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   قد تتعّر�ض ب�ضاتني نخيل التمر لغزو اأن�اع �ضتى من احل�ضائ�ض، ميّثل 

بع�ضها اأن�اعًا مزعجة وخطرية. لذا فاإن احل�ضائ�ض تعترب اآفات هامة يف 

الأ�ضجار  ذات  والب�ضاتني  امل�ضاتل  يف  وخا�ضة  النخيل  زراع��ات  من  كثري 

�ضغرية ال�ضن. وتعتمد درجة التداخل بني النخيل واحل�ضائ�ض اأ�ضا�ضًا على 

التناف�ض »على الغذاء واملاء ب�ضفة  اأن�اع احل�ضائ�ض امل�ج�دة على  قدرة 

النخيل  واأ�ضجار  احل�ضائ�ض  بني  الكيميائي  التداخل  واحتمالت  رئي�ضة« 

عن طريق امل�اد الكيميائية التي قد تفرزها نباتات احل�ضائ�ض وهي حية 

بالكيميائيات  ُتعرف  والتي  اأن�ضجتها،  وحَتّلل  تنطلق منها عقب م�تها  اأو 

الأليل�باثّية. ورغم اأن اأ�ضجار النخيل قد تعمل على تظليل املنطقة ح�لها 

مبظلة اأوراقها- خا�ضة عند زراعة النخيل على م�ضافات قريبة- وبالتايل 

ت�ؤثر على من� بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض بحرمانها من عملية البناء ال�ض�ئي، 

يف  النخيل  اإنتاجية  على  كبريًا  تاأثريًا  ت�ضّبب  قد  الكثيفة  الإ�ضابة  ف��اإن 

الزراعات ذات امل�ضافات املتباعدة.

   وينبثق التاأثري غري املبا�ضر لالإ�ضابة باحل�ضائ�ض على اإنتاجية النخيل 

الأخ���رى:  الآف���ات  انت�ضار  على  احل�ضائ�ض  ل���ج���د  املحتمل  ال���دور  م��ن 

كالفئران  احل�ضرية  غ��ري  احلي�انية  والآف����ات  الأم��را���ض  احل�����ض��رات، 

انت�ضار  على  ت�ضاعد  احل�ضائ�ض  اأن  الثابت  وم��ن  والق�اقع.  واجل���رذان 

الأنف  ومر�ض  الأبي�ض  النمل  مثل ح�ضرة  واملر�ضية  الإ�ضابات احل�ضرية 

ال�ض�داء خا�ضة يف املرحلة احل�ضا�ضة لن�ضج الثمار، كما ت�ضاعد النيمات�دا 

املمر�ضة للنبات على الت�اجد والنت�ضار. رغم ذلك، فاإن اإحدى العقبات 

املناطق  بع�ض  يف  للح�ضائ�ض  فاعل  مكافحة  برنامج  تبّني  يف  الرئي�ضة 

تتمّثل يف �ضعف اأو غياب ال�عي الكايف عن التاأثريات ال�ضارة لأثر ت�اجد 

اإدارة  الرئي�ضة يف  الإيجابية  الأم�ر  النخيل. ومن  احل�ضائ�ض يف زراعات 

مكافحة احل�ضائ�ض يف زراعات نخيل التمر: اإيالء اأهمية ملتابعة الت��ضيات 

النجيل املعمر

جنيل ال�ضعد
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مبيدات  ا�ضتخدام  من  والإق��الل  الكيميائية،  للمكافحة  املحلية  الفنية 

احل�ضائ�ض اإىل احلد الأدنى يف برنامج مكافحة متكامل لغزو احل�ضائ�ض، 

والتعامل مع مبيدات احل�ضائ�ض كمبيدات اآفات ميكن اأن حتمل اأخطارًا 

بيئية، فهناك تاأثريات جانبية قد حتدث على الأ�ضجار من معاملة بع�ض 

النخيل،  ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض  ملكافحة  املر�ّضحة  احل�ضائ�ض  مبيدات 

واجلليف��ضات  بي�تايل  والفل�ازيف�ب  والدايك�ات  الباراك�ات  واأهمها 

والأوك�ضيفل�رفني.

