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 البردقوش

 ۳   الدالئل االسترشادية
 

 تقديم

فى سياق التواصل مع جهود التنمية المستدامة التى 

االقتصاد المصرى،  تركز على القطاعات الواعدة فى

تطويرسلسلة القيمة للنباتات الطبية يهدف مشروع 

 )EMAP إيماب( النفاذ لألسواق التصديرية –والعطرية

Upgrading Medicinal and Aromatic Value 

Chain- Access to Export Markets  ، إلى دعم

وتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية فى مصر 

كما يهدف . باعتباره أحد تلك القطاعات الواعدة

والجهات المشروع إلى تشجيع التكامل بين القطاعات 

تصنيع المختلفة التى تعمل فى دائرة االنتاج وال

القطاعات البحثية والحكومية  باإلضافة إلى والتصدير،

 . المعنية بتطوير القطاع

 تكنولوجيا مركز يتم تنفيذ المشروع من خاللو

 بوزارة الزراعى والتصنيع الزراعية الحاصالت

 األمم منظمة مع بالتعاون الخارجية والتجارة الصناعة

 من مشترك وبتمويل ،)يونيدو( الصناعية للتنمية المتحدة

 االقتصاد وزارة الحكومة السويسرية متمثلة فى

 وزارة متمثلة فى المصرية والحكومة السويسرية

 سنوات أربعة لفترة وذلك الصناعة والتجارة الخارجية،

 .۲۰۱۱ عام من ابتداءاً 

ويعد برنامج الدعم الفنى أحد البرامج الرئيسية التى 

دف إلى والذى يه المكون الفنى للمشروع، يتضمنها

توصيل الخدمة المعلوماتية إلى المستفيدين من أجل  

رفع المهارات وتحسين مستوى العمليات اإلنتاجية 

وبالتالى االرتقاء بجودة المنتج النهائى بما يتوافق مع 

المواصفات العالمية ومتطلبات األسواق الخارجية من 

وعلى هذا النحو ُيراَعى . معايير الجودة وسالمة الغذاء

يار أدوات الدعم الفنى المستخدمة وأسلوب تنفيذها اخت

بما يتناسب مع طبيعة القطاع والمتعاملين فيه على 

مختلف مستويات سلسلة القيمة، وبما يضمن دقة 

المعلومة وسهولة الوصول إليها واالستفادة منها على 

 .الوجه األمثل

 رشاديةستاال الدالئل سلسلة تأتى السياق هذا فى

 معلوماتية قاعدة تقدم التى الفنى الدعم أدوات أهم كأحد

 تغطى والعطرية الطبية النباتات من لمجموعة غنية

 بأحدث ودعمها والتداول والتجهيز اإلنتاج مراحل كافة

 روعى وقد. المتخصصة السوقية والبيانات المعلومات

 حيث واإلتاحة التواصل  عنصرا الدالئل تلك إعداد فى

 فى المتخصص الفريق طريق عن عليها الحصول يمكن

 خدمات بتقديم كذلك يقوم والذى بالمشروع الفنى الدعم

 كترونىاالل الموقع طريق عن أو للدالئل المساندة الدعم

 eg.org-www.emap   .بالمشروع الخاص

 

 شكر وتقدير

بالشكر والتقدير  بالمشروع يتقدم الفريق الفنى

الذين ساهموا فى إعداد المادة العلمية خبراء الللسادة 

ه من مجهودات وخبرات لما قدمو لهذه الدالئل، وذلك

إلخراج هذا العمل فى صورة تتناسب  فنية وعلمية

 .منهوالهدف المنشود 

إدارة المشروع شركاءه فى القطاع أسرة كما تشكر 

من كافة أعضاء سلسلة القيمة وكل الجهات ذات الصلة، 

ويخص بالشكر لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس 

التصديري للحاصالت الزراعية، وكافة أعضاء اللجنة 

مستمر  فنى دعمالفنية للمشروع لما تقدمه من 

 .للمشروع

للجهات الممولة،  بخالص التقدير ويتوجه المشروع

ووزارة الصناعة والتجارة   السويسرية االقتصاد وزارة

الخارجية المصرية، لما تم تقديمه من دعم بشكل فعال 

تحقيق االهداف لمساندة االنشطة الخاصة بالمشروع ل

  .المنشودة

http://www.emap-eg.org/
http://www.emap-eg.org/
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 ٤   الدالئل االسترشادية

۱ ۰Bعامة معلومات 
۱٫۱ ٤Bالتسمية 

۱٫۱٫۱ ۲۲Bالعلمى االسم 
 Origanum Majorana   

۱٫۱٫۲ ۲۳Bاالنجليزى االسم 
  Margoram 

۱٫۱٫۳ ۲٤Bالشائعة االسماء 
 مرزنجوش –مردقوش  

۱٫۲ ٥Bالنباتى الوصف 
نبات عشبي معمر يصل ارتفاعه البردقوش 

األوراق تشبه ،غزير التفريع ،سم  ٥۰-۷۰
وهي بسيطة  ،أذن الفار منها اشتق اسم النبات

مغطاة بأوبار و لونها  متقابلة حافتها كاملة
في تحمل األزهار بيضاء  -اخضر داكن 
بنية اللون  صغيرة الحجمبذور وتكون النباتات

الناتج من  والزيت الطيار ،عند اكتمال نضجها
 ،لينالول، ،يحتوي على تربينول هذا النبات

باالضافة الى اوسمين  ،ايجينول ،الكارفاكرول
 .  مكونات أخرى عديدة 

۱٫۳ ٦Bواالنتشار االصلى الموطن  
بريا في مناطق مختلفة من البردقوش ينمو   

العالم وموطنه األصلي حوض البحر المتوسط 
أوروبا  قارةخاصة الجزء الجنوبي من 
انتشرت وقد -والجزء الشمالي لقارة أفريقيا

زراعته منذ زمن بعيد في معظم لقارات واهم 
فرنسا   ، المغرب،مصر ،البلدان المنتجة له

ش يزرع البردقو.  ألمانيا ،المجر،وبلغاريا 
في مصر بغرض انتاج األوراق الجافة 
والزيت العطري كمحصول معمر تنتشر 
زراعته في محافظات بني سويف والمنيا 

 . والفيوم و اسيوط و منطقة النوبارية 

۱٫٤ ۷Bاالقتصادية االهمية 
يعد البردقوش المنتج في مصر من أجود 
أنواع البردقوش عالميا وهو محصول 

سنويا تصديري هام في مصر حيث يصدر 
طن ورق بردقوش  ٤۰۰۰-۳٥۰۰حوالي
 .جاف

۱٫٥ ۸Bاالقتصادى الجزء 
وهى تستخدم فى صورتها الطازجة  األوراق

 .والجافة والزيت العطري

 

 نبات البردقوش  

۱٫٦ ۹Bاالستخدامات 
تستخدم األوراق الطازجة والجافة كتوابل 
لتحسين طعم المأكوالت وخاصة اللحوم 

و لحفظها من الميكروبات وكذلك  واألسماك
 . صناعة البيتزا في المنزل والمطعم األوروبي

يستخدم مغلي األوراق في  تنظيم الدورة 
وعالج  تقلصلتهاالشهرية والتخفيف من 

تنشيط الكبد -المغص المعدي والمعوي
مهدئ -طارد للغازات–وإفرازات الصفراء 

 .مخفض لضغط الدم -لألعصاب
في صناعة أدوية  يدخل الزيت العطري

الزكام والرشح والسعال والتقلصات العضلية 
وكذلك يدخل في الكثير من  –وعالج المفاصل

مثل  ات اخرى صناع والصناعات الغذائية 
 .مستحضرات التجميل والعطور

م المفاصل والروماتيزم الى التهابات واال
جانب أنة يستعمل مع مواد أخرى فى حاالت 

ويفيد فى  ،القلب دم وتنظيم ضرباتضغط ال
الربو واإللتهاب الشعبى الرئوى عالج 

 .واحتباس الماء بالجسم و ضيق التنفس

۲ ۱Bالمحصول ادارة 
۲٫۱ ۱۰Bالتربة ادارة 

ينمو البردقوش في جميع أنواع األراضي عدا 
شديدة الملوحة وسيئة الصرف و الموبؤة 

ويمكن زراعة  ،بالحشائش وخاصة الحامول
البردقوش في األراضي المستصلحة طالما 

وفيرة من مياه الري والتي  كمياتأمكن توفير 
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 ٥   الدالئل االسترشادية

جزء في  ۲۰۰۰ال تزيد درجة ملوحتهما عن 
 .المليون 

۲٫۱٫۱ ۲٥Bالمحاصيل والدورة الزراعية تعاقب 
 البردقوش نبات عشبي معمر يمكن زراعته 

في الشتاء واالثانية في  في عروتين األولى
هي األفضل خاصة تحت االولى و  الربيع

ويمكن في  ظروف األراضي المستصلحة
العروة الشتوية في السنة األولى تحميل بعض 
الزراعات مثل الثوم والبصل أو البسلة أو 

