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 الريحانمحصول  

 معهد بحوث وقاية النباتات      إعداد : د. ماجده هاشم منصور

أيضاء  الريحان  عليه  ويطلق  والعالم  فى مصر  الهامة  والعطرية  الطبية  المحاصيل   أو   الحوك  من 

في الحبق الملكي بالر   أوروبا   ويلقب  الملكية   أو   يحان  هو  أو  العشبة  يوسف،  القديس  نبات   نبتة 

إلى  متر  ١ إلى إرتفاعه  يصل  عمر م  حولي  عشبي  عطري  تأخذ  و   (Lamiaceae). الشفوية  الفصيلة ينتمي 

اللون الريحان  ان يتراوح لون   مميزة ويمكن  عطرة  ، وهي ذات رائحةاألرجواني أو األبيض  صبغة أزهار 

األوراق من اللون األخضر إلى اللون البنفسجي وتتفاوت حجم األوراق بين الكبيرة تشبه أوراق الخس إلى  

 0.4   - 0.25   ىإلنسبته   تصل عطرى زيت  على أوراقه تحتوى  ،سم  1األوراق الصغيرة التي يصل طولها  

من   %3-2   إلى بذوره فى تصل  بينما  % الريحان  ويعد  االستخد  القديمة التوابل  ،    في ام  شائعة 

المستخرج من أوراقه في صناعة   زيته العطري  يدخل  كما؛  الشاي وتحسين نكهة والسلطات  الحساء  تحضير 

الريحان من التجميل ومستحضرات  والروائح   العطور الهامة  األدوية  ، ويعد  لكثير من األمراض في   الطبية 

  5,000من    كثر ، وقد استنبت ألأفريقيا أوالهند  يعتقد بأن أصل الريحان يعود إلى وقديما    .  والحديث   الطب القديم 

  خداماته في الطهو، باست  أيضا    واشتهر .ثاوفرسطس  و  ديسقوريدوس األغريق  اب كت ال حيث عِرف عند  سنة.  

يتشابه طعم أوراق الريحان    . مهما  في مطابخ جنوب شرق اسيايلعب دورا  كما  ، المطبخ اإليطالي وخاصة فى 

 . عديدة  أنواع ويوجد من نبات الريحان . ه وصنفعتماد على نوعه باإل  اليانسون  طعم بعض الشيء مع 

 االسم الشائع: ريحان
  Ocimum basilicum : االسم العلمي 

   Fam. Lamiaceae:العائلة  الشفوية 

 التسمية 

على كل نبات طيب الرائحة،  أيضا  الرحمة والِرزق،  يطلق   اللغة العربية لمعاجم معناه وفقا    الريحان 

بالحبق   أيضا   الضويسمى  بمعنى السوط  أو  الحبل أو  بالجريد  رب ويعني  أيضا   الريح  ويأتي    أطلق   .إخراج 

القدماء عليه  أهلشامو  أو ست  اسم المصريون  عليه  وأطلق  الغرب   والشام  العراق ،  وفي  الحبق،  اسم 

عرف بعدة أسماء أخرى، منها: ورق المشموم،  كما ي .عاوز الر  أو الحابي  ىأما في اليمن فيسم اآلس  ى سمي

 Basil التسمية اإلنجليزية للريحان و . في الهند  تولسي  ريحان الحماحم، بادروج، حوك، شامسفرم، وتسمى

  . ك المل  ، والتي تعني بازيليوس( βασιλεύς)  اإلغريقية  شتقة من الكلمةم

صنفا     160الريحان الحلو. وهناك أكثر من    تعد أكثر أصناف الريحان انتشارا أصناف :    األنواع  

  ويوضح الجدول التالى أهم أنواع الريحان:   مع أصناف أخرى جديدة كل سنة. را متوف تجاريا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3
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 صورة  الوصف  العلمي  االسم االسم 