مقّدمـة

تنم� احل�ضائ�ض عادة ح�ل نباتات نخيل التمر خا�ضة عند �ضعف الهتمام 

بها، ومتّثل اإحدى الآفات الهامة التي قد تغزو ب�ضاتني النخيل وغريها من 

املحا�ضيل القت�ضادية. وت�ؤّثر احل�ضائ�ض، خا�ضة عند كثافة منّ�ها، ب�ض�ر 

�ضتى اأهمها التناف�ض على الغذاء واملاء بالرتبة والعمل على ا�ضتنفادهما، 

اأثبت  وقد  وامَلر�ضّية.  احل�ضرية  الآف��ات  من  لعديد  كماأوًى  تعمل  قد  كما 

كثري من الدرا�ضات اأن احل�ضائ�ض قد ت�ضّبب اأ�ضرارًا تف�ق مثيلتها لالآفات 

احل�ضرية واملر�ضية جمتمعة. 

املح�ض�ل  كمية  خف�ض  خالل  ملم��ضة  خ�ضائر  احل�ضائ�ض  حُت��دث  وقد 

الناجت، والعمل على فقد املغذّيات واملاء من الرتبة، والتداخل الكيميائي 

بجانب  الثمار،  ج���دة  وخف�ض  الإن��ت��اج،  تكاليف  وزي��ادة  »الأليل�باثي«، 

فقد  املثال،  �ضبيل  وعلى  الأخرى.  ال�ضارة  للكائنات  بديلة  كع�ائل  العمل 

تعمل كعائل َعَر�ضي لكثري من الآفات احل�ضرية مثل �ض��ضة طلع النخيل 

ودودة البلح ال�ضغرى والنمل الأبي�ض، ولالآفات احلي�انية غري احل�ضرية 

كالنيمات�دا التي ت�ضّبب مر�ض تعقد اجلذور، كما ميكن اأن تعمل كماأوى 

للحي�انات ال�ضارة كالفئران واجلرذان وغريها.

كما قد ت�ضاعد احل�ضائ�ض على زيادة الرط�بة حتت اأ�ضجار النخيل، م�ؤّدية 

اإىل زيادة انت�ضار بع�ض الأمرا�ض مثل مر�ض الأنف ال�ض�داء، خا�ضة يف 

احل�ضائ�ض  اأن���اع  من  عديد  وتت�اجد  الثمرة.  لتط�ر  احل�ضا�ضة  املرحلة 

املزعجة يف ب�ضاتني النخيل، منها احللفا والنجيل وال�ِضعد واجلع�ضي�ض 

وغريها، كما قد تت�اجد اأن�اع اأخرى اأقل يف درجة خط�رتها.

للح�ضائ�ض  فاعلة  مكافحة  و�ضائل  لتبّني  الرئي�ضة  العقبات  اإحدى  وتتمّثل 

يف �ضعف ال�عي الكايف عن التاأثريات ال�ضارة لأثر ت�اجد احل�ضائ�ض يف 

زراعات النخيل. وهناك و�ضائل متن�عة للمكافحة يتم ممار�ضتها خلف�ض 

واملكافحة  احلراثة،  اليدوي،  العزيق  ت�ضمل  وه��ذه  احل�ضائ�ض،  اأ�ضرار 

اأنه يجب التاأكيد على اأهمية ممار�ضة ما ُيعرف بالإدارة  الكيميائية، اإل 

امل�ضتنرية اأو املتطّ�رة للح�ضائ�ض ]7[.

�لنخيل و�أنو�ع �حل�شائ�ش

هناك عديد من اأن�اع احل�ضائ�ض التي ميكن اأن تت�اجد يف ب�ضاتني النخيل. 

ويت�قف وج�د تلك الأن�اع وكثافتها على عديد من الع�امل، اأهمها طبيعة 

الرتبة،  وطبيعة  ن�ع،  لكل  اجلغرايف  الت�زيع  يف  ي�ؤّثر  الذي  ال�ضائد  اجل� 

الأن���اع.  تلك  من�  وا�ضتمرارية  لإنبات  املنا�ضبة  الظروف  ت�افر  وم��دى 

بع�ض  بقاء  اإمكانية  على  ع��ادة  الب�ضتان  يف  النخيل  كثافة  درج��ة  وت�ؤّثر 

اأن�اع احل�ضائ�ض، حيث تظّلل اأ�ضجار النخيل الكثيفة واملتقاربة احل�ضائ�ض 

حتتها مما ي�ؤدي يف حالت كثرية اإىل حرمان احل�ضائ�ض من عملية البناء 

ال�ض�ئي الالزم ل�ضتمرار حياتها.