الخ من الخضراوات سريعة النمو وذات ....
النمو الخضري المحدود على أن تراعى 
االحتياجات السمادية للمحاصيل التي سيتم 

 ۳ -۲ويراعى تجديد الزراعات بعد تحميلها
حيث يتدهور االنتاج بعد سنوات من الزراعة 

-۲ذلك بشدة وال يكرر زراعته اال بعد مرور 
 .   سنوات في نفس االرض ۳

۲٫۱٫۲ ۲٦Bالمستديمة االرض - المشتل( التربة تجهيز(  
تخدم ارض المشتل جيدا بالحرث و التزحيف 

تخلص لطى اكثر من رية كذابة ثم تعزق لعوت
الحشائش و تسمد بالسماد العضوي وتقسم  من

 ،م وتسوى جيدا  ۲x۲األرض إلى أحواض 
 ۷-٥وتنثر البذور على اللمعة بعد خلطها 

 حتي يمكن التحكم في نثر البذور أمثالها رمل
الحشائش ويحتاج  تنقيةمع مراعاة مداومة  ،

جم بذرة تزرع في  ٥۰۰-۳۰۰الفدان من 
 .قيراط ۱مساحة 

 االرض المستديمة

تحرث األرض جيدا وتزال منها بقايا 
كماسبق شرحه  المحصول السابق والحشائش

ثم يضاف السماد العضوي  ، في الباب االول
 :والفوسفاتي كما يلي

 ۲۰يضاف :في حالة الري بالغمر أو بالرش 
طن  ۱۰-۷او  سماد عضوي مكمور  ۳م

سوبر فوسفات  كجم۳۰۰+كومبوست 
 زراعيكجم كبريت ۱۰۰+احاديالكالسيوم 

تخطط بمعدل  يتم ثم  ،الفدان لكل
 .قصبتين/خط۱۲

تزرع النباتات على  :في حالة الري بالتنقيط
سم وبين ۷٥بين الخراطيم  اتتكون المسافان 

ثم تشق الخطوط ويسر ، سم٥۰-۳۰النقاطات 
سماد   ۳م ۱٥-۱۰بداخلها األسمدة بالمعدل 

طن  ۷-٥او  عضوي مكمور
كجم سوبر فوسفات ۲۰۰+كومبوست

 ،الفدان/ كجم كبريت زراعي۱۰۰+لكالسيوم ا
ثم تردم الخطوط وتفرد الخراطيم وتروى 

-۲األرض لمدة يومين متتالين معدل 
 .يوم/ساعة/۳

تمسح : في حالة الري بالغمر او بالرش 
الخطوط وتروى وتزرع الشتالت في وجود 

الريشة البحرية أو الغربية وعلى  علىالماء 
لسفلي من سم  في الثلث ا۳۰-۲٥مسافات 

حيث يتم التحضين على الفسائل أو (الخط 
الشتالت أو العقل بالتراب وهذه الطريقة 
تؤدي إلى كثرة التفريع مبكرا وبالتالي زيادة 
وتبكير المحصول ويحتاج الفدان إلى حوالي 

 .ألف شتلة ۳۰-۳٥

 

 زراعة شتالت البردقوش فى وجود الماء 

تروى األرض قبل : في حالة الري بالتنقيط 
الزراعة لمدة كافية وتزرع الشتالت في وجود 
الماء على جانبي النقاط وعلى أن يستمر الري 

 . لمدة ساعة علي األقل

۲٫۲ ۱۱Bالتقاوى 
۲٫۲٫۱ ۲۷Bاالكثار طرق 

دقوش من النباتات سهلة التكاثر نبات البر
يتكاثر البردقوش بالبذور وخضريا بواسطة و

وتعتبر الزراعة بالبذور من  .الفسائل والعقل
باالضافة  اسهل وافضل طرق اكثار البردقوش

 .الى انخفاض التكاليف االقتصادية

 بالفسائللتكاثر ا

نباتات البردقوش وتفصيص ويتم ذلك بتقسيم 
والخالية ) سنوات ثالثعمر سنة إلى (القديمة

من أي مسببات مرضية وذات صفات جيدة 
الجذور والسيقان إلى فسائل كاملة تحتوي على 

-۸واألوراق وعادة ما يعطي النبات حوالي 



 البردقوش

 ٦   الدالئل االسترشادية

فسائل صالحة للزراعة تزرع في الفترة  ۱۰
نوفمبر وتمتاز هذه الطريقة  -من أكتوبر

لموسم واحد إعطاء محصول مبكر ووفير 
 .فقط

 التكاثر بالعقلة

وتستخدم هذه الطريقة في حالة عدم توفر 
البذور أو مشاتل كافية ووجود مساحة قليلة 

أفرع   هتجزأيتم من النباتات القديمة حيث 
باستخدام مقصات سبق (النباتات القديمة 

سم  ۱٥-۱۰بطول من  عقلإلى ) تطهيرها
عقلة ۲٥- ۲۰حيث يعطي النبات اكثر من 

من  وهذه الطريقة ابطىء ،صالحة للزراعة
وتصل نسبة نجاح العقل  ،الزراعة بالفسائل 

ويتم الزراعة في شهر  ،% ۹۰إلى اكثر من 
 أكتوبر ونوفمبر من كل عام 

يفضل في كل الطرق استخدام مطهر فطري 
مناسب تعامل به البذور او االجزاء النباتية 
قبل الزراعة للحدمن االصابة بفطريات الذبول 

الة شدة التى قد تقضي على المزرعة في ح
 .االصابة 

۲٫۲٫۲ ۲۸Bالتقاوى جودة 
الحصول على البذور من مصدر موثوق  يجب

التأكد من خلوها من بذور تامة النضج مع  به
 . حشيشة الحامول 

۲٫۲٫۳ ۲۹Bالتقاوى كمية 
جم بذرة تزرع  ٥۰۰-۳۰۰يحتاج الفدان من 

 . قيراط ۱في مساحة 

۲٫۳ ۱۲Bالزراعية العمليات ادارة 
۲٫۳٫۱ ۳۰Bالزراعة 

۲٫۳٫۱٫۱ ٤٥Bالزراعة موعد 
في عروتين األولى  البردقوش تزرع بذور

ديسمبر وتكون  لشهرخالل النصف االول 
النباتات جاهزة للشتل في األرض المستديمة 

والثانية في  ،في فبراير من العام التالي 
سبتمبر وتكون الشتالت جاهزة للزراعة في 

 ديسمبرفي األرض المستديمة في نوفمبر و
وهي األفضل خاصة تحت ظروف األراضي 

لحة وذلك لضمان اكبر نسبة نجاح المستص
للشتالت وسرعة النمو والحصول على حشة 

أما العروة األولى تكون  ،مبكرة وفيرة 

الشتالت اكثر تعرضا للتقلبات الجوية خاصة 
في األراضي الحديثة مما يقلل نسبة نجاح 
الشتلة وتأخر نمو النباتات ونقص إنتاجية 

 .  الحشة األولى

۲٫۳٫۱٫۲ ٤٦Bةالزراع ومسافات كثافة 
 -۲۲يجب اال يقل العدد النهائي في الفدان عن 

 .الف نبات في الفدان ۲٥

۲٫۳٫۲ ۳۱Bالرى 
من النباتات ذات االحتياجات البردقوش 

 :وعموما يروى البردقوش ،المائية متوسطة 
-۳۰۰(أيام۱۰-٥كل : في حالة الري بالغمر

 في الرية الواحدة  ) ۳م ٤۰۰
-۱۰۰.(يوم ۲-۱كل :في حالة الري بالرش 

 في الرية الواحدة  ) ۳م ۱۲۰
تروى النباتات بمعدل : بالتنقيط في حالة الري

 يوم / ساعة۱-۲
وبشكل عام فإن متوسط كمية الماء الواجب 
استخدامها يوميا للفدان فى هذه الحاالت تبلغ 

ويراعى أن العامل المحدد  ۳م ۳۰-۲۰من 
ودرجة الحرارة الري هو نوع التربة 

النباتات عقب الحش  السائدةويجب أن تروى
مباشرة للمساعدة على سرعة تجديد ويراعى 

 .أن يوقف الري قبل الحش بفترة مناسبة 

۲٫۳٫۳ ۳۲Bالعزيق 
يوم ۲۱بعد الزراعة بحوالي  العزيقيتم 

وتكون عزقة خفيفة لسند النباتات والتخلص ،
من الحشائش ثم  تعزق عزقة جيدة يتم فيها 

في نباتات صبح تالتربة حول النبات وترديم 
وسط الخط ويؤدي ذلك إلى كثرة التفريع  
وزيادة حجم ونمو النباتات وبالتالي زيادة 