 Ocimum basilicum  'Cinnamon القرفة  ريحان

 للنبات نكهة حارة عطرة، 

مركب  على  ميثيل  يحتوي 

الذي بدورة يعطيه نكهة   سينامات

  فى القرفة.  الموجودة تشبه 

 'Ocimum basilicum 'Dark Opal داكناليحان الر

أوراقها  ريحان  لون    ذات  هو 

بعض   وفي  غامق،  أرجواني 

 منقطة.  األحيان
 

 نبات ريحان

 الخس 
Ocimum basilicum 'Crispum 

مجعدة،    ذات كبيرة  حلوة  أوراق 

 . مناسبة للطبخ

 

 الريحان البنفسجي 
Ocimum 

basilicum 'Purpurescens' 

أوراق أرجوانية حمراء غير    ذات

الريحان   أقوى من  ونكهة  عادية، 

أكثر    الحلو،  يجعله  استخداما   مما 

سنوي   عشب  والزينة.  للسلطات 

إلى   ارتفاعه  يصل  النمو  سريع 

 . سم  70حوالي 

 

 'Ocimum basilicum 'Rubin الريحان األحمر 

اعتيادية، األ غير  حمراء  وراق 

طعم   الريحان  ولها  من  أقوى 

مناسبة   يجعلها  مما  الحلو، 

تنمو   وهي  وللزينة.  للسلطات 

و يصل    يصل بسرعة  أن  لطولها 

  . سم  70إلى 

 'Ocimum basilicum 'Minimum الريحان القزم 

مرتب   النباتنمو  ي  وهي    بشكل 

الصغيرة    مناسبة للحدائق 

  واألصص 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Cinnamon_Basil_Cary_NC_IMG_4092.jpg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Dark_opal_basil.jpg
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 فوائد الريحان 

رائحة   كبيرة  الريحان    تشبه  النوع  بنسبة  خاصة   األنواع  بعض  في  القوية  القرنفل  لرائحة  مماثلة 

أما   .الكيميائية  Eugenol العالية التي يحويها من مادة اإلنجول  ات كيزتخدم في إيطاليا، وذلك بسبب الترالمس

مادة    الليمونىالنوع   من  عالية  تراكيز  على  الحتوائه  الحمضيات  لرائحة  مائلة  رائحته   الليمونين فتكون 

Limonene .  منو الكثير  على  الحتواءه  ا  نظر  الصحية  الفوائد  من  العديد  الفيتامينات   للريحان 

 :رز فوائد الريحان الطبية، ومن أبلهامةا والمعادن

 .ويمنع اإلمساكيعمل على تطهير األمعاء  وفي تعزيز عمل الجهاز الهضمي،   يساعد  ✓

الحرة المختلفة في الجسم، والتي قد  دة قوية تساعد على محاربة الجذوريحتوي على مضادات أكس ✓

الخاليا تدمير  إلى  مادة    .تؤدي  أن  وجد  على  (Flavonoids) الفالفينويد فقد    حماية   تساعد 

 .ةارضاإلشعاعات والعوامل الخارجية ال الكروسومات في الخاليا من 

 .على تسكين االالم كمخدر لالالمعالية قدرة  له ✓

الدموية ✓ واألوعية  القلب  تعزيز صحة  في  ا  كبير  ا  دور  الريحان  مضادات    .يلعب  على  الحتوائه 

كاروتين البيتا  وخاصة   القوية  أ (Beta carotene) األكسدة  فيتامين  إلى  يتحول    الذي 

(Vitamin A)ما قد ينتج عنه من جلطات ، والذي يحارب الجذور الحرة وتأكسد الكولسترول و.   