النخيل يف  ب�ضاتني  ت�زيع  مناطق  عاليًا يف ظروف  تنّ�عًا  بالفعل  وهناك 

البلدان املنتجة للتم�ر، وخا�ضة ظروف اجل�، املتمّثلة يف درجات احلرارة 

ن�عّية  تباين  جانب  اإىل  ال�ض�ئية،  الفرتة  وط���ل  والأم��ط��ار  والرط�بة 

الرتبة. وتتفاوت تلك الظروف داخل البلد ال�احد، وه� اأمر يحّدده عادة 

بع�ض الع�امل، خا�ضة مدى ات�ضاع البالد و�ضم�لها ملناطق متباينة املناخ 

ون�عية الرتبة وظروفها.

الغاب "الب��ض الريحي"
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امل�ج�دة من ح�له.  النباتية  الأن���اع  غريه من 

النبات  مب���ت  الكيميائيات  تلك  تنطلق  وق��د 

وحتّلله، م�ؤثرة يف الأن�اع النباتية الأخرى بعد 

ذلك. وعادة ما ت�ض�د ب�ضه�لة اأن�اع احل�ضائ�ض 

ذات القدرة التناف�ضية العالية وتلك التي متلك 

مقّ�مات الت�ضاد الكيميائي. 

ي�جد  النخيل،  بب�ضاتني  احل�ضائ�ض  عامل  ويف 

عادة جمم�عتي احل�ضائ�ض الرئي�ضتني:

. ح�ضائ�ض وحيدة الفلقة »�ضيقة الأوراق«: مثل 

ال�ِضعد   ،Cynodon dactylon املعّمر  النجيل 

 Imperata احَل��ل��ف��ا   ،rotunds Cyperus

 ،Phragmites australis الغاب ،cylindrica

 ،Sorghum halepense ال��َف��َر���ض  ح�ضي�ضة 

النجيل احل�يل Eleusine indica وغريها. 

الأوراق«:  »عري�ضة  الفلقة  ثنائية  ح�ضائ�ض   .

مثل عنب الديب Solanum nigrum، ال�ُضبيط 

احَل��َم��ل  ل�����ض��ان   ،Xanthium spinosum

 Lanatana ال��الن��ت��ان��ا   ،Plantago major

 ،Portulaca oleracea الِرجلة   ،camara

 ،Datura innoxia, D. stramonium الدات�رة

Convolvulus arvensis [1]. كما قد  الُعليق 

مهّددة  النخيل،  م�ضاتل  منها  اأن���اع  عدة  تغزو 

بذلك لنم� الف�ضائل ]7[.

   وعادة ما تختلف الأ�ضماء العربية والأجنبية 

للح�ضائ�ض عامة باختالف البالد، اإل اأن الإ�ضم 

الالتيني واحد على م�ضت�ى املعم�رة، �ضاأنها يف 

ذلك �ضاأن عديد من الكائنات الأخرى.

