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قد تتع ّر�ض ب�ساتني نخيل التمر لغزو �أنواع �شتى من احل�شائ�ش ،مي ّثل
بع�ضها �أنواع ًا مزعجة وخطرية .لذا ف�إن احل�شائ�ش تعترب �آفات هامة يف
كثري من زراع��ات النخيل وخا�صة يف امل�شاتل والب�ساتني ذات الأ�شجار
�صغرية ال�سن .وتعتمد درجة التداخل بني النخيل واحل�شائ�ش �أ�سا�س ًا على
قدرة �أنواع احل�شائ�ش املوجودة على التناف�س «على الغذاء واملاء ب�صفة
رئي�سة» واحتماالت التداخل الكيميائي بني احل�شائ�ش و�أ�شجار النخيل
عن طريق املواد الكيميائية التي قد تفرزها نباتات احل�شائ�ش وهي حية
�أو تنطلق منها عقب موتها وتحَ ّلل �أن�سجتها ،والتي تُعرف بالكيميائيات
الأليلوباث ّية .ورغم �أن �أ�شجار النخيل قد تعمل على تظليل املنطقة حولها
مبظلة �أوراقها -خا�صة عند زراعة النخيل على م�سافات قريبة -وبالتايل
ت�ؤثر على منو بع�ض �أنواع احل�شائ�ش بحرمانها من عملية البناء ال�ضوئي،
ف��إن الإ�صابة الكثيفة قد ت�س ّبب ت�أثري ًا كبري ًا على �إنتاجية النخيل يف
الزراعات ذات امل�سافات املتباعدة.
وينبثق الت�أثري غري املبا�شر للإ�صابة باحل�شائ�ش على �إنتاجية النخيل
م��ن ال��دور املحتمل ل��وج��ود احل�شائ�ش على انت�شار الآف ��ات الأخ��رى:
احل���ش��رات ،الأم��را���ض والآف���ات احليوانية غ�ير احل�شرية كالفئران
واجل��رذان والقواقع .وم��ن الثابت �أن احل�شائ�ش ت�ساعد على انت�شار
الإ�صابات احل�شرية واملر�ضية مثل ح�شرة النمل الأبي�ض ومر�ض الأنف
ال�سوداء خا�صة يف املرحلة احل�سا�سة لن�ضج الثمار ،كما ت�ساعد النيماتودا
املمر�ضة للنبات على التواجد واالنت�شار .رغم ذلك ،ف�إن �إحدى العقبات
الرئي�سة يف تب ّني برنامج مكافحة فاعل للح�شائ�ش يف بع�ض املناطق
تتم ّثل يف �ضعف �أو غياب الوعي الكايف عن الت�أثريات ال�ضارة لأثر تواجد
احل�شائ�ش يف زراعات النخيل .ومن الأمور الإيجابية الرئي�سة يف �إدارة
مكافحة احل�شائ�ش يف زراعات نخيل التمر� :إيالء �أهمية ملتابعة التو�صيات