ا جيد ا لمعدن ✓ والحد    يين جد ا لحماية األوعية الدمويةالمغنيسيوم والبوتاسيوم الضرور  ىيعد مصدر 

 .والنوبات القلبية  ارتفاع ضغط الدم  من خطر

 .سي التهابات الجهاز التنف في عالج نزالت البرد والربو ومحاربة يساعد  ✓

ساهم في عالج حب الشباب الناتج  ي  كما،  الناتجة عنها   تقليل تكاثر البكتيريا، ومنع االلتهابات ب   يقوم  ✓

 .من العدوى البكتيرية 

النفسية،   ✓ والضغوطات  والتوتر  القلق  يساعد يخفف  نسبة    حيث  تخفيض  على 

 .في الدم، والذي يزيد افرازه في الجسم عادة  في حاالت التوتر الكورتيزول  هرمون

الحديد، بحيث    كبيرة من  كمية د حيث يحتوى على  عالج فقر الدم الناتج من نقص الحدييساعد على   ✓

% من  10أو ما يعادل ملعقة من الريحان المجفف تغطي   كل كوبين من أوراق الريحان الطازجة

   .االحتياج اليومي من الحديد 

األفريقي   الريحان 

 األزرق 

Ocimum kilimandscharicum    

'Dark Opal' 

ال ينتج هذا النوع حبوب ، ويمكن 

بقص   رائحة علق زراعته  وله   .  

 .قوية الكافور ال
 

 ريحان ليمونى
Ocimum basilicum X O. 

americanum 

مو النبات بشكل  اوراقه صغيرة، ين 

أفريقيا  شرقي  شمال  في  رئيس 

في   ويستخدم  آسيا،  جنوب  وفي 

 .لرائحته الليمونيةالمطبخ 

 

https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_18456
https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_18456
https://www.webteb.com/heart/diseases/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://www.webteb.com/respiratory/diseases/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.webteb.com/respiratory/diseases/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.webteb.com/respiratory/diseases/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.webteb.com/general-health/%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Westcoastlady.JPG
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Kemangi.jpg
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يعمل كمضادات لاللتهابات حيث يحتوى على مركبات فينولية ومضادات أكسدة مثل الفالفونيد   ✓

 واالنثوسيانين. 

 .ل منه ينعش رائحة الفم ويخلصه من الرائحة الكريهة إن وجدت قوية، لذلك مضغ القليزكية و ه رائح له ✓

 أهم العناصر الغذائية في الريحان 

 حان على العديد من العناصر الغذائية الهامة ومنها: رييحتوى ال

o فيتامين أ. 

o فيتامين ك (Vitamin K) 

o  فيتامين ج (Vitamin C) 

o المغنيسيوم. 

o  الحديد. 

o  البوتاسيوم. 

o الكالسيوم. 

o  الفوليكحمض (Folic acid). 

o  3أحماض أوميغا (Omega 3).  

o الفالفونويد  والمركبات الفينولية  ب  والغنية   زيوت العطرية االساسيةمن ال  عالية  على كمية  يحتوى  و

 . (Anthocyanins) واألنثوسيانين 

تناول  كميات كبيرة منه فقد    ومما سبق ذكر فيعد الريحان من المحاصيل الطبية والعطرية الهامة ولكن 

إلى   اإلستراغوليؤدى  مادة  على  الريحان  الحتواء  وذلك  الكبد،  لسرطان  اإلصابة  لخطر   التعرض 

(Estragole)     إبطاء عملية تخثر الدم، خاصة  عند األشخاص الذين يعانون اضطرابات في  كما يعمل على

 . النزيف

   عة روز المساحة الم

 سنويا . طن  184648وتنتج  فدان     10210  حوالى ب  المنزرعة من الريحان  تقدر المساحة 

 المناسبة  األرض

 وخالية  والتهوية  الصرف  جيدة تكون أن بشرط المصرية  األراضى  أغلب  فى الريحان  زراعة تنجح

  فى  زراعته نجحت  وقد  ، والتهوية  الصرف جيدة  الصفراء األراضى فى  زراعته  وتجود  . الملوحة   من

 .والمستصلحة الجديدة  األراضى

 التقاوي  وكمية التكاثر

 . جيدة  بذور  جم 250-200  إلى الفدان  ويحتاج بالبذور  الريحان يتكاثر 

 األرض  من فدان لزراعة  تكفى شتالت  إلنتاج  قيراط ثلث  الفدان  يكفى حيث  المشتل فى البذور  تزرع  