 ال�قاية واملكافحة

   عند الإعداد لزراعة النخيل، يت�ّقف ت�اجد 

اأن�اع احل�ضائ�ض يف الب�ضتان املُفرت�ض على مدى 

ومدى  قبل،  من  املنطقة  يف  احل�ضائ�ض  ت�اجد 

ماُيعرف  اأو  الرتبة،  يف  احل�ضائ�ض  بذور  وفرة 

با�ضم »بنك بذور احل�ضائ�ض« بالرتبة، هذا اإىل 

ببذور  امل�ضتقبلي  الرتبة  غزو  احتمالت  جانب 

اأو اأجزاء تكاثر احل�ضائ�ض من مناطق حميطة 

الب�ضتان-  م�قع  اختيار  ف��اإن  لذا  متاخمة.  اأو 

الذي قد حتّدده ع�امل اأخرى- ي�ؤثر تلقائيًا يف 

   ومن املعل�م عم�مًا اأن لكل بلد اأعداد �ضائعة 

اإىل  عادة  تنق�ضم  والتي  احل�ضائ�ض،  اأن���اع  من 

والتي  الأوراق«  »رفيعة  الفلقة  وحيدة  نباتات 

ثنائية  واأخ��رى  جنيلية،  نباتات  ع��ادة  ميّثلها 

الفلقة »عري�ضة الأوراق«، ومنها ماه� ح�يل اأو 

ذي ح�لني اأو يعّمر ل�ضن�ات. وقد يك�ن ت�اجد 

بع�ض تلك احل�ضائ�ض حميد الأثر يف تداخله مع 

قليل  النخيل  كان  اإذا  خا�ضة  النخيل،  اأ�ضجار 

الأن���اع  بع�ض  اإىل  احل�ضائ�ض  وتنتمي  الكثافة 

يك�ن مزعجًا،  قد  احل�ضائ�ض  وبع�ض  احل�لية، 

»اأو  خا�ضة احل�ضائ�ض املعّمرة كاحللفا والغاب 

الب��ض الريحي« وغريها ]1[.

   وقد ت�ض�د بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض دون غريها 

ن�عّية  على  ه��ذا  ويت�قف  بعينها،  منطقة  يف 

عالقات  فهناك  معها.  امل���ج���دة  احل�ضائ�ض 

يحّدده  اأمر  وه�  النباتية،  الأن���اع  معروفة بني 

القدرة التناف�ضية لها ومدى قدرة كل منها يف 

التاأثري الكيميائي على الأن�اع الأخرى، وه� ما 

يعرف بالت�ضاد الكيميائي »الأليل�باثي« وه� ما 

مل�اد  احل�ضائ�ض  من  ن�ع  اإف��راز  نتيجة  يحدث 

احت�اء  اأو  املحيطة  الرتبة  بيئة  يف  كيميائية 

اأع�ضائه اأو اأن�ضجته على كيميائيات ي�ضاد بها 

احللفا

عنب الديب
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مدى ت�اجد احل�ضائ�ض فيمابعد. 

املكّثفة  كالرعاية  الأخ���رى،  الع�امل  اأن  كما 

احل�ضائ�ض  ت���اج��د  يخ�ّض  فيما  وامل�ضتمرة 

مدى  يف  اجل���ه��ري  تاأثريها  لها  وانت�ضارها، 

فمكافحة  احل�ضائ�ض،  وج���د  على  ال�ضيطرة 

مثاًل  الأوىل  اأط���اره��ا  يف  احل�لية  احل�ضائ�ض 

يحرمها  وب��ال��ت��ايل  اإزه��اره��ا  منع  على  يعمل 

ال��رتب��ة  اإىل  ب��ذوره��ا  وت��ن��ف��رط  تثمر  اأن  م��ن 

ّعد من م�ضاكلها  ُي�ضَ الذي  بنكها  لرتفع ر�ضيد 

امل�ضتقبلية، واحلد من و�ض�ل بذور احل�ضائ�ض 

»�ضاملة الأجزاء اخل�ضرية للح�ضائ�ض املعّمرة« 

اأي��ة  خ��الل  املنطقة  اإىل  اأخ���رى  مناطق  م��ن 

و�ضيلة، خا�ضة نقل الرتبة اأو الأ�ضمدة الع�ض�ية 

ب��ذورًا  معها  تنقل  قد  التي  التحّلل  كاملة  غري 

للح�ضائ�ض احل�لية اأو اأجزاًء تكاثرية للح�ضائ�ض 

املعّمرة اخلطرة.

ال��ت��خ��ّل�����ض من     ويف ح����الت ك��ث��رية مي��ك��ن 

اليدوية  ك��الإزال��ة  ب�ضيطة  ب��ضائل  احل�ضائ�ض 

اأو ا�ضتخدام الآلت يف  يف امل�ضاحات املحدودة 

ال��ضائل  تلك  مثل  كانت  اإذا  الأكرب  امل�ضاحات 

ُت�ضتخدم  ق��د  الأح�����ال  بع�ض  ويف  م��ي�����ض���رة. 

امل���ب���ي���دات خ��ا���ض��ة يف ك��ث��اف��ات احل�����ض��ائ�����ض 

ي�ضعب  والتي  املكان  الرا�ضخة يف  اأو  ال�ضديدة 

ل  يف�ضّ اأنه  اإل  ميكانيكيًا.  اأو  يدويًا  مكافحتها 

متكامل  اإطار  يف  واملكافحة  ال�قاية  اأن  اعتبار 

عند  الأدن��ى  حّدها  يف  املبيدات  ا�ضتخدام  مع 

ال�ضرورة يعّد من اأف�ضل ال�ضبل لالإدارة العلمية 

الناجحة ملكافحة احل�ضائ�ض.