الفنية املحلية للمكافحة الكيميائية ،والإق�لال من ا�ستخدام مبيدات
احل�شائ�ش �إىل احلد الأدنى يف برنامج مكافحة متكامل لغزو احل�شائ�ش،
والتعامل مع مبيدات احل�شائ�ش كمبيدات �آفات ميكن �أن حتمل �أخطار ًا
بيئية ،فهناك ت�أثريات جانبية قد حتدث على الأ�شجار من معاملة بع�ض
مبيدات احل�شائ�ش ّ
املر�شحة ملكافحة احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل،
و�أهمها الباراكوات والدايكوات والفلوازيفوب بيوتايل واجلليفو�سات
والأوك�سيفلورفني.
مقدّ مـة
تنمو احل�شائ�ش عادة حول نباتات نخيل التمر خا�صة عند �ضعف االهتمام
بها ،ومت ّثل �إحدى الآفات الهامة التي قد تغزو ب�ساتني النخيل وغريها من
املحا�صيل االقت�صادية .وت�ؤ ّثر احل�شائ�ش ،خا�صة عند كثافة من ّوها ،ب�صور
�شتى �أهمها التناف�س على الغذاء واملاء بالرتبة والعمل على ا�ستنفادهما،
كما قد تعمل كم�أوىً لعديد من الآف��ات احل�شرية وا َملر�ض ّية .وقد �أثبت
كثري من الدرا�سات �أن احل�شائ�ش قد ت�س ّبب �أ�ضرار ًا تفوق مثيلتها للآفات
احل�شرية واملر�ضية جمتمعة.
وقد تحُ ��دث احل�شائ�ش خ�سائر ملمو�سة خالل خف�ض كمية املح�صول
الناجت ،والعمل على فقد املغذ ّيات واملاء من الرتبة ،والتداخل الكيميائي
«الأليلوباثي» ،وزي��ادة تكاليف الإن�ت��اج ،وخف�ض ج��ودة الثمار ،بجانب
العمل كعوائل بديلة للكائنات ال�ضارة الأخرى .وعلى �سبيل املثال ،فقد
تعمل كعائل َع َر�ضي لكثري من الآفات احل�شرية مثل �سو�سة طلع النخيل
ودودة البلح ال�صغرى والنمل الأبي�ض ،وللآفات احليوانية غري احل�شرية
كالنيماتودا التي ت�س ّبب مر�ض تعقد اجلذور ،كما ميكن �أن تعمل كم�أوى
للحيوانات ال�ضارة كالفئران واجلرذان وغريها.
كما قد ت�ساعد احل�شائ�ش على زيادة الرطوبة حتت �أ�شجار النخيل ،م�ؤدّية
�إىل زيادة انت�شار بع�ض الأمرا�ض مثل مر�ض الأنف ال�سوداء ،خا�صة يف
املرحلة احل�سا�سة لتطور الثمرة .وتتواجد عديد من �أن��واع احل�شائ�ش
وال�سعد واجلع�ضي�ض
املزعجة يف ب�ساتني النخيل ،منها احللفا والنجيل ِ
وغريها ،كما قد تتواجد �أنواع �أخرى �أقل يف درجة خطورتها.
وتتم ّثل �إحدى العقبات الرئي�سة لتب ّني و�سائل مكافحة فاعلة للح�شائ�ش
يف �ضعف الوعي الكايف عن الت�أثريات ال�ضارة لأثر تواجد احل�شائ�ش يف
زراعات النخيل .وهناك و�سائل متنوعة للمكافحة يتم ممار�ستها خلف�ض
�أ�ضرار احل�شائ�ش ،وه��ذه ت�شمل العزيق اليدوي ،احلراثة ،واملكافحة
الكيميائية� ،إال �أنه يجب الت�أكيد على �أهمية ممار�سة ما ُيعرف بالإدارة
امل�ستنرية �أو املتط ّورة للح�شائ�ش [.]7
النخيل و�أنواع احل�شائ�ش
هناك عديد من �أنواع احل�شائ�ش التي ميكن �أن تتواجد يف ب�ساتني النخيل.
ويتوقف وجود تلك الأنواع وكثافتها على عديد من العوامل� ،أهمها طبيعة