ويتم عزيق األرض . محققة في المحصول
عزيق سطحي جيد عقب كل حشة للتخلص 

 .من منافسة هذه الحشائش النباتات

۲٫۳٫٤ ۳۳Bالترقيع 
 إذا اعتنى بالزراعة والري فنادرا ما تموت
أي نباتات في الحقل وإذا ما حدث ذلك يفضل 
سرعة الترقيع حتى تكون النباتات متجانسة 
في الحقل وتعطي محصوال جيدا ويتم الترقيع 

 .يوم من الزراعة ۱٥بعد 
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۲٫۳٫٥ ۳٤Bالنباتية التربية 
۲٫۳٫٦ ۳٥Bالتسميد 

البردقوش عادة إلى التسميد تحتاج نباتات 
الغزير حتى يعطي محصوال وفيرا وتسمد 

   األرض
كما سبق ذكره في خطوات : قبل الزراعة- 

 .إعداد األرض للزراعة حسب نظام الري
 :يراعى اضافة المعدالت االتية  :بعد الزراعة

وحدة ازوت  ۱٤۰-۹۰يحتاج الفدان
كجم ۱٥۰+كجم سلفات بوتاسيوم ۱۰۰+

كجم سلفات ٥۰+سوبر فوسفات الكالسيوم
 ماغنسيوم في السنة تضاف على دفعات 

هاد البئيى وزيادة قوة نمو ولمقازمة االج
فدان خميرة /كجم۳-۲ضافة النباتات ينصح با

يوم ۳۰-۱٥البيرة تضاف مع ماء الري كل
عمل  ويراعى في شهر ديسمبر أو يناير 

سماد   ۳م ۱۰ -٥خدمة شتوية بمعدل 
 كجم سوبر فوسفات۱۰۰+عضوي مكمور

فيؤدي  ، الفدان تقلب بين الخطوط/ الكالسيوم 
لى نباتات قوية ذلك إلى الحصول ع

ومحصول مبكر وفير واطالة عمر المزرعة  
. 

يضاف : في حالة الري بالرش او بالتنقيط
نفس المعدالت السابق ذكرها ولك مقسمة 

أسبوعية ذائبة في مياه يومية وعلى دفعات 
 ،الري وقبل انتهاء الري بنصف ساعة

ويراعى اختيار صور سمادية عالية الذوبان 
وفي حالة  ،في الشبكة  حتى ال تحدث انسداد

ارتفاع نسبة ملوحة ماء الري فيفضل إضافة 
األسمدة في صورة صلبة تكبيشا داخل دائرة 

 . البلل
في حالة الزراعات الحيوية يستبدل سوبر ( 

كجم صخر  ۳۰۰فوسفات الكالسيوم بـ 
خام بوتاسيوم كجم  ۱۰۰+فوسفات 

 )دولميت(كجم خام ماغنسيوم  ٥۰)+ فلسبار(
وي يتكون من خليط من السالالت سماد حي+ 

   ۳م ٥-۳البكتيرية ثم يضاف عقب كل حشة 
 تضاف تكبيش بجوار النباتات عضويسماد 

متوفر (ميكروبي جرعة منشط سماد  +
 )بكليات الزراعة ومنافذ وزارة الزراعة

فدان خميرة بيرة / كجم۳-۲باإلضافة الى
 ).يوم ۲۱-۱٥تضاف مع ماء الري كل 

۲٫٤ ۱۳Bاآلفات مكافحة 
۲٫٤٫۱ ۳٦Bاالفات 

 لبعض االفات التى تهاجم البردقوشيتعرض 
 .المحصول من الزراعة حتى التخزين

۲٫٤٫۱٫۱ ٤۷Bحشريةال صاباتالا 
 

 القارضة الدودة
 : مظهر االصابة

 على الصغيرة البادرات اليرقات تقرض
 فتموت كامال قرضا اما التربة سطح مستوى
 ان يالحظ كما .وتذبل فتميل جزئيا أو البادرة

 .كله الحقل تعم وال بؤر فى تظهر االصابة
 : المكافحة

يجب أن يراعى أن حرث التربة وإعدادها 
بطريقة جيدة للزراعة يساعد على تعريضها 

من اطوار بعض لالشعاع الشمسى وتطهيرها
الحشرات واستخدام سماد عضوى جيد او 

 .كمبوست
فحص  يراعى فى الزراعات العضوية

و اكوام  رىالقنوات ل المناطق المجاورة 
حتى ال تنتقل اإلصابات للحقل   سماد البلدىال

يمكن وعند التاكد من كونها مصادر اصابات 
عمل مصايد عبارة عن أجزاء نباتية خضراء 

اليرقات  جذبتوضع متجمعة مع مادة جاذبة ل
 .تجميعها والتخلص منهاثم ناحيته 

 طعم اعداد يمكن العضوية الزراعات حالة فى
 وعلى الجهازى المبيد على يحتوى ولكن سام
 ردة كجم ۲٥ من يتكون  السام الطعم حال كل

 لتر ۲۰ إلى باإلضافة مجروشة ذرة أو ناعمة
 ٥۰۰ و موالس كجم  مع ماء فى تخميره مع

 وتوضع للحشرات جاذبة لتصبح خميرة جرام
 الطعم هذا نثر ويتم ، سائلة شبة كجم ۱ عليها

 الغروب وعند الرى عمليات إجراء بعد
يمكن تسقية البادرات فى كما  .الجور بجوار

 ٥۰-۲۰(بؤر اإلصابة بمحلول من التريسر 
 حسب شدة االصابة )لتر ماء ۱۰۰/  ۳سم

 .حول البادرات
فيتم عمل الطعم التقليدية أما فى الزراعات 
 :التاليةبيدات من الم واحدا السام ولكن يضاف

 )ف/ ۳سم ۲۰۰(بمعدل   EC% ٥بالسار  -
 )ف/لتر۱(بمعدل  EC%  ٤۸بستبان  -
 )ف/لتر ۱(بمعدل   EC% ٤۸بتراجارد  -
 )ف/لتر ۱(بمعدل  EC% ٤۸دروسبان أتش  -
 )ف/كجم۱(بمعدل  WP% ۲٥مارشال  -
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 )ف/لتر ۱٫۲٥(بمعدل  EC% ٤۰هوستاثيون  -
 

 المــــــن
 :المسبب

مجموعة انواع مختلفة من حشرات المن وهى 
تأثيرات ضارة على المحصول خاصة تؤدى ل

فى مراحل متقدمة  تبدأألن االصابات التى 
 المبيدات نأل مكافحتها يصعب من االزهار

 ضارة تاثيرات لىإ تؤدى نأ يمكن المستخدمة
 .والعقد االزهار على

 
 
 
 
 
 
 

 : مظهر االصابة
 االرتفاع بدء عند تكثر التى اآلفات من المن
 ضعيفة حشرات وهى ،الحرارة درجة فى

 الى باالضافة مجنحة غير أفراد ومعظمها
 العصارة على تتغذى وهى المجنحة، االفراد
 فى وخاصة جدا كبيرة بكميات النباتية

 ايضا ضار تأثير إلى وتؤدى الحديثة األوراق
  .األزهار على

 والتفاف األوراق تشوه الى االصابة تؤدى
 شكل تأخذ أو ألسفل أو ألعلى سواء حوافها
 ونتيجة طبيعى، غير شكل اى او فنجانى
 الندوة الحشرات يصاحب المستمرة تغذيتها
 االوراق اسفل االوراق على وخاصة العسلية

 .الحشرية االصابات بها الموجودة
 األوراق على الفطريات بعض نمو ذلك عقبي

 كإصابة العسلية الندوة عليها ظهرت التى
 تنخفض وكذلك األسود، اللون معطيه ثانوية

 وينخفض بشدة الضوئى التمثيل كفأة
 .المحصول

 الشديدة االصابات حاالت فى يالحظكما 
 حالة نقص المثمرة النباتات فى وخاصة

 .للنباتات شديد وتقزم البذور متالءا
 : المكافحة

 خفض فى أهمية الزراعية الممارسات لبعض
 ترشيد ومنها المن بحشرات االصابات

 األزوتية األسمدة استخدام الزراعة مسافات
 .الرى وتنظيم

يمكن دفع النباتات لتقوية جدر الخاليا عن 
طريق استخدام المواد التى يتم رشها لحث 

 : النباتات على اكتساب المقاومة الجهازية مثل
لتر ۳/۱۰۰سم ۲٥۰(ميالجرو ديفنس  -

 )ماء
 )لتر ماء ۱۰۰/ جرام  ۱٥۰(الكسين  -
 – ۷۰۰(الرش بالمونوبوتاسيوم فوسفات  -

 )لتر ۱۰۰/ جرام  ۱۰۰۰
على مراحل بعد اكتمال عملية ويكون الرش 
مرات فى مرحلة النمو  ۳ ذلك االنبات ويكرر

