
: هي تلك النباتات النامية في غير محلها او تلك النباتات التي تنمو من دون ان يتتدخل  Weedsاألدغال 

 االنسان في زراعتها . 

 : تقسم األدغال الى االنواع التالية حسب دورة حياتها :ـ  تقسيم األدغال

  Annual weedsـ األدغال الحولية  1

حياتها من انبات البذرة الى انتاج البذور مرة ثانية خالل فترة اقل من هي تلك النباتات التي تكمل دورة 

سنة ومثال على هذه االنواع األدغال الشتوية والصيفية ) شوفان بري ، سليجة ، خباز ، فجيلة  ، 

 حندقوق وغيرها ( .

   Biennial weedsـ األدغال المحمولة :  2

خالل فترة اكثر مــن سنة واقل من سنتين ومثال على ذلك هــي تلك النباتات التــي تقضي دورة حياتها 

 الجزر البري والمرير والكسوب االرجواني .

  Perennial weedsـ األدغال المعمرة  3

هي تلك النباتات التي تعيش لفترة اكثر من سنتين وقد تعيش لفترة غير محدودة ومن هذه األدغال 

 السفرندة والحلفا والقصب البري .

 ألدغال اضرار ا

 ـ منافسة المحصول على المتطلبات االساسية للنمو . 1

 ـ تنتج مواد سامة وتسبب تسمم لالنسان والحيوان . 2 

 ـ لها القابلية على انتاج نمو خضري كبير .  3 



ـ نظرًا النتاجها اعــداد كبيرة من البذور فان لها القابلية علـــى تلويث بذور المحاصيل مما تؤثر على  4 

 عية الحاصل نو 

 ـ األدغال تكون عوائل ثانوية للعديد من المسببات المرضية . 5

 ـ بعض األدغال تسبب نوع من الحساسية . 6

 مكافحة األدغال 

 توجد اربع وسائل او طرق لمكافحة األدغال : 

 أ ـ الطريقة الزراعية : وتشمل 

 ـ زراعة بذور محاصيل نظيفة وخالية من بذور األدغال . 1 

 ـ زراعة محاصيل لها القابلية العالية على منافسة األدغال . 2  

 ـ استخدام الدورة الزراعية . 3  

 ب ـ الطريقة الميكانيكية : وتشمل 

 ـ القلع اليدوي . 1

 ـ العزق . 2

 ـ القطع . 3

 ـ الغمر . 4

 ـ التغطية ببعض االغطية البالستيكية . 5

 ـ الحرق . 6

 استخدام كائنات حية للقضاء على األدغال مثل الحشرات والمسببات المرضية      ج ـ المكافحة الحيوية ؛ 



 ) فطريات ، فايروسات ، بكتريا ، ديدان ثعبانية ( .  

 د ـ المكافحة الكيمياوية : استخدام المبيدات الكيمياوية المناسبة للقضاء على األدغال .

 

 
 

 

 
 

 

 



  Rodentsالقوارض 

حيوانات لبونة واسعة االنتشار في انحاء الكرة االرضية ، ويعد الفأر المنزلي والجرذ من اكثر القوارض نجاحًا . 

ويعد االنسان وسيلة نقل القوارض من مكان الــــى الى اخــر . والقــوارض مهمة اقتصاديًا النها تسبب اضرارًا 

شكل مجامعيع وتعد من الحيوانات الذكية وتمتلك خمسًا للمحاصيل ومنتوجاتها في المخازن . تعيش القوارض ب

 .من الحواس المهمة 

 الطبائع والعادات 

 ـ تعيش القوارض بشكل مجاميع في جحور قرب مصادر الغذاء والماء . 1

ـ تعد القوارض من الحيوانات الذكية والحذرة ، حبث تمتلك غريزة حذر قوية ، فهي يمكن ان تضحي بأحد  2

 لسلوك طريق معين لم تعرف عنه شيء ، فاذا لم يحدث له اي ضررًا فانها تسلك ذلك .افرادها 

 ـ يمتلك القارض خمسة حواس وهي حاسة الشم واللمس والبصر والسمع والذوق . 3

 مكافحة القوارض 

 سمنت .ـ استخدام الطرق الوقائية : تهديم الجحور حيث تصب ارضية المباني باالسمنت وسد جميع الفتحات باال 1

 ـ استخدام الطرق العالجية وتشمل :ـ 2

 أ ـ المكافحة البايولوجية : استخدام كائنات حية تتغذى او تتطفل على القوارض .

 ب ـ المكافحة الميكانيكية : وتشمل استخدام عدد من المصائد ضد القوارض .

 قوارض وهي :ـ ج ـ المكافخة الكيمياوية : يوجد نوعان من المواد الكيمياوية لمقاومة ال

ــ الغازات السامة : يمكن تطبيق هذه الطريقة في المخازن والمباني والحقل ، اي في االماكن التي يمكن  1

التحكم في غلقها . ومن محاسن هذه الطريقة نفاذ الغاز الى الجحور واالنفاق التي اليمكن الوصول اليها 



 , SO2 , HCNلجرذان ، ومن اهم الغازات هي بسبب تكديس اليضائع وبالتالي سهولة قتل الفئران وا

CH3Br , PH3 . 

ـ السموم المعدية : تستخدم مواد غذائية تفضلها القوارض مضافًا اليها مادة سامة ، ويشترط ان تتغذى  2

القوارض اواًل على الطعوم الخالية من السموم ألجل ضمان تغذيتها فيما لو استخدمت مادة سامة مع هذه 

المواد المستخدمة حبوب الحنطة والشعير والرز ، حيث يتم ترطيبها بالماء ثم يضاف اليها  الطعوم . ومن

غم / كـــغم وتخلط مـــع المادة الســـامة بعد ذلك يتم توزيعها بالقرب مــن اماكن وجود  50دهن حيواني 

 القوارض . وتقسم السموم المعدية الى : 

 HClالذي يتفاعل مع حامض  Zn3P2فوسفيد الزنك  ـ سموم سريعة القتل : ومن هذه المواد 1

(  .                                                                                                                        PH3المتواجد في معدة القارض وينتج عنه غاز الفوسفين القاتل ) 

                         Zncl2 + PH3 -----HCl  + Zn3P2  

ـ سموم بطيئة القتل : هذا السموم تؤثر على العملية الفسلجية التي بواسطتها يمكن السيطرة على  2

 تخثر الدم في الجسم وهذا التأثير يسبب حدوث نزف داخلي يؤدي الى موت الحيوان .

 

 