اجلو ال�سائد الذي ي�ؤ ّثر يف التوزيع اجلغرايف لكل نوع ،وطبيعة الرتبة،
وم��دى توافر الظروف املنا�سبة لإنبات وا�ستمرارية منو تلك الأن��واع.
وت�ؤ ّثر درج��ة كثافة النخيل يف الب�ستان ع��ادة على �إمكانية بقاء بع�ض
�أنواع احل�شائ�ش ،حيث تظ ّلل �أ�شجار النخيل الكثيفة واملتقاربة احل�شائ�ش
حتتها مما ي�ؤدي يف حاالت كثرية �إىل حرمان احل�شائ�ش من عملية البناء
ال�ضوئي الالزم ال�ستمرار حياتها.
وهناك بالفعل تن ّوع ًا عالي ًا يف ظروف مناطق توزيع ب�ساتني النخيل يف
البلدان املنتجة للتمور ،وخا�صة ظروف اجلو ،املتم ّثلة يف درجات احلرارة
والرطوبة والأم�ط��ار وط��ول الفرتة ال�ضوئية� ،إىل جانب تباين نوع ّية
الرتبة .وتتفاوت تلك الظروف داخل البلد الواحد ،وهو �أمر يحدّده عادة
بع�ض العوامل ،خا�صة مدى ات�ساع البالد و�شمولها ملناطق متباينة املناخ
ونوعية الرتبة وظروفها.

الغاب "البو�ص الريحي"
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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احللفا

عنب الديب
ومن املعلوم عموم ًا �أن لكل بلد �أعداد �شائعة البو�ص الريحي» وغريها [.]1
من �أن��واع احل�شائ�ش ،والتي تنق�سم عادة �إىل
وقد ت�سود بع�ض �أنواع احل�شائ�ش دون غريها
نباتات وحيدة الفلقة «رفيعة الأوراق» والتي يف منطقة بعينها ،ويتوقف ه��ذا على نوع ّية
مي ّثلها ع��ادة نباتات جنيلية ،و�أخ��رى ثنائية احل�شائ�ش امل��وج��ودة معها .فهناك عالقات
الفلقة «عري�ضة الأوراق» ،ومنها ماهو حويل �أو معروفة بني الأن��واع النباتية ،وهو �أمر يحدّده
ذي حولني �أو يع ّمر ل�سنوات .وقد يكون تواجد القدرة التناف�سية لها ومدى قدرة كل منها يف
بع�ض تلك احل�شائ�ش حميد الأثر يف تداخله مع الت�أثري الكيميائي على الأنواع الأخرى ،وهو ما
�أ�شجار النخيل ،خا�صة �إذا كان النخيل قليل يعرف بالت�ضاد الكيميائي «الأليلوباثي» وهو ما
الكثافة وتنتمي احل�شائ�ش �إىل بع�ض الأن��واع يحدث نتيجة �إف��راز نوع من احل�شائ�ش ملواد
احلولية ،وبع�ض احل�شائ�ش قد يكون مزعج ًا ،كيميائية يف بيئة الرتبة املحيطة �أو احتواء
خا�صة احل�شائ�ش املع ّمرة كاحللفا والغاب «�أو �أع�ضائه �أو �أن�سجته على كيميائيات ي�ضاد بها
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غريه من الأن��واع النباتية املوجودة من حوله.
وق��د تنطلق تلك الكيميائيات مب��وت النبات
وحت ّلله ،م�ؤثرة يف الأنواع النباتية الأخرى بعد
ذلك .وعادة ما ت�سود ب�سهولة �أنواع احل�شائ�ش
ذات القدرة التناف�سية العالية وتلك التي متلك
مق ّومات الت�ضاد الكيميائي.
ويف عامل احل�شائ�ش بب�ساتني النخيل ،يوجد
عادة جمموعتي احل�شائ�ش الرئي�ستني:
 .ح�شائ�ش وحيدة الفلقة «�ضيقة الأوراق» :مثل
ال�سعد
النجيل املع ّمر ِ ،Cynodon dactylon
َ ،rotunds Cyperus
احل�ل�ف��ا Imperata
 ،cylindricaالغاب ،Phragmites australis
ح�شي�شة ال� َف� َر���س ،Sorghum halepense
النجيل احلويل  Eleusine indicaوغريها.
 .ح�شائ�ش ثنائية الفلقة «عري�ضة الأوراق»:
مثل عنب الديب ُ ،Solanum nigrum
ال�شبيط
 ،Xanthium spinosumل���س��ان َ
احل � َم��ل
 ،Plantago majorال�لان�ت��ان��ا Lanatana
الرجلة ،Portulaca oleracea
ِ ،camara
الداتورة ،Datura innoxia, D. stramonium
ال ُعليق  .[Convolvulus arvensis ]1كما قد
تغزو عدة �أن��واع منها م�شاتل النخيل ،مهدّدة
بذلك لنمو الف�سائل [.]7
وعادة ما تختلف الأ�سماء العربية والأجنبية
للح�شائ�ش عامة باختالف البالد� ،إال �أن الإ�سم
الالتيني واحد على م�ستوى املعمورة� ،ش�أنها يف
ذلك �ش�أن عديد من الكائنات الأخرى.
الوقاية واملكافحة
عند الإعداد لزراعة النخيل ،يتو ّقف تواجد
�أنواع احل�شائ�ش يف الب�ستان املُفرت�ض على مدى
تواجد احل�شائ�ش يف املنطقة من قبل ،ومدى
وفرة بذور احل�شائ�ش يف الرتبة� ،أو ما ُيعرف
با�سم «بنك بذور احل�شائ�ش» بالرتبة ،هذا �إىل
جانب احتماالت غزو الرتبة امل�ستقبلي ببذور
�أو �أجزاء تكاثر احل�شائ�ش من مناطق حميطة
�أو متاخمة .لذا ف��إن اختيار موقع الب�ستان-
الذي قد حتدّده عوامل �أخرى -ي�ؤثر تلقائي ًا يف