 .الخضرى
 بينيجب وضع المصايد الصفراء الالصقة 

فدان /مصائد ٥النباتات وهى توضع بمعدالت 
وتوضع على  االصابة فى حالة استكشاف

مسافات مختلفة لتغطى المساحة المنزرعة 
ن سم أعلى م ۲۰ويراعى أن تكون بارتفاع 

 .النبات المنزرع
فى نظم الزراعة العضوية يجب أن يزيد عدد 

مصيدة على األقل فى  ۲۰المصايد ليصل إلى 
كل فدان لكى تتحول المصيدة اإلستكشافية إلى 
وسيلة مكافحة باألضافة إلى أن رش أى 
مركب على النباتات حتى العناصر المغذية 
سيؤدى إلى تحرك وطيران األفراد المجنحة 

فيمكن للمصيدة أن تمسك بها ويقل  من المن
فرص  ايضا تعداد األفراد المجنحة بذلك تقل

 .الفيروساتب االصابات انتشار
يمكن أيضا استخدام أحد المركبات التالية فى 

 :الرش
/ لتر  ۱٫۲٥-۱(صابون بوتاسى بمعدل  -

 )لتر ماء ۱۰۰
/  ۳سم ۲٥۰(بمعدل ) زيت نيم/ (أشوك -

 )لتر ماء ۱۰۰
-۲٥(بمعدل ) زيت نيم( %٤٫٥نيمكس  -

 )لتر ماء ۳/۱۰۰سم ٥۰
-۲۰(بمعدل %) ۲٤سبينوساد (تريسر  -

 )لتر ماء ۱۰۰/ ۳سم ۳۰
 ۱۰۰ – ۷٥(بمعدل ) بيرثرم طبيعى(بيرسان -

 )لتر ماء ۱۰۰/ ۳سم
جرام  ۲٥۰(بمعدل )  Bev-baفطر (بيوفار  -

 )لتر ماء ۱۰۰/
 ۱۰۰/ لتر  ۱( بمعدل  EC% ۹٥كزد أويل  -

 )لتر ماء
تخدام المركبات السابقة أن يراعى عند اس

يفضل الرش وتطبيق برنامج المكافحة 
باستخدام الصابون البوتاسى عند وجود تعداد 
من الحشرات منخفض ثم يمكن االختيار بين 
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أحد المركبات السابقة حسب درجات اإلصابة 
ويراعى أن . وتكتسب هذه المهارة مع التطبيق

يكون الرش أيضا على السطح السفلى 
حتى تصل ) من أسفل إلى أعلى(ق لألورا

 .لكفاءة أعلى فى المكافحة
على اسطح االوراق عند ظهور اللون 

فإنه يمكن استخدام أحد  كاصابة ثانوية
مركبات النحاس لوقف انتشار هذه اإلصابة 

 .الثانوية
 المبيدات أحد استخدام المن مكافحة يمكن

 :مثل) عضوية الغير الزراعات فى( الجهازية
/  جرام ٥۰(  بمعدلDG   %٥۰ أفوكس -

 المصابة البؤر وتعالج) ماء لتر ۱۰۰
/ ۳سم ۲٥۰( بمعدل EC %٥۰سوميثون -

 المصابة البؤر وتعالج) ماء لتر ۱۰۰
 فدان/جم۱۰۰ بمعدل EC  %۲۰ مارشال -
 لتر ۱۰۰/ جرام WG  %۲٥ ۷۰جاوشو -

 ماء
 ۱۰۰/  جرام WG% ۲٥ ۷۰ اميدامكس -

 ماء لتر

 األكاروسات والعنكبوت األحمر

  :مظهر اإلصابة
تتغذى أفراد العنكبوت األحمر أو األكاروسات 
على السطح السفلى لألوراق حيث تظهر على 
األوراق من السطح السفلى بقع برونزية 
اللونبعد فترة تزداد هذه البقع وتتسع وتلتحم 
ويتحول لون الورقة إلى اللون البنى نتيجة 
موت الخاليا وغالبا ما تكون حول العروق 

 طيةالوس
يميز اإلصابات وجود أفراد متحركة وعند 

 اشتداد اإلصابة تعم كل أجزاء النبات
ينخفض الكلوروفيل فى النباتات وفى حاالت 

 . كثيرة تجف األوراق وتسقط
 المكافحة

يجب مراعاة مسافات الزراعة وعدم زيادة 
الكثافة النباتية حتى ال تنتشر اإلصابات فى 

 فترة قصيرة
درجة الحرارة فحص  يراعى عند ارتفاع

األوراق جيدا ألن بعض اإلصابات تؤدى 
لتشوه القمم النامية والمجموع الخضرى، 
كذلك إجراء الفحص الدروى بعد هبوب 

 الرياح

فى حالة الزراعات العضوية يجب قبل توقع 
حدوث اإلصابة استخدام أحد مركبات 

رشاً على النباتات ألن الكبريت يفيد  الكبريت
اتات من اإلصابة ولزيادة كفاءة فى وقاية النب

الكبريت يمكن إضافة الزيت المعدنى كزد 
بمعدالت تبدأ  %۹٥او كابى  EC% ۹٥أويل 
 لتر فى وجود الكبريت ۱۰۰/سم  ۲٥۰من 

ويجب  لترماء ۱۰۰/ ويمكن ان تصل الى لتر
مراعاة أن تقل كمية الزيت المضافة عندما 

 ترتفع درجات الحرارة
العضوية الرش  يمكن أيضا فى الزراعة
مركب حيوى من (بالمركب الحيوى بيورانز 

ولكن ) Metarrizhium amiseplaeفطر 
يجب زيادة الرطوبة حول النباتات لسرعة 

بمعدل نمو الفطر حتى يصيب افراد العنكبوت 
 لتر ۱۰۰/ جم ۲٥۰

عند زيادة عدد أفراد العنكبوت على الورقة 
أفراد يتم الرش بالمركبات  ۳الواحدة إلى 

) %4(المستخلصة من زيت النيم مثل نيمكس 
لتر أو  ۱۰۰/  ۳سم ٥۰-۲٥بمعدل 

لتر أو  ۱۰۰/  ۳سم ٥۰۰نيمبيسيدين بمعدل 
/  ۳سم ۳٥۰-۲٥۰بمعدل )  %0.15(األشوك 

لتر ماء او استخدام الزيوت مثل كابى  ۱۰۰
لتر  EC ۰٫۷٥۰- ۱٫۲٥% ۹٥أو كزد أويل 

 حسب درجات الحرارة
ورقة  /فرد ۲-۱ة فى حاالت االصابة الخفيف

يتم تكرار الرش بأحد مركبات الكبريت مثل 
أو ميثوفيت جيت  WP% ۸۰ميكروفيت 

۸۰ %WP  محبب أو % ۸۰أو سلفونيل
. أو مركب كبريت سائل% ۸۰دال محبب أكو

كما يمكن استخدام خلطة من الكبريت 
تعفيرا على النباتات  ۱:۱والبنتونيت بنسبة 

 )ف/كجم۷-۱۰(
فرد على  ۸-٥االصابات إلى عندما ترتفع 

الورقة وذلك عند إجراء الفحص الدورى فإنه 
 :يمكن استخدام أحد المبيدات الجهازية التالية

 الجرعة المبيد
 %٥أوركس 
SC 

 ۳سم ٥۰
 لتر ماء ۱۰۰/

% ۱٫۸كلمبت 
EC 

 )اباماكتين(  

/  ۳سم ٤۰
 لتر ماء ۱۰۰

 ۱٫۸ كميدامي
EC 

 )اباماكتين( 

/ ۳سم ٤۰
 لتر ماء ۱۰۰

/ ۳سم ٤۰ ۱٫۸فيرتيميك 
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 ECلتر 
 )اباماكتين(

 لتر ماء ۱۰۰

% ۲۰سانميت 
WP 

/ جرام ٥۰
 لتر ماء ۱۰۰

% ۱۰كاسكيد 
DC 

 ۳سم ٦۰
 لتر ماء ۱۰۰/

 ديدان االوراق

ابو دقيق  -الدودة الخضراء -دودة ورق القطن
 ابو دقيق الخبازى -الكرنب

 مظهر االصابة
 تتعدد االصابات الحشرية باالطوار اليرقية

من مجموعة من الحشرات تستطيع مهاجمة 
 المجموع الخضرى

وجود يرقات متحركة على المجموع 
الخضرى وخاصة بعد الظهيرة وفى الصباح 

 الباكر
وجود اثار اكل الحشرات على االوراق 

 ورائحة الفقس الحديث
يحدث ان تظهر اثار تغذية العمر االول 
والثانى نحتا على البشرة من السطح السفلى 

