآلخر من البذور يبقى في 
وال  لإلنبات.  المالئمة  الظروف  ينتظر  سـبـات 
توجد حاليا أية طريقة إلنبات كل بذور األعشاب 
المتواجدة في التربة في آن واحد للتخلص منها و 
زراعة المحاصيل في غياب تام لألعشاب. كما ال 

توجد أية طريقة لتنويم كل بذور األعشاب و بذلك 
فاألعشاب  واحدة.  مرة  األعشاب  مشكل  ينتهي 
حسب  معها  التعامل  يجب  و  الطبيعة  من  جزء 

ظروف اإلنتاج.
و تأتي األعشاب منز

- بذور نباتات األعشاب المنتشرة داخل و خارج 
الحقول،

بذور  وخاصة  المحاصيل  شجيرات  أو  بذور   -
الحبوب الملوثة ببذور األعشاب،

بذور األعشاب  التصاق  الحيوانات عن طريق   -
بجلدها أو بصـوفـهـا،

- نشر السماد العضوي و روث حظائر الحيوانات 
في الحقول

- الحشرات كالنمل
- الحث أو الطرب

- القش أو التبن،
- اآلالت الفالحية والشاحنات و كل وسائل النقل

- مالبس المزارعين
- الطيور،
- الرياح،

- مياه الري،
من  أو  آخر  إلى  مكان  من  تنقالته  عبر  -اإلنسان 

بلد آلخر.
ولإلشارة فإن بذور الحبوب التي تباع في السوق 
أو التي تستعمل في البذر تحتوي على عدد كبير 

من بذور األعشاب
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مضار األعشاب
المنافسة مع المحاصيل

جعل  األسمدة  استعمال  و  الزراعات  تطور  إن 
األعشاب  نمو  سرعة  في  ساهم  و  غنية  التربة 
أن  حيث  المحاصيل،  منافسة  على  قدرتها  وفي 
األعشاب تستنفذ ُجْزًءا من الماء والعناصر المغذية 
نباتات  انخفاض حجم  يسبب  ما  هذا  و  والضوء. 
الحبوب وعلوها و عدد السنابل و عدد الحبات في 
بينت األبحاث أن كل كيلوغرام واحد  السنبلة. و 
من الوزن الجاف لألعشاب يُسبّب نقصا يقدر ب 
430 غرام من حبوب القمح. و تتغير نسبة إتالف 

اإلنتاج حسب:
تاريخ  الكثافة  البذر  كمية  )الصنف  المحصول   -
لألمراض  الصنف  مقاومة  درجة  اإلنبات 

والحشرات، الخ ...(،
حجم  اإلنبات،  فترة  الكثافة،  النوع  األعشاب   -

النبات القوة التنافسية، الخ ...(،
الحرارة  الدنيا،  الحرارة  )التساقطات  المناخ   -

العليا، ...(،
الخ  الحموضة،  التربة،  )نوعية  البيئي  الوسط   -

)...
- التقنيات الفالحية الدورة الزراعية، تاريخ البذر، 
األعشاب  مكافحة  الري،  التسميد،  البذر،  طريقة 

الحماية من األمراض و الحشرات، الخ(.
تشير األبحاث إلى أن األعشاب تنافس المحاصيل 
وقد  الحبوب،  إنتاج  وإتالف  إلى ضياع  تؤدي  و 
تصل الخسائر التي تسببها األعشاب إلى اإلتالف 
الكلي )أي ضياع 100 بالمائة من اإلنتاج نتيجة 
بقوة  تمتاز  التي  األعشاب  أنواع  بعض  كثافة 
إلى  األعشاب  كثافة  تؤدي  وقد  عالية.  تنافسية 
حش حقول القمح والشعير وتحويلها إلى أعالف. 
من بين األعشاب التي لها قوة تنافسية كبيرة مع 
القمح والشعير، هناك »السيبوس«، »الخرطال«، 
»الحميضة   ، »الحميضة«  الديب«،  »سيف   ،»

الصفرة « ، » الدعكة«، »الكحوان«، »الشوك«، 
»الشويكة الصفرة«، الخ.

التثبيط و إفرازات األعشاب
لقد أثبتت األبحاث أن هناك أعشابا مثل الحميضة 
الصفرة تحتوي على مواد تنقص من نسبة إنبات 
في  المواد  هاته  وتتواجد  والشعير  القمح  بذور 

الجذور وفي األوراق.

عرقلة الحصاد
إن األعشاب التي تتواجد في حقول الحبوب أثناء 
سقوط  تسبب  و  الحصاد  عملية  تعرقل  الحصاد 
يرفض  األحيان  بعض  في  و  الحبوب.  حبات 
التي  الحقول  يحصد  أن  الحصاد  آلة  صاحب 
المزارع  ينتظر  أحيانا  و  األعشاب  فيها  تكثر 
الحبوب  حقول  في  المنتشرة  األعشاب  جفاف 
سقوط  إما  الحصاد  تأخر  يسبب  و  حصادها  قبل 
السنابل و الحب و إما الحرائق خاصة و أن درجة 
 40 إلى  الصيف  فصل  خالل  تصل  قد  الحرارة 
تتم  التي  الحقول  استثنينا  ما  وإذا  أكثر.  أو  درجة 
باقي  فإن  جيدة.  بطريقة  األعشاب  مكافحة  فيها 
متباينة  بكثافة  تواجد األعشاب  يعرف  المساحات 

بين الحقول.