مر�حل �ملكافحة

امل�ضكلة  ت�ضخي�ض  ال��ب��دء  يف  ال�����ض��روري  م��ن 

احل�ضائ�ض  اأن����اع  بتحديد  حجمها،  وطبيعة 

اختيار  يتم  بعد ذلك  كثافتها.  ال�ضائدة ومدى 

اأو  يدوية  من  املنا�ضبة  املكافحة  عنا�ضر  اأحد 

مكافحة  برنامج  اأو  كيميائية،  اأو  ميكانيكية 

اأكر من عن�ضر. ويف  با�ضتخدام  اأي  متكامل، 

من  ب�ضه�لة  التخّل�ض  يتم  ول��ت��ني 
ُ
الأ احلالتني 

جمم�عها  ل�ضغر  وذل��ك  احل�لية،  احل�ضائ�ض 

اجلذري وعدم تعّمقه اأو تفرعه عادة مل�ضافات 

امل��ع��ّم��رة،  احل�ضائ�ض  اأم���ا  ال��رتب��ة.  يف  ك��ب��رية 

خا�ضًا،  ج��ه��دًا  فتتطّلب  النجيلية،  وخا�ضة 

ويت�ّقف ذلك على مدى ر�ض�خ تلك احل�ضائ�ض 

ت��زداد  حيث  باملكان،  فيها  بقيت  التي  وامل��دة 

اأو  عمرها  بتقّدم  احل�ضائ�ض  مكافحة  �ضع�بة 

مك�ثها ل�ضن�ات ط�ال يف املكان، وذلك لزدياد 

واجل��ذري  اخل�ضري  جمم�عها  من  كل  حجم 

الكرتاث  عدم  عند  خا�ضة  العمر  يف  بالتقّدم 

ب�ج�دها. ومن املعروف علميًا اأن اأهم عقبات 

ه�  للح�ضائ�ض  فاعل  مكافحة  برنامج  تبّني 

ن��ق�����ض ال���ع��ي ال��ك��ايف ع��ن ت��اأث��ري الأ����ض���رار 

املت�ضّببة عنها.

�ملكافحة �لكيميائية

التي  احل�ضائ�ض،  مبيدات  من  العديد  هناك 

مع  املبا�ضر  التالم�ض  خ��الل  بع�ضها  يعمل 

»مبيدات  النبات  داخ��ل  ينتقل  ول  احل�ضائ�ض 

املالم�ضة«، ويعمل بع�ضها الآخر خالل انتقاله 

مع  اخل�ضب«  اأو  و/  »اللحاء  النبات  اأوعية  يف 

بني  احلرة  امل�ضافات  يف  اأو  النباتية  الع�ضارة 

حالة  ويف   .]2[ انتقالية«  »مبيدات  اخل��الي��ا 

ال�ضبيط

ل�ضان احلمل
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زراع���ات  يف  النتقالية  امل��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام 

القت�ضادية،  املحا�ضيل  من  غريه  اأو  النخيل 

امل��ب��ي��دات  ت��ل��ك  ت��ك���ن  اأن  ال�������ض���روري  ف��م��ن 

مبعنى  اختيارية«،  اأو  انتقائية  »اأو  �ضة  متخ�ضّ

»احل�ضائ�ض«  امل�ضتهدفة  النباتات  يف  ت�ؤّثر  اأن 

املح�ض�ل.  زراع��ات  على  �ضارة  تاأثريات  دون 

املبيد  لختيار  للغاية  هامة  الع�امل  هذه  مثل 

امل��ن��ا���ض��ب يف ب�����ض��ات��ني ال��ن��خ��ي��ل وغ����ريه من 

املحا�ضيل. وتعد هذه النتقائية- خالل اختيار 

املبيد املنا�ضب وباجلرعة والت�قيت املنا�ضبني- 

جتاه  احل�ضائ�ض  مبيدات  به  تنفرد  هامًا  اأمرًا 

الأخرى  الآفات  مبيدات  باأن�اع  هدفها مقارنة 

كاملبيدات احل�ضرية اأو الفطرية مثاًل التي لي�ض 

لها عادة تاأثري �ضلبي على نباتات املح�ض�ل. 