 وراقلال
 :المكافحة

تلعب الحشائش دورا هاما فى االنتشار خاصة 
 عندما تترك بكثافة فى الحقل

 يجب استخدام المصايد الفرمونية المتخصصة
فرمون دودة ورق ( لجذب ذكور الفراشات

 فدان ۳/ على االقل مصيدة واحدة ) القطن
ويؤدى ذلك لمعرفة التوقيت المناسب 

وفى حالة استخدام عدد أكثر من ذلك  للمكافحة
فيجب أن تكون المسافة بين المصيدتين فى 

 م٦۰-٤۰كافة االتجاهات من 
عند ظهور فراشة دودة ورق القطن فى 

فراشات فى االسبوع فانه  ۳المصايد بمعدل 
يجب اجراء عمليات المكافحة باستخدام 

 المركبات الموصى بها
يمكن استخدام المركبات التى تكون المادة 

 Bacillius thuringiensisالفعالة بها بكتريا 
 للفدان /جرام ۲۰۰بمعدل  2xالدايبل  :مثل
جرام للفدان أو بروتكتو  ۷٥بمعدل  دولفينأو

جرام للفدان أو أجرين بمعدل  ۳۰۰بمعدل 
جرام، وتوجد بعض من المركبات  ۲٥۰

كن استخدامها الحيوية الفيروسية التى يم
 Littouvirلعالج االصابات منها الليتوفير 

وهو من الفيروسات المتخصصة لدودة ورق 

لتر  ۱۰۰/ جرام ٥۰بمعدل  ويستخدم القطن
 ماء

يمكن استخدام المستخلصات الطبيعية مثل 
 ۳٥-۲۰بمعدل %) ۲٤سبينوساد (تريسر ال

لتر ويمكن اضافة زيت معدنى  ۱۰۰/  ۳سم
لتر  ۱۰۰/  ۳سم ٥۰۰-۱٥۰بمعدل ) ىكاب(

ويراعى أن تكون كمية الزيت التى تضاف 
لتنشيط فعل التريسر منخفضة فى اثناء الرش 

اثناء نمو درجات حرارة مرتفعة  ماعند
 .)فصل الصيف( النباتات 

فى حالة الزراعة الغير عضوية يمكن خلط 
لتر مع  ۱۰۰/ سم  ۲۲-۱٥التريسر بمعدل 

بمعدل  مركبات مانعات االنسالخ مثل الرنر
لتر وهى أقل من الجرعة  ۱۰۰/  ۳سم ۷٥

الموصى بها وبذلك تزداد كفاءة الرنر 
والتريسر فى القضاء على االعمار الكبيرة 

 من يرقات دودة ورق القطن وديدان االوراق
فى حاالت استخدام المبيدات الجهازية يجب 
أن يتم تطبيق الجرعة الموصى بها من المبيد 

يسمح بتقليل الجرعة  الذى يتم استخدامه وال
 إال عندما يضاف إلى مانعات االنسالخ

يوجد مجموعة من المركبات المسجلة فى فى 
 :مصر يمكن استخدامها ومنها

االسم (المبيد 
 )التجارى

 الجرعة المجموعة الكيميائية
فترة ما قبل 

 الحصاد

 SC Methoxy fenozide% ٢٤رنر 
١٥٠ 

/  ٣سم
 ف

 يوم ١

 SC Indoxcarb% ١٥أفانت 
١٠٥ 

/  ٣سم
 ف

 ميو  ٦

 EC% ٥٠اكتان 
Chloropyrifos-

methyl 
/ لتر  ١

 ف
 ميو  ٥

 SG % ٥بروكليم 
Emamectin 
benzoate 

جم  ٦٠
 ف/ 

 ميو  ٩-٧

 EC Pyridalyl% ٥٠يدلبو 
١٠٠ 

/  ٣سم
 ف

 ميو  ٤

دورسبان اتش 
٤٨% EC 

Chloropyrifos 
/ لتر  ١

 ف
 ميو  ١٥

 SP Methomyl %٩٠النيت 
٣٠٠ 

 ف /جم 
١٠-٣ 

 ميو 

 SC Spinetoram %١٢رادينت 
 ٣سم ٣٥

 ف/ 
 ميو  ٣
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 (PHI)يجب مراعاة أن فترة ما قبل الحصاد 
Preharvest interval  التى يتم تقديرها

للمواد الفعالة للمبيدات السابقة وجميع 
المبيدات االخرى المسجلة فى مصر تمت 

هذة العائلة من على محاصيل اخرى خالف 
لذا يجب مراعاة مرور فترة كافية  االعشاب

 )حش المحصول(قبل اجراء عملية الحصاد 

۲٫٤٫۱٫۲ ٤۸Bنباتيةال مراضالا 
يتعرض الشمر لبعض االمراض  التى تهاجم 
المحصول من الزراعة حتى التخزين، اال ان 
مرحلة النمو الخضرى تتعرض لالصابة بشدة 

 .بمرض البياض الدقيقى
 

 البادرات وموت الجذور أعفان
 : المسبب
 عن األمراض من المجموعة هذه تتسبب
 الفطريات وبعض التربة فطريات من العديد
 ومنها البذور طريق عن تنتقل التى

 .الماكروفونيا الفيوزاريوم، الريزوكتونيا،
 :مظهر االصابة

 إلى اإلصابة تؤدى ايضا المبكرة المراحل فى
 عمر من األولى الفترة فى الجور غياب
 بعد أو قبل البادرات لموت وذلك النبات

 إلى يؤدى مما التربة سطح فوق ظهورها
 .النزرعة بالمساحة القائمة النباتات عدد نقص
 وتسبب بنية بقع النباتات جذور على تظهر

 منطقة فى البادرة ساق فى ضعف البقع هذه
 .وموتها لسقوطها يؤدى مما اإلصابة

 مع اإلصابة النباتات تتحمل األحيان بعض فى
 الساق جانبى أحد على بنية قرح وجود

 نمو فترة وتكمل التربة سطح من بالقرب
 .بشدة يتاثر المحصول ان اال النبات

 
 الذبول

 :المسبب
 بصفة عامة عن اصابة فطرية يتسبب الذبول

فى بعض المناطق او  فطر الفيوزاريوم مثل
ويتوقف مدى ظهور اإلصابات  الفيرتيسليوم

 الفطر الظروف الجوية وانتشار لىع
نسبة حمل الممرض سواء فى التربة أو 

 .المرض فى البذور
 :االعراض

 متاخرة مرحلة فى يظهر الذى الذبول يرجع
 على للذبول المسبب الفطر تأثير لزيادة

 الوعائية االسطوانة سد من وتمكنه النباتات
 .يفرزها التى المركبات إلى باإلضافة

 إلى أعلى من الرجعى الموت فى النباتات تبدأ
 مع الخضرى المجموع تهدل طريق عن أسفل

 فى الخضرى المجموع اصفرار ثم شحوب
 .بسيطة فترة

 :المكافحة
عمليات الحرث والتزحيف والزراعة تعتبر

بعد محصول سابق من عائلة نباتية اخرى 
خالف العائلة التى ينتمى إليها المحصول 

تساهم فى تقليل نسبة الضرر  الحالى ضرورة
 .بامراض المجموع الجذرى

يزيد انتشار الحشائش من نمو الفطريات التى 
تصيب المجموع الجذرى لذا يجب الحرص 

 .على ازالتها
ضرورة إجراء عمليات االهتمام بالحقول 

وذلك عن طريق  المعدة النتاج التقاوى
االهتمام بعالج الذبول وإزالة كل النباتات 

حتى ال يتم نقل  باستمرارورة المتده
 .االصابات من موسم آلخر

ترشيد معدالت الرى بينما يتناسب مع عدم 
الن زيادة الرطوبة فى التربة  يادة المعدلز

كذلك تؤثر على  لتعفن التقاوىمباشرة تؤدى 
 .كفاءة المجموع الجذرى فى النباتات الكبيرة

فى حالة وجود إصابات فى الزراعات 
استخدام أحد مركبات النحاس  العضوية يمكن

لتقليل االصابات مثل كبريتات النحاس التى 
على كجم  ٦-٤يمكن إضافتها بمعدل من 

عن طريق خراطيم مع ماء الرى أو مراحل 
، كما يمكن استخدام أحد المركبات  التنقيط

التى تحتوى على أوكسى كلور النحاس 
وتستخدم  )لتر ماء ۱۰۰/ جرام ۳٥۰بمعدل (

مع العلم أنه يمكن إضافة . لنباتاتكتسقية ل
 .المعاملةقليل من حمض خليك لزيادة  كفاءة 

يجب معاملة البذور بأحد المركبات الحيوية 
 ۰٫٥بمعدل  الروبوست قبل الزراعة مثل

كما . ف/كجم ۱٫٥ف أو ريزو ان بمعدل /كجم
 ۳سم ٥اف بمعدل  -يمكن استخدام بيوكيور

تكون  لتر أو أحد المركبات األخرى التى/
 T  المادة الفعالة من فطر ترايكودرما مثل
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34- Bio Control”"  ويكون ذلك بمعدل
 .ف/جرام ۲٥۰