 خفض الجودة و قيمة اإلنتاج
إن األعشاب التي تتواجد قبيل الحصاد تعطي عددا 
كبيرا من البذور : جزء منها يتساقط على األرض 
اإلنتاج  يلوث  منها  جزء  و  الحصاد،  وأثناء  قبل 
الحب والقش. إن فحص عينات من الحبوب التي 
تباع في األسواق يؤكد وجود عدد كبير من بذور 
ما  هذا  و  الحبوب.  من  الكيلوغرام  في  األعشاب 
يدفع النساء ربات البيوت و العامالت في أسواق 
بذور  إلزالة  كبير  وقت  تخصيص  إلى  الحبوب 

األعشاب و تنقية الحبوب قبل طحنها.

5 - نقل األمراض والحشرات
انتشار  و  نقل  في  هاما  دورا  األعشاب  تلعب 
على  تتسلط  التي  الفطريات  و  الحشرات 
النجيليات  أن  األبحاث  بينت  هكذا  المحاصيل. 
و  »السيبُوس«،  َوان«،  »الزَّ »الُخْرطَال«،  مثل 
التي  الفيروسات  تعول  الفَاْر« و»النََّجِم«  »سبُول 
تصيب نباتات القمح والشعير. كما أن نبات ْلَساُن 
الذي  الفطر  يعول  الثور«  »لسان  أو  الَعْرِض« 
يسبب مرض الصدى و الذي يعتبر من األمراض 

المهمة التي تجتاح القمح.

التكاليف
من مضار األعشاب هناك المجهودات والتكاليف 

المالية الباهظة التي تتعلق:

حول  المختبرات  في  و  الميدانية  باألبحاث   -
تصنيفها و كل الجوانب المتعلقة بحياتها وتأثيرها 

على المحاصيل
المبيدات إليجاد  ميدان  في  المستمرة  باألبحاث   -

مواد جديدة تكافح األعشاب جيدا،
بها  يقوم  التي  والجسدية  المادية  بالمجهودات   -
األعشاب  مكافحة  أجل  من  والعمال  المزارعون 

بشتى الوسائل.

طرق مكافحة األعشاب
إن الهدف الرئيسي من مكافحة األعشاب هو خفض 
كمية األعشاب إلى مستوى ال يضر بالمحاصيل. و 
مكافحة األعشاب تمكن من المحافظة على رطوبة 
التربة و األسمدة، مما يساعد على الرفع من كمية 
مما  وتسويقه،  المنتوج  وتخزين  اإلنتاج  وجودة 

يساهم في رفع مداخيل الفالحين.

األعشاب  لمكافحة  واحدة  طريقة  هناك  ليس 
المكافحة  استعمال  يجب  بل  منها.  التخلص  و 
المتكاملة التي تنص على احترام الدورة الزراعية 
و زرع البذور المختارة و رش المبيدات واإلقتالع 
التقنيات تؤثر على األعشاب  اليدوي. و كل هذه 
على المدى القصير )أي خالل الموسم الفالحي( 
وعلى المدى الطويل )أي خالل المواسم المقبلة(. 

وترمي المكافحة المتكاملة لألعشاب إلى:
- نقص عدد األعشاب و خفضها إلى مستوى قليل 

جدا ال يضر باإلنتاج،
لفائدة  األسمدة  و  التربة  رطوبة  على  الحفاظ   -

المحاصيل،
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- تسهيل عملية و الحش و الجني.
 وتجدر اإلشارة إلى أن مكافحة األعشاب تساهم 
الرفع  في  األخرى  الزراعية  التقنيات  بجانب 
جودتهما.  ضمان  و  القش  و  الحب  إنتاجي  من 
إنتاج  إلى  تؤدي  ما  غالبا  المتكاملة  المكافحة  و 
الحبوب بطريقة اقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

الدورة الزراعية
سنة  بعد  سنة  للحبوب  المتكررة  الزراعة  إن 
تساهم في انتشار أنواع معينة من األعشاب وإلى 
تكاثر الحشرات واألمراض. فيجب تفادي تكرار 
زراعة الحبوب في نفس البقعة. لكن يجب احترام 
الزراعية  للدورة  و  المناسبة.  الزراعية  الدورة 
واألمراض  األعشاب(  نقص  في  كبيرة  فائدة 
والحشرات من جهة و تحسين خصوبة األرض 
و  المداخيل.  و  اإلنتاج  رفع  في  تساهم  بالتالي  و 
بصفة عامة، يجب أن تكون المحاصيل خالية من 
األسابيع  الموسم وخاصة خالل  األعشاب طوال 

األولى بعد اإلنبات.

الحرث
في  المتواجدة  األعشاب  تكافح  الحرث  عملية  إن 
الحقل، و تجعل بعض بذور األعشاب في األعماق 

و بذورا أخرى في األعلى قرب سطح التربة.

البذور المختارة
بينت األبحاث أن عددا من المزارعين يستعملون 
غالبا  والتي  للبذر«  »الصالحة  أو  العادية  البذور 
يؤدي  وهذا  األعشاب.  ببذور  مختلطة  تكون  ما 
بالطبع إلى زرع وانتشار األعشاب. فيجب على 
أو  المختارة  البذور  يستعملوا  أن  المزارعين 

النظيفة.