 . المستديمة

https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7-3-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_767
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7-3-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_767
https://www.webteb.com/articles/%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%BA%D8%A7-3-%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_767
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والمعتمدة الفطرية  بالمطهرات  الزراعة  قبل  البذور  تعامل  بها   المائى  المحلول ويستخدم  الموصى 

 . مع المبيد المستخدم % 5 بنسبة  الصقة  كمادة  العربى للصمغ

 الزراعة  ميعاد

 . مارس  آخر  حتى فبراير منتصف فى الفترة من الريحان  مشاتل  تزرع  

 . الزراعة  من  يوم  ٤٥ حوالى  بعد  المستديمة  األرض  إلى  الشتالت  تنقل  

 المشتل  فى  الزراعة

 الكيماوية واألسمدة   المتحللة القديمة العضوية األسمدة  وإضافة  الجيد  بالحرث  المشتل  أرض  تجهز 

 ٤  +نشادر سلفات  كجم ٧  +الكالسيوم   فوسفات  سوبر  كجم ١٢ متحلل +بلدى سماد  ٣ م  ٥ل  بمعد 

 فتزداد  الجديدة األراضى فى أما  ، ةالقديم  األراضى فى المشتل  لقيراط  وذلك  بوتاسيوم سلفات  كجم

 سلفات  كجم  ١٠  +الكالسيوم  فوسفات  سوبر   كجم  ١٥  +بلدى  سماد  ٣ م ٥إلى  السمادية  المعدالت 

 . بوتاسيوم سلفات  كجم  ٦ + نشادر

  .٢م ٣ -٢ مساحتها  أحواض  إلى  وتقسم وتسوى  األرض  تزحف 

 سم  ٢٠ أبعاد  على سطور فى   توزيعها  لسهولة الرمل  من متساوية بكمية خلطها  بعد   البذور  تزرع  

 . الرمل من  رقيقة  بطبقة تغطى  ثم الريشتين على  سم  ٣٠ بعرض  خطوط  على  تزرع  أو

 الجديدة  األراضى فى أما  ، يوم   ١٥-١٠ كل الرى  ينظم  ثم  البارد  على الزراعة رية المشتل  يروى 

 بالرش  الرى  حالة فى  أما . يوم ٤ - ٢ كل  ذلك بعد  الرى  ينظم  ثم اإلنبات  تمام  حتى  يوميا   الرى  فيتم 

 المدة تقل  ثم ساعة ٢ الى١يوميا   الرى فيكون اإلنبات  تمام  وحتى  ية االبد  فى  الرى  فترات  زيادة فيجب 

   .الجو  وحالة  التربة نوع  حسب  يوم  ٣الى  ٢كل  لتكون

 فى الشتالت  جذور غمر يجب  كما مناسبة بفترة المستديمة لألرض  الشتالت  نقل قبل الرى منع  يراعى  

 . المستديمة  األراضى  فى الزراعة قبل  دقيقة  ١٥ لمدة فطرى موصى به ومعتمد  معلق

 المستديمة  األراضى  فى  الزراعة

 القديمة  األراضى -١

 فوسفات   سوبر  كجم  ٣٠٠  +كمبوست  ٣ م  ٥١ أو  متحلل  بلدى  سماد  ٣ م ٢٠ بإضافة  األرض  تجهز  

 . للفدان  زراعى  كبريت  كجم١٠٠  -  ٥٠ + الكالسيوم

 القصبتين/ خط  ١٤ بمعدل  وتخطط  تزحف  ثم  للتهوية  األرض  ترك مع  متعامدين  مرتين  األرض  تحرث  

. 