يمكن أيضا فى حاالت الزراعة العضوية 
كمعقم للبذور  الحيوية استخدام أحد المركبات

،  فى المشتل قبل الزراعة أو بعد الزراعة
 ۲٥۰ومن هذه المركبات بيوهيلث بمعدل 

وذلك للتسقية حول البادرات  لتر ۱۰۰/ جرام
ف مع /كجم۱أو يمكن استخدامه بمعدل 

 .البذور قبل الزراعة
إضافة محسنات التربة  يتم يجب مراعاة أن

مثل حمض الهيوميك ويضاف خالل اعداد 
االرض للزراعة وموسم النمو بمعدل يصل 

إذا كانت المادة  فى الموسم ف/كجم ٤إلى 
الكمية إذا ويراعى زيادة . )%۸٥(الفعالة 

 كانت نسبة المادة الفعالة منخفضة حسب
مصدر حمض الهيوميك وفى حالة الزراعات 
العضوية يراعى أن يكون مصدرحمض 

 ليس من الليونارديت من البيت و الهيوميك
باإلضافة إلى . طبقا لقوانين الزراعة العضوية

الهيوميك فإن استخدام الطحالب البحرية يزيد 
. مقاومة أعفان الجذور لىالنباتات ع من كفاءة

ويراعى استخدام أحد المركبات التى تحتوى 
فى حالة استخدام  خاصة على شيتوزان

 تحتوى على فطرمركبات حيوية 
الترايكودرما لمواجهة الفطريات التى تصيب 

 .المجموع الجذرى
يجب مراعاة عدم استخدام الخميرة والموالس 

بنسب  عند ظهور أعفان الجذور فى الحقل
من معدل نمو  ياتحيث تزيد السكر بيرةك

 .بصفة عامةفطريات اعفان الجذور
فى حاالت ظهور الذبول على النباتات يراعى 
فى الزراعات العضوية استخدام أحد 
المركبات الحيوية السابقة كتسقية أو فى شبكة 

يوم من المعاملة األولى  ۱٥الرى بعد 
وتكرارها حتى تزيد من نمو الفطريات 

 يا النافعة المستخدمة فى المكافحةوالبكتر
 .بمعدل اكبر من نمو الفطريات الممرضة

فى حالة الزراعات الغير عضوية يمكن 
استخدام أحد مطهرات البذور قبل الزراعة او 

راعة حسب استخدام بعض المبيدات بعد الز
ومن المركبات التى يمكن أن . حالة االصابة

 ومتعالج الذبول الذى يظهر فى أثناء الن
الخضرى أو فى آخر مراحل النبات البايلتون 

لتر ويمكن رش هذا  ۱۰۰/ ۳سم ۲٥۰بمعدل 

ولكن قبل دخول النبات  المركب لعالج الذبول
 .فى مرحلة التزهير

 
 الدقيقى البياض

يعتبر من اهم المشاكل المرضية المحددة 
 .لنجاح المحصول

 :المسبب
 Erysphe فطريات احد

 
 :االصابة مظهر

البياض الدقيقى فى وجود الرطوبة يظهر 
المرتفعة ودرجات الحرارة المناسبة وهو 
عبارة عن بقع بيضاء على السطح العلوى 
لالوراق تقابلها بقع صفراء من اسفل ولكن 
بصغر حجم االوراق يصعب التفرقة فى 
اماكن وجود البياض على المجموع 

 .الخضرى
تنتشر االصابات لتعم كل المجموع الخضرى 
مظهرة النموات الدقيقية ذات اللون االبيض أو 
رمادى خفيف ومع اشتداد االصابة تتحول 
هذه المناطق إلى لون بنى وتجف نهايات 

 .الفروع واالوراق وتموت
بتقدم االصابة يمتد البياض من أعلى إلى 
أسفل خاصة عندما تتداخل النموات الخضرية 

 .وينتشر بسرعة
 :المكافحة

 خاصةامالت السمادية يالحظ أن بعض المع
معدالت الرى ارتفاع زيادة التسميد االزوتى و

تؤدى الى زيادة االصابة بالبياض بشدة لذا 
يجب مراعاة ذلك ويمكن ايضا ترشيد 

 استخدام االزوت عند انتشار االصابة
يجب مراعاة اضافة الوحدات السمادية 
المقررة من البوتاسيوم والكالسيوم لما لها من 

ا رئيسيا فى زيادة مقاومة النباتات أهمية ودور
 للمرض

يجب حث النباتات على اكتساب صفة 
المقاومة الجهازية المكتسبة وذلك بالرش 

بوتاسيوم  تفوسفي(بمركب الميالجروديفنس 
لتر ماء أو  ۱۰۰/  ۳سم ۲٥۰بمعدل %) ۷۰

 ۱۰۰-٥۰بمعدل  %)۹٥( مركب الكسين
لتر أو يمكن استخدام  ۱۰۰/ جرام

-٥۰۰من وم فوسفات بمعدالت مونوبوتاسيال
لتر، ويراعى فى حالة  ۱۰۰/ جم ۸۰۰

الزراعات العضوية أن يتم استبدال المركبات 
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المصنعة السابق ذكرها بمستخلصات طبيعية 
 ۱۰۰/  ۳سم ۱۰۰بمعدل مثل االجروسبون 

  خرى ولكن يتم الرشمركبات االاللتر أو أحد 
قبل حدوث االصابة باسبوع على االقل من 

دوثها وال يجب رش النباتات فى توقع ح
 .مرحلة اكتمال االزهار

يمكن ايضا استخدام مركبات الكبريت رشا 
على االوراق بالتبادل مع مجموعة المركبات 
السابقة كل اسبوع قبل حدوث االصابة 

 ۷-۳وعندما تصل نسبة االصابة إلى مستوى 
% 

تتوفر مجموعة من مركبات الكبريت المسجلة 
 :فى مصرمنها 

كبريت ميكرونى محبب ( فونيلسل -
 رلت ۱۰۰/ جم ۲۰۰معدل %) ۸۰

%) ۸۰كبريت ميكرونى محبب (اكوادال  -
 لتر ۱۰۰/ جم ۲۰۰معدل 

معدل %) ۷۰كبريت ميكرونى (ثيوفيت  -
 لتر ۱۰۰/ جم ۲٥۰

) SC% ۷۰كبريت سائل ( فرهليوسو -
 لتر ۱۰۰/ ۳سم ۱۲٥معدل 

معدل ) SC %۸كبريت سائل (باندل  -
 لتر ۱۰۰/ ۳سم ۱۰۰-۲٥۰

معدل ) SC %٥،۷كبريت سائل (دلميت  -
 لتر ۱۰۰/ ۳سم ٥۰-۲٥

يمكن ، تحت ظروف الزراعات العضوية
عالج حاالت االصابة بالبياض الدقيقى 
باستخدام كائن حى متخصص للقضاء على 

الذى  AQ10فطر البياض الدقيقى مثل مركب 
لتر، باالضافة  ۱۰۰/ جم ٥-۳يستخدم بمعدل 

إلى امكانية استخدام بيوزيد أو بيوارك وهى 
/ جرام ۲٥۰مركبات حيوية تستخدم بمعدل 

 .لتر ۱۰۰
يمكن ايضا استخدام أحد االمالح الطبيعية 
لمكافحة البياض الدقيقى وذلك عن طريق 
وقف نمو الفطر وذلك بالرش ببيكربونات 

 .لتر/ جرام  ٥ الصوديوم بمعدل

۲٫٤٫۱٫۳ ٤۹Bآفات أخرى 
 النيماتودا

 :مظهر اإلصابة
تضعف النباتات و تصفر وتتقزم وتذبل فى 

الحقل فى حاالت كثرة و تكون منتشرة فى 
 .صورة بؤر وليس الحقل كله

  :المكافحة

تلعب النيماتودا دورا هاما فى نجاح 
المحصول لذا يجب ان يكون هناك دورة 

اى تربة او زراعية مطبقة كذلك عدم ادخال 
مادة عضوية غير مكمورة جيدا قبل التاكد من 
خلوها من االصابات ويجب ان يتم بالتوازى 
مع ظهور المشكلة او شكوى المزارعين من 
وجود النيماتودا ان يتم اخذ عينات قبل وبعد 
التدخل لعالج المشكلة وذلك لتحيليل ومعرفة 
الحد الحرج لالصابات حتى يساعد ذلك على 

المركب المناسب لكل تعداد سواء ذلك اختيار 
 كان فى الزراعات العضوية او الغير عضوية

ازالة الحشائش باستمرار يؤدى الى تقليل 
االصابات بالنيماتودا مع التخلص من النباتات 
المتدهورة وتطهير التربة من هذا المكان 