كثافة الحبوب
عددا  نقص  في  مهما  دورا  الحبوب  كثافة  تلعب 
األعشاب و حجمها. وفي هذا الصدد، يجب التفكير 
في استعمال بذور مختارة من األصناف الجديدة 
والتي لها مقاومة للحشرات و األمراض، حيث أن 

المحاصيل تنمو بسرعة و تنافس األعشاب.
االقتالع اليدوي

في  لألعشاب  اليدوي  االقتالع  أن  األبحاث  بينت 
القمح والشعير يقتصر على َجْمِع األعشاب كبيرة 
عدد  من  الثلث  حوالي  جمع  يتم  هكذا  و  الحجم. 
األعشاب و يبقى عدد كبير من األعشاب ينافس 

من  والهدف  والحصاد  النضج  حتى  المحاصيل 
الَمَوادِّ  ِمَن  اليدوي هو جمع كمية وافرة  االقتالع 
الَعلَفِيّة التي قد تصل أحيانا إلى ثمانية أطنان من 
أو  القمح  من  الواحد  الهكتار  في  الجافة  المواد 
اليد  تشغيل  من  يمكن  اليدوي  واالقتالع  الشعير 
قيمة  لألعشاب  أن  النتائج  أظهرت  كما  العاملة. 
لكن  إزهارها.  قبل  خاصة  بها  بأس  ال  غذائية 
المشي على اأْلَْقَداِم َداِخَل ُحقُوِل الُحبُوِب و التدخل 
المتأخر للعمال و العامالت القتالع األعشاب باليد 
َرْفِع  على  األْحيَاِن  َغالِِب  في  يساعد  ال  وجمعها 

اإلنتاج.
مبكرا  المبيدات  رش  أوال  يَتِّم  أْن  األفضل  ومن 
نَبَاتَاِت  ظهور  بعد  األولى  األسابيع  خالل  أي 
المحاصيل و األعشاب، ثم يتم اقتالع ما بقي من 
استعمال  ويمكن  السنابل.  ظهور  قبل  األعشاب 
و  متوفرة  العاملة  اليد  كانت  إذا  اليدوي  االقتالع 
إذا كانت األعشاب  أما  قليلة.  إذا كانت األعشاب 
كثيرة، فإن هذه التقنية غير مجدية ألن المشي و 
اقتالع نباتات المحاصيل أحيانا ال يساعدان على 

الرفع من اإلنتاج.

مبيدات األعشاب لرش الحقول 
تم  التي  األعشاب  مبيدات  من  العديد  هناك 
لمكافحة  و  استعمالها  أجل  من  لها  الترخيص 
األعشاب في القمح والشعير. وتظهر كل سنة في 
أخرى.  مبيدات  تختفي  و  جديدة  مبيدات  السوق 
وتمتاز المبيدات الجديدة ببعض الخصائص منها 
التأثير على  قلة  الفعالية،  ارتفاع  الجرعة،  صغر 
من  تزول  المقابل،  في  و  التكلفة.  قلة  و  البيئة 
الجرعة  ذات  فعالية،  األقل  المبيدات  كل  السوق 

المرتفعة و التأثير على البيئة.
وتعدد المبيدات يعطي للمزارعين اختيارا أوسعا، 
السوق  في  حاليا  المتوفرة  المواد  أن  و  خاصة 
في  األعشاب  مكافحة  مشاكل  جل  لحل  تستجيب 
القمح والشعير. و يمكن تصنيف المبيدات الخاصة 
بالقمح والشعير حسب المحاصيل أو الفعالية على 
األعشاب أو مرحلة الرش أو الفصائل الكيماوية 
أو طريقة التأثير. ولقد بينت األبحاث أن استعمال 
مبيدات األعشاب يساهم في توفير الجهد البشري 
إنتاج  من  الرفع  في  يساهم  و  جهة  من  والمادي 

الحبوب و تحسين جودته من جهة أخرى. 

تصنيف المبيدات حسب
فعاليتها على األعشاب

معرفة  أوال  يتعين  الكيماوية،  المعالجة  إلنجاح 

األعشاب المنتشرة في الحقل قبل شراء المبيدات. 
األعشاب  أنواع  حسب  يكون  المبيد  اختيار  ألن 
النجيليات  فعالية جيدة على  ذات  مبيدات  : هناك 
»الَمْدهُون«  َوان«،  »الزَّ »السيبُوس«،  مثل 
ضد  أخرى  مبيدات  هناك  و  »الُخْرطَال«.  و 
األعشاب عريضة األوراق أو َذَوات الفِْلقَتَْين مثل 
يَضة«،  »الُحمِّ و«،  »بَاَحمِّ »َكْلَكان«  »بَلَّْعَمان«، 
األعشاب  حساسية  تختلف  و  »كِريْنبُوش«.... 
يتطلب  و  وحجمه  النبات  نوع  حسب  للمبيدات 
مضبوطة  و  َرش صالحة  آلَة  المبيَداِت  استعمال 
لمعالجة الحبوب بكمية 100 إلى 200 لتر ماء في 
الهكتار. كما يتطلب طقسا مناسبا ومالبس وقائية.

دور المكافحة المبكرة لألعشاب 
وتقنيات  أخرى في رفع اإلنتاج 

وتحسين جودة الحبوب
لقد بينت األبحاث أن المكافحة المبكرة لألعشاب 
تخفض من عدد و كمية األعشاب وترفع من فعالية 
استعمال الماء و األسمدة لدى نباتات الحبوب. و 
إذا ما كانت الظروف المناخية مالئمة، فإن العناية 
)إذا  وسقيها  جيدا،  بتسميدها  وذلك  بالمحاصيل 
و  األمراض  بمبيدات  متوفرا و رشها  الماء  كان 
اإلنتاج.  تحسين  على  تساعد  الحشرات  مبيدات 
والهدف من استعمال كل هذه التقنيات في غياب 
تام لألعشاب هو ضمان نمو المحاصيل وسهولة 
المنتوج  جودة  و  المردود  ووفرة  الحصاد  عملية 
ورفع المداخيل. و يرجع سبب ارتفاع اإلنتاج إلى 
ارتفاع عدد السيقان و عدد السنابل و عدد الحبات 
و حجمها. كما يرجع سبب تحسين جودة اإلنتاج 
و  المحاصيل  بذور  في  األعشاب  بذور  قلة  إلى 
القش، و كبر حجم حبات الحبوب و ارتفاع تركيز 