  الثلث  فى  الزراعة وتكون واألخرى الشتلة بين  سم  ٣٠ أبعاد  على  الماء وجود  فى  الشتالت  تزرع 

   . التخطيط اتجاه حسب  القبلية أو  الشرقية  الريشة  على  العلوى
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 . سم  ١٥ - ١ ٠من  طولها  ويكون  شتلة  لفأ ٢٥ - ٢ ٠إلى  الفدان  يحتاج 

  يكون  أن على يوم  ١٥ -١٠ كل الرى  ينظم  ثم  الزراعة  من  أيام   ٥ - ٣  بعد  خفيفة تجرية  رية  تعطى  

 . إسراف ودون  وبالحوال  الحامى على الرى

 الجديدة  األراضى   -٢

 بين  المسافة تكون  بحيث  المياه  خراطيم  مد  يتم  حيث  بالرش  وليس بالتنقيط  الرى  ار ياخت  يراعى  

 . سم ٥٠ -٢٥  واآلخر  النقاط  بين  والمسافة سم   ١٠٠ -٧٠واآلخر  الخرطوم 

 فوسفات  سوبر  كجم  ٤٠٠  +كمبوست  ٣ م  ١٥  +متحلل قديم  سماد  ٣ م ٣٠ بمعدل األسمدة تضاف  

 . للفدان  زراعى كبريت  كجم ١٠٠- ٥٠  + الكالسيوم  

 . الزراعة قبل مناسبة لمدة الرى الجيد والمنتظم مع رى األرض  

 بالتبادل  سم ٢٥ واألخرى الشتلة بين والمسافة سم  ١٥ - ١٠ بمسافة  الخراطيم بجوار  الزراعة تتم 

ينظم    أيام ثم ٥- ٣كل ذلك  بعد  الرى  ينظم  ثم  يوميا   / ساعة  ٢ -  ١ لمدة  للشتل التالى  اليوم  فى  الرى  ويعاد  

  .يوم على أن يكون الرى الحامى ودون إسراف   ١٥ -١٠الرى كل  

 التسميد 

 اآلزوتى  السماد
 مايعادلها أو نشادر سلفات  كجم ٩ ٠٠ -٦٠٠ إلى النمو موسم خالل المستديمة األرض فى الفدان يحتاج 

 . دفعات  على الكميات  هذه وتقسم . اليوريا استخدام تجنب  مع األخرى األسمدة من

 لألراضى كجم ١٥٠ ، القديمة لألراضى كجم ١٠٠ بمعدل الزراعة من شهر بعد  : األولى ❖

 . الرى ثم الجديدة

 الكمية تقسم ثم مباشرة.  الرى ثم المعدالت  وبنفس األولى الدفعة من شهر بعد  : الثانية ❖

 . الرى ثم السابقة وبالمعدالت  قرطة كل عقب  الباقية

 البوتاسى  السماد

 : دفعتين على تضاف بوتاسيوم سلفات  كجم ١٥٠ -١٠٠ حوالى النمو موسم خالل للفدان افيض 

 ٧٥ ،  القديمة لألراضى كجم ٥٠ بمعدل األزوتى للسماد  األولى الدفعة مع : األولى الدفعة ❖

 . الجديدة لألراضى كجم

 . المعدالت  وبنفس قرطة آخر عقب  فتضاف : الثانية الدفعة ❖

 . بالتنقيط الرى عند  السمادات  فى الرى ماء مع تذاب  أو النباتات  بجوار تكبيشا   األسمدة تضاف 

 القرط 

 . الحش  أثناء  النباتات  تخلخل  لتجنب  مناسبة  بفترة  القرط قبل  الرى  يمنع ✓
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 . الثانية  ةالسن  فى قرطات  ٥ -  ٤ ومن  األولى  السنة فى قرطات ٤  - ٣  الريحان يقرض  ✓

 األوراق  فى   الزيت   نسبة  الرتفاع  وذلك  الثمار  عقد   وبداية  التزهير  إكتمال   مرحلة   فى   األولى   القرطة  تتم ✓

. 