 )۱:۱(بالجير الحى والكبريت 
ون يجب تغذية ورى النباتات بانتظام حتى تك

النباتات مقاومة للمرض مع ضرورة رفع 
 مناعة النبات بالمركبات المتخصصة

 :فى مجال الزراعات العضوية
يجب ان تتم معالجة االصابات النيماتودا 
باستخدام احد المركبات الحيوية او الكيميائية 

فدان ويكرر / لتر ٥مثل نيماستيرول بمعدل 
 .ذلك مرتين

الثانوية تظهر اورام صغيرة على الجذور 
والشعيرات الجذرية للنباتات وذلك ناشئ عن 

 .االصابة بنيماتودا تعقد الجذور
 

 الحامول
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يعتبر الحامول من اخطر الحشائش التي قد 
تصيب البردقوش والتي يمكن أن تقضي على 

 : تهفحاكويتم م ،النباتات
الحصول على بذور أو الشتالت من -ا 

مصادر موثوق بها أو أراضي غير مصابة 
عدم استخدام أسمدة عضوية غير مكمورة  -۲
في حالة ظهور اإلصابة تقتلع النباتات  -۳

 منها ويتم التخلص المصابة وتوضع في حفرة
 .ثم يردم عليها او ردمها بالجير الحي حرقبال

۲٫٥ ۱٤Bوالحصاد النضج 
۲٫٥٫۱ ۳۷Bالنضج عالمات 
۲٫٥٫۲ ۳۸Bالحصاد مواعيد 

 اإلنتاج بغرض الحصول على األوراق الجافة
تحش النباتات بعد تمام نموها ويعرف ذلك 
باكتمال اإلزهار واستطالة النوارات وبدأ 

لضمان نسبة زيت سقوط بتالت األزهار 
مرتفعة وال يجب التاخير في الحش حتي 
التكون النباتات عرضة لالصابات الحشرية 

وقف الري قبل الحش يجب   ،والحيوانية
بفترة مناسبة و يتم قرط النباتات على ارتفاع 

سم فوق سطح األرض باستخدام محشات ۱۰
بمحلول كلوركس مخفف ( حادة سبق تطهيرها

لعدم نقل عدوى وخاصة  )٤-۱بالماء بنسبة 
ويتم الحش بعد تطاير الندى  ،امراض الذبول 

 ٤-۳صباحاوعادة تعطي نباتات البردقوش 
 بدأ من شهر مايولسنة األولى حشات في ا

نوفمبر ويبدأ الحش في شهر مايو ثم كل  حتى
كما يمكن استخدام الحش الي في يوم  ٦۰-۷۰

 ،  حال نقص اليد العاملة او المساحات الكبيرة
الحشة األولى هي أهم الحشات فهي  دوتع

يكون لون األوراق فاتح  األوفر في المحصول
الحشات  ولذا يكون سعرها أعلى بكثير من

التالية لها ويفضل الرش باحد المطهرات 
ويراعى تجديد .عقب الحش مباشرة ( الفطرية

حيث سنوات من الزراعة  ۳ -۲الزراعات بعد
 .   يتدهور االنتاج بعد ذلك بشدة

 

 ج
 

۲٫٥٫۳ ۳۹Bالحصاد طرق 
۲٤ ٫٥٫٤۰Bالمحصول كمية 

يعطي الفدان من البردقوش في المتوسط 
 :المحصول التالي

أو محصول زيت  .طن أوراق جافة ۲-۲٫٥
 مكج٤۰-۳۰عطري فيتراوح من 

۳ ۲Bالحصاد بعد ما معامالت 
۳٫۱ ۱٥Bفيف واالستخالصالتج 

البردقوش يكون بغرض تجفيف يراعى ان 
: يتم على مرحلتينوراق األالحصول على 

ويمكن أن تتم ) معدل تجفيف سريع(األولى 
ساعة  ۲٤تحت أشعة الشمس المباشرة لمدة 

يتم فى  يجب انثم يتبعها مرحلة ثانية حيث 
المباشرة  شعه الشمسالظل وليس بتعريضه أل
ن الشمس تسبب أل فى مكان جيد التهوية

االخضر لونها .وتفقدها  احتراق االوراق
 المميز وفقدان جزء كبير من الزيت العطري

للحصول على أوراق كاملة يلزم قطفها وهى و
 .طازجة 

  التجفيف طرق
هو خفض المحتوى  الهدف من التجفيف

الى ادنى مستوى  األوراق  داخل المائي
ممكن لتقليل النشاط االنزيمى والحد من نشاط 
الكائنات الدقيقة التي يؤدي نشاطها الى تغير 
في الصفات الطبيعية والكميائية للمادة النباتية 

 وافراز التوكسينات والتعفن اتللتخمرنتيجة 
 فيودى ذلك الى فساده وفقدان بعض او كل من

تنويه الى ان الرطوبة توجد ويجب ال. خواصه
فى العشب بصورتين احداهما غير مرتبطة 

واخرى مرتبطة ) وهي المطلوب ازالتها(
 .)يؤدي ازالتها الى تغير فى الصفات(

 التجفيف الطبيعى
مكان ظليل تسخنه  يبفرد النباتات ف يتم ذلك

وذلك  ،يجدد هواءه باستمراروحرارة الشمس 
فوق أسطح نظيفه بطبقات  العشبفرد ين أب

من حين الخر حتى يتم  تقلبرقيقه جدا و
ويتم خالل هذه العملية  خفض  .جفافها 

المحتوى الرطوبى للعشب عن طريق الحمل 
الحرارى الناتج من االتصال المباشر مع 
االجزاء الساخنة الطبيعية وعن طريق الرياح 

وينتشر هذ النوع من التجفيف فى . المحيطة 
اما اذا  .ق انتاج البردقوش في مصركل مناط

كان المكان المعد للتجفيف غير متسع 
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واليمكنه ان يستوعب الكميه المراد تجفيفها 
في  خشبالفيمكن تالفى ذلك بعمل صوان من 

او اقفاص من  قاعدتها قماش واسع المسام
بعضها فوق بعض على  جريد النخيل ترص

رى واالخ منهاانا تظل المسافه بين كل صينيه 
 سم )۱٥-۱۰(نحو

 التجفيف بالطاقة الشمسية
تنتشر فى مصر مجموعة من الصوب 

م  ٤۰*۹ابعادها من . تستخدم لهذا الغرض 
م تكون أرضيتها من الخرسانة ۳بارتفاع 

سم مغطاة بشبك  ۱٥-۱۰العادية بسمك  
 %).٦۳سيرام (تظليل 

 المجففات الشمسية المطورة
بنفس صوبة التجفيف المطورة يمكن ان تكون 

األبعاد السابقة ولكن مع اضافة منظومة 
منفصلة لتسخين الهواء من خالل مجمعات 
شمسية يمكن التحكم فى أبعادها على حسب 
درجة حرارة الهواء الساخن المطلوب هذا 
باالضافة إلى وجود وحدة تعويض تعمل 

) غاز طبيعى أو سوالر(بالطاقة التقليدية 
ة الحرارة وذلك فى حالة الحاجة إلى رفع درج

ال توفرها طاقة المجمعات إلى درجة 
 .الشمسية

ويتم التحكم سواء فى كمية الهواء الساخن أو 
درجة حرارة الصوبة من خالل منظومة 
تحكم آلى مرتبطة بالمجمعات الشمسية ووحدة 

 التعويض
من  استخالص الزيوت العطرية ةعملي

أحد أهم المخرجات ذات القيمة من البردقوش 
للمحصول النها تعتمد في مصر المضافة 

على استخدام مخلفات تجهيز المحصول 
المنتج بغرض الحصول على االوراق الجافة 
والحشات ذات اللون الدكن ذات القيمة 

 التسويقية االقل كاوراق جافة
 عملية االستخالصالهدف من 

يعتبر الهدف الرئيسى من عملية استخالص 
الزيت العطرى من البردقوش  ويعتبر 
التقطير البخارى هو أكثر الطرق شيوعا فى 

 .استخالص زيت البردقوش 
 االستخالص طريقة

تتم عملية االستخالص باستخدام مصدر  
خارجي من البخار حيث يضخ الى وحدة 

البخار تحت  التقطير، وأحيانا يتم تمرير
ضغط عال عبر العشب الجاف والتي تحمل 

يف الزيت الطيار حيث تتجه الى عملية التكث
ويتم   .ليتم الحصول عليها من مخرج المكثف