المعادن فيها.
و تتغير نسبة ارتفاع اإلنتاج وجودته حسب:

الكثافة،  البذر،  كمية  البذور،  جودة  الصنف،   -
لألمراض  الصنف  مقاومة  درجة  اإلنبات  تاريخ 

والحشرات، الخ
- نسبة و فعالية مكافحة األعشاب

- المناخ،
- الوسط البيئي )نوعية التربة، الخ

- التقنيات الفالحية المستعملة )الدورة الزراعية، 
الري،  التسميد،   ، البذر  طريقة  البذر،  تاريخ 
و  األمراض  من  الحماية  األعشاب  مكافحة 

الحشرات، الخ(.
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تقنيات زراعية

أهم األمراض الضارة التي 
ينصح القيام بالمعالجة 

الشتوية علىها

المونيليوز
خاصة  المثمرة،  األشجار  كل  تضر 
اللوزيات و تهاجم األزهار، األغصان 
و الثمار، حيث يبدأ تطورها عند انتفاخ 

البراعم.
الزهري(  الكيس  )أو  األزهار  تذبل 
المتضررة من المونيليوز و ينتقل الفطر 
نخورا  مسببا  و  الغصن  إلى  ذلك  بعد 

)تعفنات( تسبب مرض الـڤوموز.
إنتشار الفطر على األزهار أو النخور 
تعفن  بدورها  تسبب  أبواغ  يعطي 
الثمار السليمة. الثمار المتعفنة، التي لم 
هذه  تشكل  تتحنط.  و  تذبل  جنيها،  يتم 
الثمار المحنطة الباقية على األشجار أو 

الساقطة على األرض و النخور عامل 
انتقال المرض للسنة الموالية.

مرض الجرب )التبقع(
والثمار،  األوراق  يهاجم  مرض  هو 
العامل  التفاحيات. يقضي  خاصة 
بقايا  في  الشتاء  فترة  للمرض  المسبب 
و يولد  التربة،  على  الساقطة  األوراق 
التي  الفطرية  األبواغ  من  جديدا  جيال 
التالي. تبدأ هجمات  الربيع  في  تتحرر 
انتفاخ  مرحلة  عند  الجرب  مرض 
الثمار  األوراق.  ظهور  عند  البراعم 
المتضررة تتغطى بقشرة بنية-سوداء و 

تنتهي بالسقوط.

تجعد األوراق
هذا المرض يهاجم األوراق و األغصان 
الخوخ،  أشجار   ( للوزيات  الحديثة 

البرقوق…(  المشماش،  النيكتارين، 
السيقان،  تلتوي  التفافها.  في  يتسبب  و 
ثم  حمراء  تصبح  و  األوراق  تنتفخ 

تسقط.
إذا  األبواغ،  تنتشي  الشتاء،  نهاية  عند 
رطب.  و  البرودة  قليل  الطقس  كان 
مناسبة  غير  الظروف  كانت  إذا  أما 
لتطورها، تبقى األبواغ في حالة كامنة 
) السكون( من سنة ألخرى في شقوق 

األغصان و قشرة البراعم.

 البكتيريوز -النخر البكتيري
نوع  من  بكتيريا  تسببه  مرض 
بسيودوموناس، المتواجدة خاصة على 
من  بقع  البكتيريوز  يسبب  اللوزيات. 
أو  المصابة  األغصان  على  الـڤوموز 
موت الباقات الزهرية. اإلنتشار السريع 
أن  يمكن  الربيع  لهذه اإلصابات خالل 

المعالجة الشتوية لألشجار 
المثمرة و العنب

الضارة و  الحشرات   ( الطفيليات  من  العديد  السكون. تبقى  في مرحلة  الفطرية  األمراض  و  الحشرات  األشجار،  تدخل  الشتاء،  في فصل 
الفطريات( أو يرقاتها تحت قشرة الشجرة أو انكماشات األغصان. وعندما تصبح الظروف المناخية مناسبة في بداية الربيع, يعود نشاط 

الطفيليات و تسبب خسائر على األوراق، األزهار، األغصان و تعفن الثمار. 
للحد من قوة هذه الهجمات والخسائر التي تسببها، و تخفيض تكلفة المعالجة الربيعية ب -30%50 يجب القيام بالمعالجة الشتوية، حيث 
تسمح بالحد من بعض الحشرات بشكل كبير )الحشرات القشرية، القراديات…( و قوة هجمات الفطريات )مرض التجعد، المونيليا…(. تتم 

المعالجة الشتوية بين شهري نوفمبر و فيفري، في فترة تسبق انتفاخ البراعم، أو تكون فيها البراعم في مرحلة السكون.
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النهائي  أو  الجزئي  التلف  إلى  يؤدي 
البرد )التبروري(،  لألشجار. المطر، 
اإلجهاد  و  األشجار  تقليم  بعد  الجروح 
على  المساعدة  العوامل  هي  المائي 

تطور هذا المرض.