  إجراء   قبل   دقائق   ٥  لمدة   ١:١)    بنسبة   والماء  الكلوراكس   بمحلول   ومطهرة  حادة   بمناجل   القرط   يتم  ✓

 . (ساعة نصف  كل ذلك ويكرر   ، القرط

  التجديد   فى  لإلسراع  صغير  فرع   ٢- ١  من  وترك  الخطوط   سطح  من  سم  ١٠  إرتفاع  على   القرط   يكون ✓

 . والنمو 

نحاسى    برش   اإلسراع   يجب  ✓ أو مركب  ومعتمد    المجروحة  األسطح  لتطهير مركب فطرى موصى 

 . األمراض  انتشار  وعدم 

 . تروى   ثم  تسمد  ثم  الحشائش  إلزالة األرض  تعزق   القرط بعد  ✓

 شهر  آواخر  فى  القرط يوقف أن  على   يوم  ٥٠-  ٤٥  كل  ذلك بعد  ويكرر   الندى  تطاير  بعد  القرط  يتم ✓

 .   الزيت  من  النبات  محتوى ونقص   النمو معدل النخفاض   نوفمبر  ✓

 التجفيف 

 . التلوث  من  خالى نظيف مكان فى الشمس  فى  واحد  يوم دةمل قرطها  بعد  النباتات  توضع   

 وتقلب  رقيقة  طبقا فى النباتات  فيه ترص  ، ونظيف التهوية  وجيد  مظلل واسع منشر إلى  النباتات  نقل يتم 

    . أسبوع حوالى تستغرق والتى لألوراق الجفاف  تمام  حتى  يوميا  

  تسمح  حيث  مرحلتين على  خاصة  بغرابيل تغربل ثم  بالعصى  بالدق يدويا   السيقان  عن  األوراق  تفصل  

 الجافة  األوراق تعبأ ثم  األوراق عن األتربة فصل  فيتم  الثانية أما  األوراق دون السيقان  بفصل األولى

 مصنع   إلى العشب  نقلتم  في  فقط  الزيت  على الحصول  فى الرغبة  حالة  فى  أما  ، خاصة  أجولة فى

 . مباشرة القرط عملية بعد  التقطير 

  ومطابقة  نظيفة عبوات  فى تحفظ ثم الزيت  لفصل  ساعتين عن التقل لمدة  التقطير عملية تستمر 

 . للمواصفات 

 المحصول 

 طن  ٢ حوالى تزداد  الزراعة من األولى السنة  فى الجافة األوراق من طن١ .٥  - ١ من الفدان ينتج 

 . الثانية السنة فى

 إلى تصل قد  زيت  كجم ٢٥ -١٥ الواحد  الفدان  نباتات  تعطى زيت  على للحصول التقطير حالة فى 

 . الثانية السنة فى كجم ٣٠



8 
 

 أهم اآلفات التى تصيب  محصول الريحان 

 األمراض التى تصيب الريحان  أوالً: أهم 

 ذبول الفيوزاريوم  ➢

 Fusarium oxysporum : المسبب الفطر

 األعراض و األضرار 

اللون    يظهرفي البداية  موت النبات.  ذبول واصفرار وفقدان اللون األخضر يليها  مع    يةذبول األوراق السفل 

  عمل قطاع ، ولكن عند  أو المتحللةال تظهر جذور النباتات الذابلة  وعلى جانب واحد فقط من الساق    األصفر 

  من   قلت الفطريات التي تن  لون بني غامق من   ذات   كونتالسفلي  للماء في الساق    الناقلة ، فإن األوعية  بالطول

  .فى أوعية الخشب مما يسبب الذبول لماء  االذي يوقف نقل    ساق النبات  من الجذور إلى  اعدة  التربة وتمتد ص 

 صابة من خالل جروح الجذور التي تنمو خالل تربة موبوءة.  تحدث اإلو

      

 

 

 

 

 الوقاية و العالج 

 ومن مصادر موثوق بها .   خاليه من االصابات الظاهريةزراعة بذور  •

 معاملة البذوربالمبيدات الفطرية قبل الزراعة فى المشتل.  •

 . زراعة النباتات في التربة الخالية من مسببات األمراض  •

 لإلصابات الفطرية والفيروسية.  زراعة األصناف المقاومة  •

وذلك بنقع الجذور فى   ومعتمد  ى فطرى موصمعاملة الشتالت قبل زراعتها باألرض المستديمة بمبيد    •