ال�شبيط

ل�سان احلمل
مدى تواجد احل�شائ�ش فيمابعد.
كما �أن العوامل الأخ ��رى ،كالرعاية املك ّثفة
يخ�ص ت��واج��د احل�شائ�ش
وامل�ستمرة فيما
ّ
وانت�شارها ،لها ت�أثريها اجل��وه��ري يف مدى
ال�سيطرة على وج��ود احل�شائ�ش ،فمكافحة
احل�شائ�ش احلولية يف �أط��واره��ا الأوىل مث ًال
يعمل على منع �إزه��اره��ا وب��ال�ت��ايل يحرمها
م��ن �أن تثمر وت�ن�ف��رط ب��ذوره��ا �إىل ال�ترب��ة
لرتفع ر�صيد بنكها الذي ُي َ�ص ّعد من م�شاكلها
امل�ستقبلية ،واحلد من و�صول بذور احل�شائ�ش

«�شاملة الأجزاء اخل�ضرية للح�شائ�ش املع ّمرة»
م��ن مناطق �أخ ��رى �إىل املنطقة خ�لال �أي��ة
و�سيلة ،خا�صة نقل الرتبة �أو الأ�سمدة الع�ضوية
غري كاملة التح ّلل التي قد تنقل معها ب��ذور ًا
للح�شائ�ش احلولية �أو �أجزا ًء تكاثرية للح�شائ�ش
املع ّمرة اخلطرة.
ويف ح���االت ك �ث�يرة مي �ك��ن ال�ت�خ� ّل����ص من
احل�شائ�ش بو�سائل ب�سيطة ك��الإزال��ة اليدوية
يف امل�ساحات املحدودة �أو ا�ستخدام الآالت يف
امل�ساحات الأكرب �إذا كانت مثل تلك الو�سائل