يتم  احل�����ض��ائ�����ض،  م��ب��ي��دات  ا���ض��ت��خ��دام  فعند 

احل�ضائ�ض«  »نباتات  راقية  نباتات  مكافحة 

»نباتات  اأخ��رى  راقية  نباتات  ح���ل  اأو  داخ��ل 

يف  هنا،  املبيد  �ض  تخ�ضّ ويع�د  املح�ض�ل«، 

اإىل  املح�ض�ل  دون  احل�ضائ�ض  على  ت��اأث��ريه 

اأو  الظاهرية  الختالفات،  من  اأكر  اأو  واحد 

بني  غريها،  اأو  البي�كيميائية  اأو  الف�ضي�ل�جية 

ن�ع املح�ض�ل واأن�اع احل�ضائ�ض امل�ضتهدفة. 

ويف كل بلدة من البلدان، هناك عادة ت��ضّيات 

يف  ال�ضائدة  احل�ضائ�ض  ملكافحة  خا�ضة  فنية 

ب�ضاتني  �ضاملة  ال��ه��ام��ة  املحا�ضيل  خمتلف 

العتبار  بعني  تاأخذ  الت��ضيات  هذه  الفاكهة. 

اختيار  يتم  حيث  الِذكر،  �ضالفة  الع�امل  كل 

امل��ب��ي��دات واع��ت��م��اده��ا لآف���ة م��ا بعد درا���ض��ات 

وحت��ت  امل��ن��ت��ج��ة  ال�����ض��رك��ات  يف  م�ضتفي�ضة 

للغاية  ال�ضروري  فمن  لهذا  املحلية.  الظروف 

اتباع الت��ضيات املتاحة بكل دقة عند مكافحة 

احل�ضائ�ض ال�ضارة واملزعجة.

باختالف  املّتبعة  املكافحة  �ضبل  وت��ت��ف��اوت 

اإن��ت��اج  حيث  م��ث��ال،  كاليف�رنيا  ففي  ال����دول، 

معظم التمر بال�ليات املتحدة، يتم ال�ضيطرة 

ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض  من����ات  معظم  ع��ل��ى 

النخيل بقلب الرتبة عدة مرات يف ال�ضنة وذلك 

ملكافحة عدة اأن�اع من احل�ضائ�ض، مثل ال�ِضعد 

 bermuda grassوالنجيل املعّمر nutsedge

الثعلب  وذي��ل   malva ال�ضيطاين  واخُل��ّب��ي��زة 

foxtail وغريها. وُتقّطع بع�ض اأن�اع احل�ضائ�ض 

مكافحتها،  يف  ك��ث��ريًا  املبيدات  ُتفيد  ل  التي 

وُتنزع    Tamarisksالتماري�ضك ح�ضي�ضة  مثل 

جذورها. وعلى ح�اف الب�ضتان، اأو يف املناطق 

عند  اأو  التقليب،  اآلة  ت�ضلها  اأن  ميكن  ل  التي 

املبيدات  ُت�ضتخدم  متناثرة،  بقع  يف  املكافحة 

اجلليف��ضات  منها  الكيميائية،  للمكافحة 

م���ادة  رط����ل   0.56 مب��ع��دل   glyphosate

مبيد  ُي�ضتخدم  كذلك  مرتان.  لالإيكر  فعالة 

1.73 رطل  oxyflurfen مبعدل  اأوك�ضيفل�رفني 

مادة فعالة لالإيكر ]6[.

ولية  يف  كما  املناطق،  بع�ض  يف  تظهر  وقد     

فل�ريدا مثاًل، بع�ض الأثار اجلانبية على اأ�ضجار 

النخيل، يف حالة مبيدات احل�ضائ�ض النتقالية، 

لذا يت�ّجب فح�ض النخيل لأية اأ�ضرار حمتملة 

ت�ضتغرق  قد  حيث  املعاملة  بعد  �ضه�ر  لب�ضعة 

تلك الأثار وقتًا للظه�ر. ويعّد مبيد الفي�زيليد 

من  احل�ضائ�ض،  من��ّ�ات  على  ر�ضًا   ،Fusilade

ملكافحة  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  املعامالت 

احل�لية  النجيلية  احل�ضائ�ض  اأن���اع  من  عديد 

هذه  مثل  ولكن  النخيل،  م�ضاتل  يف  واملعّمرة 

الرجلة

الالنتانا
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عري�ضة  احل�ضائ�ض  جتاه  فاعلة  غري  املعاملة 

الأوراق.