أهم الحشرات الضارة التي 
ينصح القيام بالمعالجة 

الشتوية علىها

الحشرات القشرية
ثاقبة-  حشرات  القشرية  الحشرات 
ماصة تتغذى من نسغ الشجرة. تضعف 
أثر  علىها  فيبدو  المتضررة  األشجار 
مبكر  سقوط  و  اللون  بفقدان  اإلجهاد 
القشرية  الحشرات  إفرازات  لألوراق. 
) العسيلة( تجذب مختلف أصناف النمل 

التي تتغذى منها.
من  القشرية  الحشرات  ضرر  يأتي 
التكاثر حيث  على  قدرتها الكبيرة 
مئات  وضع  من  الواحدة  لألنثى  يمكن 

البيوض.
وسطا  أيضا  العسلية  اإلفرازات  تمثل 
سخام  شكل  على  الفوماجين،  لتطور 
أسود تفرزه الفطريات المختلفة و التي 
يعيق  مما  المتضررة،  األوراق  تغطى 

عملية التركيب الضوئي. 
تقضي الحشرات القشرية فصل الشتاء 

على األغصان، الفروع و األوراق.

المن
يسبب  نشاطها  ماصة  ثاقبة  حشرات 
ناقلة  أيضا  تعد  األشجار.  ضعف 

للفيروسات. تتكاثر حشرات المن بشكل 
كبير مما يحفز إفراز كميات معتبرة من 

العسيلة و تشكيل الفوماجين.
تقضي حشرات المن فصل الشتاء على 
األشجار،  قشرة  على  بيوض،  شكل 
و  البرد  لمقاومة  األغصان  و  الشقوق 
الربيع،  فصل  الصعبة. في  الظروف 
تفقص البيوض و تظهر األجيال األولى.

الكاربوكابس
الكاربوكابس حشرة جد ضارة باألشجار 
المثمرة )أشجار التفاح، اإلجاص(. هي 
بيوضها  تضع  صغيرة  ليلية  فراشة 
تخرج  المثمرة.  األشجار  أوراق  على 
من البيضة يرقة تتوغل في الثمرة في 
مرحلة القابلية عندما تكون بحجم يشبه 

الجلبانة.
في  أجيال  عدة  يعطي  الكاربوكابس 
السنة، حسب الظروف المناخية. تقضي 
في  الشتاء  األخير فصل  الجيل  يرقات 

قشرة األشجار أو في التربة.

القراديات
و  األحمر  التفاح،  أشجار  عناكب 
الرئيسية  اآلفات  من  تعتبر  األصفر، 
ألشجار التفاح. تهاجم العناكب األوراق 
بصفة خاصة، تمتص المحتوى الخلوي 

لنصل الورقة الذي يفقد لونه تدريجيا.
على  الشتاء  فصل  القراديات  تقضي 
عندما  الربيع،  في  تفقص  بيضة  شكل 
تكون الظروف المناخية مالئمة ) درجة 

حرارة و رطوبة(.

· هاته 	 مكافحة  أجل  من 
اآلفات، يتوجب على الفالحين 
العمليات  ببعض  القيام 

المتمثلة فيما يلي:
· الميتة 	 األوراق  و حرق   إزالة 

أعراض  علىها  تظهر  التي  واألغصان 
لتفادي  الحشرات  أو  األمراض 
العالقة  الثمار  كل  نزع  انتشارها. 
بمثابة  تكون  ألنها  باألشجار ضروري 
وظهورها  األمراض  لتنامي  هام  ملجأ 

أثناء مرحلة النمو النباتي
· واألشنة 	 الطحالب  من  التخلص 

الموجودة على أغصان األشجار لتقليل 
أماكن اختباء الحشرات الضارة.

· القروح 	 أو  الجروح  جميع  تطهير 
الكشط,  و  التقليم  عملية  عن  الناتجة 

باستعمال مادة خاصة (الماستيك)
· لغرض 	 المستعملة  االدوات   تعقيم 

شجرة  من  االمراض  تفشي  تجنب 
مصابة الى شجرة سليمة.

· باستعمال 	 الكيميائية  بالمعالجة  القيام 
مبيد مرخص على جميع أجزاء الشجرة 
أو مزيج متكون من مبيد حشري وآخر 
زيت  مع  نحاسي  أساس  ذو  فطري 

معدني.

المعالجة الكيميائية:
التام  البيات  خالل  العملية  هذه  تتم 
انتفاخ  قبل  المستحسن  ومن  لألشجار 
التقليم  عملية  وبعد  بأسبوعين  البراعم 

للتقليل من كمية المبيد المستعملة.
الخليط  تطبيق  الماء:  و  الجير  ٠خليط 
ممتاز  مطهر  هو  األشجار  جذع  على 
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صورة 1: مخاطر املبيدات على صحة اإلنسان 

الفطريات  و  الطفيليات  يرقات  يدمر 
التي تعشش تحت لحاء األشجار، يمكن 

تحضيره بخلط الماء و الجير.
نوع بويي  من  الفطرية   ٠العالجات 
بوغدوليز عبارة عن خليط من النحاس 
فطري  كمضاد  تعمل  المطفأ،  والجير 
األمراض  من  الكثير  ضد  بكتيري  و 
الزراعات  في  استعمالها  يسمح  و 

البيولوجية. 
الشتاء«  البيضاء: »عالج   ٠الزيوت 
بامتياز، تتكون أساسا من زيت البترول 
الحشرية  المبيدات  خصائص  لها  و 
تستعمل  )الرتيلة(.  القراديات  ومبيدات 
عملية  بعد  الشتاء  في  الزيوت  هاته 

أشجار  على  البراعم  تفتح  وقبل  التقليم 
والتين  والعنب  واللوزيات  التفاحيات 
والجوز وغيرها من األشجار متساقطة 
األوراق، وتقضي على جميع الطفيليات 
وتمنع  األشجار،  لحاء  في  المختبئة 

ظهورها.
سامة  غير  الشتوية  الزيوت  تعتبر 
نسبيا وال تسبب أية أضرار للنبات وال 
تستطيع الحشرات تكوين مناعة ضدها 
الحيوية  األعداء  تؤثر على  أنها ال  كما 
للثدييات.  سامة  غير  وهي  للحشرات 
إال أنه يجب االنتباه أثناء إعداد الخليط 
الجرعات  آكلة واحترام  مادة  لكونها 

المحددة. 