م�ي���س��ورة .ويف بع�ض الأح� ��وال ق��د تُ�ستخدم
امل �ب �ي��دات خ��ا� �ص��ة يف ك �ث��اف��ات احل���ش��ائ����ش
ال�شديدة �أو الرا�سخة يف املكان والتي ي�صعب
مكافحتها يدوي ًا �أو ميكانيكي ًا� .إال �أنه ّ
يف�ضل
اعتبار �أن الوقاية واملكافحة يف �إطار متكامل
مع ا�ستخدام املبيدات يف حدّها الأدن��ى عند
ال�ضرورة يع ّد من �أف�ضل ال�سبل للإدارة العلمية
الناجحة ملكافحة احل�شائ�ش.
مراحل املكافحة
م��ن ال���ض��روري يف ال�ب��دء ت�شخي�ص امل�شكلة
وطبيعة حجمها ،بتحديد �أن ��واع احل�شائ�ش
ال�سائدة ومدى كثافتها .بعد ذلك يتم اختيار
�أحد عنا�صر املكافحة املنا�سبة من يدوية �أو
ميكانيكية �أو كيميائية� ،أو برنامج مكافحة
متكامل� ،أي با�ستخدام �أكرث من عن�صر .ويف
احلالتني الأُول�ت�ين يتم التخ ّل�ص ب�سهولة من
احل�شائ�ش احلولية ،وذل��ك ل�صغر جمموعها
اجلذري وعدم تع ّمقه �أو تفرعه عادة مل�سافات
ك�ب�يرة يف ال�ترب��ة� .أم��ا احل�شائ�ش امل�ع� ّم��رة،
وخا�صة النجيلية ،فتتط ّلب ج�ه��د ًا خا�ص ًا،
ويتو ّقف ذلك على مدى ر�سوخ تلك احل�شائ�ش
وامل��دة التي بقيت فيها باملكان ،حيث ت��زداد
�صعوبة مكافحة احل�شائ�ش بتقدّم عمرها �أو
مكوثها ل�سنوات طوال يف املكان ،وذلك الزدياد
حجم كل من جمموعها اخل�ضري واجل��ذري
بالتقدّم يف العمر خا�صة عند عدم االكرتاث
بوجودها .ومن املعروف علمي ًا �أن �أهم عقبات
تب ّني برنامج مكافحة فاعل للح�شائ�ش هو
ن�ق����ص ال��وع��ي ال �ك��ايف ع��ن ت ��أث�ير الأ���ض��رار
املت�س ّببة عنها.
املكافحة الكيميائية
هناك العديد من مبيدات احل�شائ�ش ،التي
يعمل بع�ضها خ�لال التالم�س املبا�شر مع
احل�شائ�ش وال ينتقل داخ��ل النبات «مبيدات
املالم�سة» ،ويعمل بع�ضها الآخر خالل انتقاله
يف �أوعية النبات «اللحاء و� /أو اخل�شب» مع
الع�صارة النباتية �أو يف امل�سافات احلرة بني
اخل�لاي��ا «مبيدات انتقالية» [ .]2ويف حالة
الشجرة المباركة  -ديسمبر 2013
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الرجلة
ا��س�ت�خ��دام امل�ب�ي��دات االنتقالية يف زراع��ات
النخيل �أو غريه من املحا�صيل االقت�صادية،
ف �م��ن ال�����ض��روري �أن ت �ك��ون ت �ل��ك امل �ب �ي��دات
متخ�ص�صة «�أو انتقائية �أو اختيارية» ،مبعنى
ّ
�أن ت�ؤ ّثر يف النباتات امل�ستهدفة «احل�شائ�ش»
دون ت�أثريات �ضارة على زراع��ات املح�صول.
مثل هذه العوامل هامة للغاية الختيار املبيد
امل �ن��ا� �س��ب يف ب �� �س��ات�ين ال �ن �خ �ي��ل وغ �ي�ره من
املحا�صيل .وتعد هذه االنتقائية -خالل اختيار
املبيد املنا�سب وباجلرعة والتوقيت املنا�سبني-
�أمر ًا هام ًا تنفرد به مبيدات احل�شائ�ش جتاه
هدفها مقارنة ب�أنواع مبيدات الآفات الأخرى
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كاملبيدات احل�شرية �أو الفطرية مث ًال التي لي�س
لها عادة ت�أثري �سلبي على نباتات املح�صول.
فعند ا��س�ت�خ��دام م�ب�ي��دات احل���ش��ائ����ش ،يتم
مكافحة نباتات راقية «نباتات احل�شائ�ش»
داخ��ل �أو ح��ول نباتات راقية �أخ��رى «نباتات
تخ�ص�ص املبيد هنا ،يف
املح�صول» ،ويعود ّ
ت ��أث�يره على احل�شائ�ش دون املح�صول �إىل
واحد �أو �أكرث من االختالفات ،الظاهرية �أو
الف�سيولوجية �أو البيوكيميائية �أو غريها ،بني
نوع املح�صول و�أنواع احل�شائ�ش امل�ستهدفة.
ويف كل بلدة من البلدان ،هناك عادة تو�ص ّيات