وضع العشب في أوانى التبخير حيث يساعد 
البخار الساخن على تحرير الجزيئات 

ويجب التحكم بدقة . العطرية من البردقوش
ما يكفي  فى درجة حرارة البخار النتاج 

لتحرير الزيت الطيار من االجزاء 
ر ويراعى عدم تعبئة وحدة التقطي.النباتية

بكمية أعلى من الموصى بها حيث يؤدى ذلك 
لضعف كفاءة تغلل البخار داخل العشب فى 
 حلة التقطير مما يقلل من كفاءة االستخالص
وبالتالى تقل كمية ونوعية الزيت الطيار وفى 
المقابل فان وضع كمية أقل من الموصى به 

استهالك الطاقة ويرفع من كفاءة  يزيد من
 .االستخالص
ن وحدة التقطير من الحديد غير يجب أن تكو

قابل للصدأ الن استخدام الحديد المحلفن الذى 
يتعرض للصدأ بعد فترة يؤثر بالخفض على 

 .مواصفات الجودة الخاصة بالزيت

۳٫۱٫۱ ٤۱Bاالستخالص/  التجفيف فترات 
تتوقف فترات التجفيف بالنسبة للبردقوش على 
محتوى العشب من الرطوبة ووقت التجفيف 

وطريقة التجفيف ودرجة الرطوبة من العام 
 .المطلوبة فى المنتج 

۳٫۱٫۲ ٤۲Bالمضافة القيمة 
تزيد فترة حفظ البردقوش المجفف لفترات 
طويلة نتيجة تقليل المحتوى المائى الذى 
يحول دون النشاط الميكروبى وتقليل النشاط 
االنزيمى داخل النبات مما يساعد على  اطالة 

 .نتجمدة التخزين وعدم التغير فى لون الم

۳٫۱٫۳ ٤۳Bالصحية االجراءات واالشتراطات 
يشترط فى عمليات التجفيف البردقوش 
الوصول بالمنتج المجفف لنفس الخواص 
الطبيعية للمنتج الطبيعى مع المحافظة عليها 
من التلوث الميكروبى او الكيميائى او 

 .الطبيعى
ويراعى فى عمليات التجفيف الطرق المختلفة 

الزراعية  لمستويات واشتراطات الممارسات
الجيدة وعموما فان بالصوبة المطورة يكون 
أقل فى الحمل الميكروبي الملوث مقارنة 
باالنواع االخرى من التجفيف، ولتقليل التلوث 
الميكروبى يجب االبتعاد عن مصادر التلوث 
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بوضع المنشر فى منطقة بعيدة عن أكوام 
مع ضرورة . المواشى والممرات الترابية 

 .لسيرامتغطية المنشر با
يجب على العاملين فى التجفيف مراعاة 

 .االجراءات الصحية للتلوث

۳٫۲ ۱٦Bالتداول 
تزيد جودة الزيت الناتج من حيث الكمية 
والمكونات نتيجة اتباع الظروف الموائمة فى 
عملية االستخالص وايضا من خالل اتباع 
الشروط السليمة لعمليات التداول والتخزين 

 .الزيتوالتعبئة وكذلك طريقة 
 البردقوش زيوت تداول يتم ان يجب

 من مصنعة وعبوات اوانى فى المستخلصة
 تحدث وال الناتج الزيت مع تتفاعل ال خامات
 . التركيبية او الطبيعية خصائصه فى تغيير

۳٫۳ ۱۷Bالتعبئة 
أو القماش أو فى أجولة من الخيش  التعبئةتتم 

ذات المسام الذى يسمح بتبادل الهواء الورق 
 .المحيطمع الغالف 

ويراعى عدم استخدام العبوات البالستيكية 
وخاصة البولى بروبلين المنسوجة والعبوات 
التى سبق استخدامها من قبل فى تعبئة أى 

 .منتج آخر
أوعية كبيرة او صغيرة يتوقف فى  التعبئة تتم

وتتم . شكلها وحجمها على حسب طلب العميل
التعبئة فى عبوات زجاجية أو من الصلب 
الذى ال يصدأ أو الصاج المغطى من الداخل 
بطبقة من االنانيل على ان يتم تفريغ الهواء 

الن وجود ) نيتروجين(فى وجود غاز خامل 
ى الهواء الجوى المحمل باالكسجين يؤدى ال

 . تغير فى مكونات الزيت
والجدول اآلتى يبين أنواع العبوات  

مع  الزيوت المستخلصةالمستخدمة لتعبئة 
مراعاة أن تكون غير منفذة للضوء وتسرب 

أنواع (األكسجين الجوى إلى داخل العبوة 
 .) خصائصهاوت وزيالعبوات 

۳٫٤ ۱۸Bالتخزين 
يراعى أن يتم تخزين المنتج النهائى فى 

التجفيف الكامل  .وجيدة التهويةمخازن نظيفة 
 ،وزنه من  % ۸۰حوالى  يفقده البردقوش
تحافظ على  لمجففة بطريقة سليمةفالنباتات ا

 ةلى سنإشهور   ۸ فاعليتها تقريبا لمدة من كل
 -:في الظروف اآلتية  وذلك ةكامل

مخازن جيدة التهوية بارتفاع  ياذا ماخزنت ف
تساوية بعاد مأمتر وفتحات تهوية موزعة  ب ٦

لتسمح بمرور الهواء  بشكل جيد داخل 
 .المخزن للمحافظة على حالة العشب

:  ٥ كما يكون مرتفعا عن سطح االرض من
يبعد عن  .)على بالتات خشبية (سم   ۱۰

يجب أن يكون ، سم ٤٥حائط التخزين ب
المكان جاف اليتعرض لرطوبه الشتاء 

، فالرطوبه تفسد النباتات الجافه المختزنه
ان تكون االسقف من النوع الجمالون  يفضلو

حتى ال تسمح بتراكم االتربة او المياه على 
 ،مخزن من النوع الجمالون المفرولسطح ال

والتى يمكن أن تتسرب الى البردقوش ويمكن 
تغير الصفات الطبيعية والكيميائية معرفه ذلك 

 .للريحان
دهان حوائط المخزن من الداخل بألوان فاتحة 

معرفة االصابات الحشرية حتى يمكن 
 .بسرعة

مصنعة من خامات التتعامل مع الزيت وليس 
لها المقدرة على امتصاص الروائح أو إحداث 

 .أكسدة للزيت
لها القدرة على حماية الزيت من الضوء 

 .والهواء 
تحافظ على ثبات درجات حرارة التخزين 

 .م °۱٥-۱۰والتى يفضل أن تكون منخفضة 
ضغوط ويسهل فتحها دمات والمقاومة للص

 .وقفلها
مزودة بأنبوبة خارجية لمعرفة مستوى الزيت 

 .بالداخل 
 .اقتصادية 

تتعدد المداخل والمخارج بتانكات تتمتازب
التخزين وذات شكل قمعى من أسفل ومزود 

الرواسب والماء العالق بعد  بمحبس إلزالة
 .فترة من ملء التانك بالزيت 

 :  المستخلصةت وزيالتخزين 
نتيجة  فساد لبعض الزيوت المخزنةث يحد

لظروف التخزين السيئة أو نتيجة لوجود 
جزيئات صغيرة لم يتم التخلص منها أثناء 
الترشيح وتلك الجزيئات تحتوى على 
سكريات تسبب حدوث التخمرات بالزيت لذا 
يجب العناية بالتخزين باتباع طرق وشروط 
 التخزين السليمة مع مراعاة أن يتم تقدير مدى
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ثباتية الزيت ضد األكسدة بغرض معرفة 
 .توزيالصالحية أنواع 

۳٫٥ ۱۹Bالمنتجات جودة 
تزيد جودة الزيت الناتج من حيث الكمية 
والمكونات نتيجة اتباع الظروف الموائمة فى 
عملية االستخالص وايضا من خالل اتباع 
الشروط السليمة لعمليات التداول والتخزين 

 .والتعبئة وكذلك طريقة الزيت

٤ ۳Bوالتسويقية االقتصادية الدراسات 
٤٫۱ ۲۰Bاالسواق معلومات 

٤٫۱٫۱ ٤٤Bاالسواق التصديرية 
المملكة  –هولندا  -إيطاليا –ألمانيا  –فرنسا 

 الواليات المتحدة -المتحدة 

٤٫۲ ۲۱Bاالنتاجية الجدوى دراسة 
 ) ۱۱۲۰طبقا ألسعار سنة (  البردقوشاقتصاديات إنتاج فدان 

 
 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 

 التكلفة بالجنيه البيان
 ۳۰۰ تقاوي أو شتالت
 ۱۲۰۰ سماد عضوي
 ۱٥۰۰ سماد كيماوي

 ٥۰۰ الري

 ۳٥۰۰ جملة مستلزمات اإلنتاج
 ۲۰۰ حرث وتخطيط
 ۲۰۰ عمالة زراعة

 ۷۰۰ عزيق وتسميد ومكافحة
 ٦۰۰ عمالة حش
 ۳۰۰ نقل للمناشر
 ٦۰۰ تعبئة وتجهيز

 إجمالي عمليات الخدمة
٦۰۰ 
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