مالحظة : يمكن مزج بعض 
المواد النحاسية مثل 

أكسيكلوريد النحاس  مع 
الزيوت البيضاء للقضاء 

على األمراض الفطرية و 
الحشرات الضارة في نفس 

الوقت.

األمور الواجب مراعاتها عند 
استخدام الزيوت الشتوية :
 - عدم تخزين الزيوت الشتوية تحت 
أشعة الشمس أو في درجات التجمد 

 حتى ال تنفصل مكوناتها
 - عدم استخدام المركبات الكبريتية 

قبل مضي شهر على استعمال 

الزيوت الشتوية حتى ال تسبب ضررا 
 بالنموات الخضرية

 - عدم خلط الزيوت الشتوية مع أي 
 مبيد إال في الحاالت التي ينصح بها

  - استخدام الزيوت الشتوية في درجة 
 حرارة ) 5- 30( درجة مئوية

 - رج العبوة جيدا قبل إضافة الزيت 
الشتوي إلى خزان الرش.

تنبيهات للمعالجة 
الكيميائية 

قبل  الدواء  لوصفة  الجيدة  -القراءة 
االستعمال.

-احترام طريقة المعالجة والتركيز
بحيث  مكثفا  يكون  ان  يجب  -الرش 

يشمل جميع الشجرة.
اثناء  الحمايــــة  اجراءات  -اتخاذ 
توفر  يجب  بحيث  الكيميائية  المعالجة 
اللوازم االتية   :قناع, قفازات, نظارات, 

حذاء عالي, بدلة الحماية…
غياب  في  الكيميائية  المعالجة  -تتم 

االمطار، الريح و الصقيع.
أثناء  األكل  أو  التدخين، الشرب  -عدم 

المعالجة
مجاري  في  العبوات  بقايا  رمي  -عدم 

المياه
متناول  عن  بعيدا  المبيدات  -تحفظ 

األطفال وأغذية الحيوانات.

تقنيات زراعية
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مكافحة االفات

 أعراض مرض عين
 الطاووس علي أشجار
الزيتون وطرق الوقاية

اشجار الزيتون تتعرض للعديد من اآلفات واألمراض ومن اخطرها مرض »عين الطاووس«، 
والمتواجد على مدار العام ولكن الفطر الذي يسببه يكون في مرحلة سكون، وعندما تصبح 

الظروف مالئمة لنموه وانتشاره تظهر اإلصابة على األوراق وتمتد فيما بعد الى الساق واالزهار. 
شدة اإلصابة ومدى

خطورة المرض
تتفاوت من منطقة إلى أخرى ومن سنة إلى 
الفطر المسبب لهذا  أخرى، نظراً لحاجة 
المرض لتوفر الظروف والعوامل البيئية 
المناسبة لحدوث اإلصابة واستقرارها, 
و لعل من أبرزها العوامل المناخية 
كدرجة الحرارة والرطوبة إلى جانب 
اإلهمال المستمر في تقديم عمليات الخدمة 
شجرة  الزراعية الالزمة التي تحتاجها 
الزيتون. فنجد اإلصابة شديدة في الوديان 
وسفوح الجبال و المناطق شبه الساحلية، 

في المناطق  و تكون اإلصابات ضعيفة 
الجبلية جيدة التهوية، كما أن هنالك تفاوتا 
في حساسية األصناف لإلصابة فبعضها 

أكثر مقاومة و تحمل. 
تزداد خطورة المرض مع اشتداد اإلصابة 
فاإلصابات المحدودة والمتفرقة ينتج عنها 
سقوط األوراق المصابة وتبقى االضرار 
دون الحد االقتصادي وال تؤثر على نمو 
أما اإلصابات الشديدة  وإثمار األشجار. 
فتؤدي إلى تساقط كبير لألوراق المصابة 
وتعري األشجار منها جزئياً أو كلياً ,فتفقد 
األشجار قدرتها على تصنيع الغذاء ,و إذا 

اإلصابة مع تردي الخدمات  ما تكررت 
الزراعية فإن األشجار تسيطر عليها حالة 
من الضعف العام وتظهر عليها األغصان 
تصبح األشجار عديمة القيمة  الجافة و 
االقتصادية و غير قادرة على اإلزهار و 

تكوين الثمار,
كما تصبح عرضة لمهاجمة أنواع مختلفة 
وعليه فان هذا المرض  الحشرات.  من 
قد يستغرق عدة سنوات تراكمية إلحداث 

أضرار اقتصادية.
عوامل  هناك  أن  إلى  االشارة  وتجدر 
مساعدة على انتشار المرض. فمثالً 