فنية خا�صة ملكافحة احل�شائ�ش ال�سائدة يف
خمتلف املحا�صيل ال�ه��ام��ة �شاملة ب�ساتني
الفاكهة .هذه التو�صيات ت�أخذ بعني االعتبار
الذكر ،حيث يتم اختيار
كل العوامل �سالفة ِ
امل�ب�ي��دات واع�ت�م��اده��ا لآف��ة م��ا بعد درا��س��ات
م�ستفي�ضة يف ال �� �ش��رك��ات امل�ن�ت�ج��ة وحت��ت
الظروف املحلية .لهذا فمن ال�ضروري للغاية
اتباع التو�صيات املتاحة بكل دقة عند مكافحة
احل�شائ�ش ال�ضارة واملزعجة.
وت �ت �ف��اوت �سبل املكافحة املتّبعة باختالف
ال ��دول ،ففي كاليفورنيا م�ث�لا ،حيث �إن�ت��اج
معظم التمر بالواليات املتحدة ،يتم ال�سيطرة
ع�ل��ى معظم من ��وات احل�شائ�ش يف ب�ساتني
النخيل بقلب الرتبة عدة مرات يف ال�سنة وذلك
ال�سعد
ملكافحة عدة �أنواع من احل�شائ�ش ،مثل ِ
 nutsedgeوالنجيل املع ّمرbermuda grass
وا ُ
خل� ّب�ي��زة ال�شيطاين  malvaوذي��ل الثعلب
 foxtailوغريها .وت ّ
ُقطع بع�ض �أنواع احل�شائ�ش
التي ال تُفيد املبيدات ك�ث�ير ًا يف مكافحتها،
مثل ح�شي�شة التماري�سك Tamarisksوتُنزع
جذورها .وعلى حواف الب�ستان� ،أو يف املناطق
التي ال ميكن �أن ت�صلها �آلة التقليب� ،أو عند
املكافحة يف بقع متناثرة ،تُ�ستخدم املبيدات
للمكافحة الكيميائية ،منها اجلليفو�سات
 glyphosateمب �ع��دل  0.56رط ��ل م��ادة
فعالة للإيكر مرتان .كذلك ُي�ستخدم مبيد
�أوك�سيفلورفني  oxyflurfenمبعدل  1.73رطل
مادة فعالة للإيكر [.]6
وقد تظهر يف بع�ض املناطق ،كما يف والية
فلوريدا مث ًال ،بع�ض الأثار اجلانبية على �أ�شجار
النخيل ،يف حالة مبيدات احل�شائ�ش االنتقالية،
يتوجب فح�ص النخيل لأية �أ�ضرار حمتملة
لذا ّ
لب�ضعة �شهور بعد املعاملة حيث قد ت�ستغرق
تلك الأثار وقت ًا للظهور .ويع ّد مبيد الفيوزيليد
 ،Fusiladeر�ش ًا على من� ّوات احل�شائ�ش ،من
املعامالت التي ميكن ا�ستخدامها ملكافحة
عديد من �أن��واع احل�شائ�ش النجيلية احلولية
واملع ّمرة يف م�شاتل النخيل ،ولكن مثل هذه