كمبيد   ،Roundup اأب  ال��راون��د  اأث��ب��ت  وق��د 

انتقايل، فاعلية يف مكافحة احل�ضائ�ض احل�لية 

واملعّمرة النجيلية وعري�ضة الأوراق. وقد حَتُدث 

بع�ض الأ�ضرار على النخيل، خا�ضة اإذا تالم�ض 

الأ�ضجار  اأن  اإل  الأ���ض��ج��ار،  ج��ذور  م��ع  املبيد 

ت�ضتطيع التغّلب على مثل هذه التاأثريات خالل 

فرتة معق�لة من ال�قت. ويعد مبيد البندي�ل�م 

Pendulum من املبيدات امل��ضى بها ملكافحة 

احل�ضائ�ض يف ب�ضاتني النخيل بال�ليات املتحدة 

.]4[

   ويف بع�ض املناطق، مثل غرب ا�ضرتاليا، قد 

للمجم�ع  فة  املجفِّ املالم�ضة  مبيدات  ُت�ضتخدم 

 paraquat ال���ب���اراك����ات  م��ث��ل  اخل�����ض��ري 

احل�ضائ�ض  ملكافحة   diquat وال���داي���ك����ات 

احل����ل���ي���ة، وذل����ك ب��امل��ع��ام��ل��ة ع��ل��ى من���ات��ه��ا 

اخل�ضرية حتت اأ�ضجار النخيل ]3[، ولكن يجب 

اأن ي�ؤخذ احلذر عند معاملة مثل هذه املبيدات 

يف امل�ضاتل بتجّنب و�ض�ل حمل�ل الر�ض لأوراق 

املبيدات.  تلك  �ض  تخ�ضّ لعدم  نظرًا  الف�ضائل 

Roundup ملكافحة  وقد ُي�ضتخدم الراوند اأب 

احل�ضائ�ض املعّمرة، مع اأخذ احتياطات م�ضّددة 

ح�ل الأ�ضجار. وبرغم اأن معظم النخيل يتحّمل 

يحدث  فقد  املبيد،  بهذا  املبا�ضر  الر�ض  حتى 

ت�ض�يه وا�ضفرار لالأوراق لفرتة وجيزة، ولذلك 

ل ين�ضح باملعاملة اإل عند ال�ضرورة ]5[.

اتباع  باأمان  اأن��ه ميكن  بالذكر  ومن اجلدير     

ت�افرها-  ح��ال  املحلية-  الفنية  الت��ضيات 

ال�ضادرة عن اجلهات الر�ضمية املعنية مبكافحة 

التاأكيد  م��ع  النخيل،  ب�ضاتني  يف  احل�ضائ�ض 

بها  م��ضى  غري  مبيدات  ا�ضتخدام  منع  على 

لال�ضتخدام يف تلك الب�ضاتني، نظرًا لحتمالت 

حالة  يف  وخا�ضة  النخيل  باأ�ضجار  الإ���ض��رار 

اآخ��ر،  ومبعنى  النتقالية.  احل�ضائ�ض  مبيدات 

ح�ضائ�ض  ملكافحة  بها  امل��ضى  املبيدات  ف��اإن 

ب�ضاتني الفاكهة الأخرى، ل تعّد بال�ضرورة اآمنة 

لال�ضتخدام يف ب�ضاتني النخيل. 

الدات�رة

العليق

1.  Pendulum“pendimethaline”:N-
(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-
dinitro-benzeneamine.

2.  Fusilade “fluazifop-butyl”: 
butyl 2-(4-(5-trifluoromethyl-
2-pyridinyloxy) phenoxy) 
propanoate.

3.  Paraquat: 1,1’-dimethyl-4,4’-
bibyridinium ion. 

4.  Diquat: 6,7-dihydrodipyrido]1,2-

a:2’,1’-c[pyrazinediium ion.

5.  Oxyfluorfen: 2-chloro-1-(3-

ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-

(trifluoromethyl)benzene.

6.  Roundup “glyphosate”: 

N-(phosphonomethyl)glycine.
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