تختلف شدة اإلصابة ونسبتها باختالف 
أصناف الزيتون. إن صفة القابلية لإلصابة 
في صنف معين ترجع إلى وجود المواد 
بالكمية  التي يتطلبها الفطر المسبب 
والنوعية التي تناسبه وهذا بالطبع يرجع 
إلى وجود تراكيب وراثية أو ما يعرف 
النبات  بالجينات المسؤولة عن ذلك في 
وفي نفس الوقت خلو النبات من  العائل. 
العوامل و المؤثرات التي تعاكس أو تقلل 
من درجة التطفل القائم بين الفطر وعائله.
يعيش الفطر المسبب للمرض معيشة  كما 
ساكنة داخل التربة المتواجدة فيها شجرة 
التي تساقطت  الزيتون وعلى األوراق 
ومعيشة طفيلية نشطة على األشجار 
خالل األوراق واألغصان الغضة الحية 
و أحياناً على األزهار والثمار، وعلى ذلك 
فإن حالة التطفل تنجم بعد سقوط جراثيم 
الفطر الكونيدية الناضجة على أسطح 
بالرطوبة ودخولها  أجزاء النبات المهيأة 
أنسجة النبات تحت تأثير درجات حرارة 
المناسبة إلنبات هذه الجراثيم ,وتزداد حالة 
التطفل استقراراً كلما كانت كل الظروف 
والعوامل المحيطة و داخل النبات أكثر 

مناسبة للفطر ونموه والعكس صحيح.
و تزداد مقدرة الفطر على إحداث اإلصابة 
بتوفر الظروف  واتساع رقعة انتشارها 

والعوامل المحرضة مثل :
من المعروف أن  -العوامل المناخية : 
نمو الفطر يتواصل في مجال حراري 
واسع يتراوح من 5 -27 م°، وتعتبر درجة 
الحرارة وثباتها واستقرارها والتي تقع ما 
كما  هي المثلى لنموه.  بين 12 - 15 م ° 
أن األجواء الدافئة الرطبة تساعد وتسرع 

من عملية تكوين الجراثيم و إنضاجها 
وبذلك تعتبر  وظهور أعراض اإلصابة. 
أشهر الخريف و والربيع عادة من أنسب 
األوقات لحدوث اإلصابة حيث تتوفر 
درجات الحرارة والرطوبة المناسبتين 
لتحريض الجراثيم على إحداث العدوى 
والتي تكون الرطوبة فيها ناشئة عن سقوط 
األمطار أو تشكل الندى أو الضباب. كما 
أن األمطار المصحوبة برياح قوية تعمل 
على نقل وتوزيع وانتشار الجراثيم من 
موقع آلخر ومن شجرة ألخرى وعلى 

أجزاء الشجرة الواحدة.
إال أن الفطر يدخل في حالة سكون عندما 
ترتفع درجة الحرارة عن 30 م° وتنخفض 
دون 5 م° وهذا يعني أن فترة نشاط الفطر 
تتعاظم خالل أشهر الخريف وتسكن خالل 
الشتاء البارد وتتواصل خالل أشهر الربيع 
ً للظروف المناخية المتقلبة خالل  وتبعا

أشهر الصيف.
-من المؤكد أن غياب الخدمات الزراعية 
المطلوبة من حراثة وتسميد وتقليم ومكافحة 
األعشاب يعني خلق أشجار تكون مقدرتها 
على احتمال اإلصابة بالمرض متدنية، ومن 
جهة أخرى فإن عدم تنفيذ مثل هذه الخدمات 
شأنه تهيئة الظروف وتوفير مصادر  من 
العدوى األولية لحدوث اإلصابة وتعاظمها 

وتوسيع رقعة انتشار المرض واستقراره.
- ان الوديان و سفوح الجبال و المناطق 
المتواجد فيها  الساحلية و شبه الساحلية 
أشجار الزيتون والكثيفة في زراعتها هي 
أشد المواقع التي يظهر فيها المرض ,كما 
اتصالها يساعد في  ان كبر المساحات و 

انتشار اإلصابة.

أعراض مرض عين الطاووس:
مشاهدتها بالعين  يمكن  التي  األعراض 
المجردة في الحقل هي عبارة عن 
تطورات اإلصابة وانتهاء فترة حضانتها 
تحت أنسجة النبات و التي تتراوح ما بين 
أسبوعين إلى ثالثة أسابيع وقد تمتد إلى 
ً للظروف  أكثر من ثالثة أشهر وذلك تبعا
والعوامل البيئية السائدة . تتمثل األعراض 
في ظهور مواقع داكنة اللون على السطح 
العلوي لألوراق غير محددة الحواف عادة 
خالل شهر مارس و ابريل، والتي تتميز 
خالل أيام عن بقية لون الورقة العادي 
وبشكل أسرع كلما كانت الظروف أكثر 
مالءمة و تتحول إلى بقع مستديرة داكنة 
الحواف ذات لون رمادي أو بني عادة أو 
زيتوني مخضر في حين يبهت لون نسيج 
الورق في مراكز البقع ويكون حجم هذه 
البقع صغيرا و تتراوح أقطارها من2.5  

 5 – مم و قد تصل إلى 12 مم.
يستمر بهتان لون نسيج الورقة تدريجياً في 
مراكز البقع فيصبح أصفر ,في حين تدكن 
ويزداد  الحواف المحيطة بوضوح أكثر، 
لون نسيج الورقة اصفراراً خارج هذه 
الحواف حتى يشمل كامل نصل الورقة، 
على  وقد تبقى بعض األوراق المصابة 
األشجار إال إن األوراق شديدة اإلصابة 
تسقط تحت األشجار و يمكن مشاهدة 
أعراض المرض عليها عن بعد خالل 

أشهر الصيف حتى بعد جفافها.
وفي حاالت اإلصابات الشديدة الناجمة 
عن فطريات متوفرة ب أعداد كبيرة تحت 
فإن نصيب األوراق منها  ظروف الحقل 
ً مما ينجم عنه ظهور العديد  يكون عاليا