املعاملة غري فاعلة جتاه احل�شائ�ش عري�ضة
الأوراق.
وق��د �أث�ب��ت ال��راون��د �أب  ،Roundupكمبيد
انتقايل ،فاعلية يف مكافحة احل�شائ�ش احلولية
واملع ّمرة النجيلية وعري�ضة الأوراق .وقد تحَ دُث
بع�ض الأ�ضرار على النخيل ،خا�صة �إذا تالم�س
املبيد م��ع ج��ذور الأ��ش�ج��ار� ،إال �أن الأ�شجار
ت�ستطيع التغ ّلب على مثل هذه الت�أثريات خالل
فرتة معقولة من الوقت .ويعد مبيد البنديولوم
 Pendulumمن املبيدات املو�صى بها ملكافحة
احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل بالواليات املتحدة
[.]4
ويف بع�ض املناطق ،مثل غرب ا�سرتاليا ،قد
تُ�ستخدم مبيدات املالم�سة املج ِّففة للمجموع
اخل �� �ض��ري م �ث��ل ال� �ب ��اراك ��وات paraquat
وال��داي �ك��وات  diquatملكافحة احل�شائ�ش
احل��ول �ي��ة ،وذل� ��ك ب��امل �ع��ام �ل��ة ع �ل��ى من��وات�ه��ا
اخل�ضرية حتت �أ�شجار النخيل [ ،]3ولكن يجب
�أن ي�ؤخذ احلذر عند معاملة مثل هذه املبيدات
يف امل�شاتل بتج ّنب و�صول حملول الر�ش لأوراق
تخ�ص�ص تلك املبيدات.
الف�سائل نظر ًا لعدم ّ
وقد ُي�ستخدم الراوند �أب  Roundupملكافحة
احل�شائ�ش املع ّمرة ،مع �أخذ احتياطات م�شدّدة
حول الأ�شجار .وبرغم �أن معظم النخيل يتح ّمل
حتى الر�ش املبا�شر بهذا املبيد ،فقد يحدث
ت�شويه وا�صفرار للأوراق لفرتة وجيزة ،ولذلك
ال ين�صح باملعاملة �إال عند ال�ضرورة [.]5
ومن اجلدير بالذكر �أن��ه ميكن ب�أمان اتباع
التو�صيات الفنية املحلية -ح��ال توافرها-
ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية املعنية مبكافحة
احل�شائ�ش يف ب�ساتني النخيل ،م��ع الت�أكيد
على منع ا�ستخدام مبيدات غري مو�صى بها
لال�ستخدام يف تلك الب�ساتني ،نظر ًا الحتماالت
الإ� �ض��رار ب�أ�شجار النخيل وخا�صة يف حالة
مبيدات احل�شائ�ش االنتقالية .ومبعنى �آخ��ر،
ف ��إن املبيدات املو�صى بها ملكافحة ح�شائ�ش
ب�ساتني الفاكهة الأخرى ،ال تع ّد بال�ضرورة �آمنة
لال�ستخدام يف ب�ساتني النخيل.

الداتورة

العليق
الرتكيب الكيميائي ملبيدات احل�شائ�ش
الواردة باملقال
1. Pendulum“pendimethaline”:N(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6dinitro-benzeneamine.
2. Fusilade “fluazifop-butyl”:
butyl 2-(4-(5-trifluoromethyl)2-pyridinyloxy) phenoxy
propanoate.
’3. Paraquat: 1,1’-dimethyl-4,4bibyridinium ion.
4. Diquat: 6,7-dihydrodipyrido[1,2-

a:2’,1’-c]pyrazinediium ion.
5. Oxyfluorfen: 2-chloro-1-(3ethoxy-4-nitrophenoxy)-4(trifluoromethyl)benzene.
6. Roundup “glyphosate”:
N-(phosphonomethyl)glycine.
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