مكافحة االفات
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من البقع على الورقة الواحدة تصل أحيانا 
بقعة تتداخل مع بعضها  إلى عشرين 
وتتبرقش األوراق .كما تصاب أعناق 
األوراق واألنسجة القريبة منها فتضمر 
وتجف مؤدية إلى تساقط األوراق بسرعة 
 .كما يظهر على البقع المتكشفة خالل 
ابريل نمو فطري كثيف  و  مارس  شهر 
لونه رمادي مسود يحتوي على الفطريات 
بكميات كبيرة حيث تميزت تلك الفترة 
بجو دافئ رطب ملبد بالغيوم تخلله نزول 
أمطار خفيفة في بعض األحيان. و يمكن 
أن يهاجم الفطر العناقيد الزهرية فتذبل 
ً في حال  وتتساقط ويكون سقوطها فجائيا
الفقد الشديد لألوراق الناجم عن اإلصابة ، 

أما الثمار فنادراً ما تصاب. 

 طرق مكافحة المرض 
ومن األمور الواجب معرفتها قبل البدء 
بمكافحة تبقع عين الطاووس هو أن جزءا 
من األوراق المصابة تبقى على األشجار 
أضف إلى ذلك أن األوراق التي أصيبت 
أعراضا  في فصل الربيع ال تظهر غالبا 
، حتى تتوفر الظروف التي تشجع نمو 
لقد وجد إن نشاط هذا المرض  الفطر. 
يستمر في درجات الحرارة ما بين27 -5  
مئوي وتعتبر درجة الحرارة من- 15  
 12هي األفضل لنموه، ولذلك فان نشاط 

الفطر يبدأ في فصلي الخريف والربيع 
عندما تتوفر الرطوبة المناسبة، و يتوقف 
نشاطه في فترات الصيف الحار والشتاء 
و عليه فأن نجاحنا في  شديد البرودة. 
السيطرة و التغلب على هذا المرض و 
الحد من انتشاره و أضراره يتطلب منا 
إتباع أسلوب المكافحة المتكاملة و تنفيذ 
علميات الخدمة الزراعية المستمرة والتي 
تهدف إلى التأثير على نمو الفطر وتكاثره 

وتقوية طبيعة نمو األشجار كما يلي :

-الحراثة الخريفية: 
إضافة لفائدة الحراثة و أهميتها بالنسبة 
لبساتين الزيتون ,فإن تنفيذ عملية الحراثة 
بعد القطاف والربيعية قبل  مباشرة  
تفتح األزهار تعمل على طمر األوراق 
المصابة و المتساقطة تحت األشجار و 
تؤدي إلضعاف حيوية الفطر وقتله وتحد 

من انتقاله.

التقليم:  
و هنا نركز على إزالة الفروع المصابة و 
الميتة و تقليل كثافة النمو مما يسهل دخول 
خالل األشجار  الهواء و تقليل الرطوبة 
و زيادة تعرضها ألشعة الشمس األمر 
الذي يضعف من فرص حدوث اإلصابة 
على أن  وتطورها على هذه األشجار 
يراعى إجراء عملية تخفيف لألغصان 
سم و إزالة  يتجاوز قطرها 2   التي ال 

السرطانات المتكونة عند الجذع والتاج.
 و في حاالت اإلصابة الشديدة لبساتين 
ظهرت على أشجارها الضعف العام فإنه 
الجائر ليشمل  ينصح بتنفيذ عملية التقليم 
عليها بهدف  بعض الفروع الرئيسية وما 
إعادة تشكيل هيكل نمو األشجار وتقليل 
تواجد الفطر عليها وفي كل الحاالت يجب 
جمع األوراق المتساقطة ومخلفات التقليم 
وطمرها أو حرقها على الفور وقبل بدء 

نشاط الفطر لتكوين الجراثيم.

التسميد المتوازن:  
ويهدف إلى تقوية نمو األشجار ورفع 
درجة تحملها لإلصابة لتعويض النموات 
واألوراق التي فقدت، كما أن نثر األسمدة 
العضوية المتخمرة في محيط األشجار 
يساعد بدرجة كبيرة في حماية األشجار 

من هذا المرض.

مكافحة األعشاب:  
سواء أكانت بالطرق الكيماوية أو بعمليات 
الخدمة الزراعية فان ذلك يعمل على 
تقليل الرطوبة النسبية المحيطة باألشجار 
وبالتالي تقليل فرص حدوث اإلصابة و 
تكاثر الفطر باإلضافة إلى إلغاء أو تقليل 
األعشاب ألشجار الزيتون على  منافسة 

الغذاء والماء.

المكافحة الكيماوية: 
 تتم باستخدام المبيدات الفطرية و النحاسية 
المناسبة و المرخص باستخدامها حسب 
الوطني  المكتب  الدليل الصادر عن 
الغذائية، مع  للمنتجات  الصحية  للسالمة 
التركيز على استشارة مرشد زراعي 
مختص بهدف اختيار المبيد األنسب, 
آخذين بالحسبان التغطية الكاملة للمجموع 
الخضري و عدم رش المواد النحاسية قبل 
القطف. و يجب إجراء عمليات الرش في 

المواعيد التالية:
رشة أولى في الخريف وتفضل بعد - 

القطاف وقبل سقوط األمطار بفترة كافية 
تسمح إلعطاء المبيد أثره الفعال.

الربيع -  بداية  رشة ثانية أو رشتين في 
فوق  الحرارة  درجات  ترتفع  أن  وقبل 
وخالل األيام الصحوة  معين  مستوى 

الخالية من الرياح واألمطار.
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