 .المستخدم معلق المبيد

 .باضافة ملح نترات الكالسيوم7 –  6.5رفع درجة حموضة التربة إلى  •

 . فى مكاغحة أمراض الذبول وموت البادرات. الفطرية الموصى بهايمكن استخدام أحد المبيدات   •

•  

   لبياض الزغبيا ➢
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 Peronospora viciae  : المسبب الفطر

 األضرار األعراض و

تصبح البقع رمادية في المركز  و  على السطح العلوي لألوراق  على هيئة بقع باهتهتظهر األعراض المبكرة   

تتحول للون  بقع رمادية  ألجزاء السفلية من األوراق  ايظهر على    وكما   . الحوافعند    باهته مع مناطق خضراء  

الشديدة تسبب  عند حدوث اإلصابة  و   .فاتح رمادي    ىفطرومغطاة بنمو    باهتة األوراق الكاملة تبدو  وبنية     البنى 

 النبات.تساقط األوراق وموت 

    

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية و العالج 

٪    5 األعراض ألول مرة على حوالي   ظهور   عند  ة وقائيا  وعالجيا  لفطريأحد المبيدات ا  استخدام   يجب تطبيق 

ا   14-10 يكون الرش المتكرر ضروري ا كلو قد  ومن النباتات.   . يوم 

 العفن الرمادي  ➢

 Botrytis cinerea المسبب:الفطر 

 األعراض و األضرار 

ى بني غامق على السيقان  إل  اللون   نمو كثيف ورماديظهور

النبات.    ،واألوراق أوراق  وموت  سقوط  إلى  كما  يؤدي 

 . زيادة شدة االصابة   على الرطوبة العالية  عد تسا

 

 الوقاية و العالج 
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 . زراعة النباتات في األماكن المشمسة •

 . وعدم استخدام الري بالرش  والمنتظم المناسب الري  •

 . الحفاظ على خصوبة التربة  •

 . البذور بعمق مناسب  ةعا النباتات وزر تزاحمتجنب  •

 .من التربة بعد الحصاد خرى اآل إزالة مخلفات المحاصيل  •

 الموصى بها. يمكن الرش بأحد المبيدات الفطرية  صابات الشديدة  وفي اإل •

 بقع األوراق السيرسبوري  ➢

 Cercospora brassicicola  :الفطر المسبب

 األعراض و األضرار 

اللون   يالحظ اختفاء دها األنسجة البنية ود تختلف بقع األوراق في اللون من األخضر الباهت إلى األبيض وتح 

الرياح  بفعل    الجراثيم تنتشر    .بشدة  مشوة النباتات المتضررة  تظهردائرية.    البقع . قد تكون  األخضر بشكل عام 

  ، أو ميكانيكيا  بواسطة المعدات واألشخاص. واألمطار ومياه الري

 

 

 

 

 

 الوقاية و العالج 

 .المحيطة  الحشائشوبقايا المحاصيل المصابة   إزالة •

  مبيدات الفطريات أحد  معالجة البذور بالماء الساخن أو  واستخدام بذور معتمدة خالية من األمراض ،   •

 .الموصى بها والمعتمدة

لمدة  (    Chenopodium )خارج عائلة الزروعة  اتباع دورة زراعية بحيث يتم التناوب على المحاصيل   •

 .العائلة نفس   من محاصيل تجنب تعاقب زراعة و  .سنوات   3 -2

 .تجنب الري بالرش إذا كان سيؤدي إلى فترات رطوبة طويلة على األوراق و استخدام الري بالتنقيط  •

 

 ن القاعدةعف ➢

 Rhizoctonia solani: الفطر المسبب
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 األعراض و األضرار

  10وفى خالل    النبات   داخل ساقللبكتريا  غزو    يحدث   . ثم على الجزء السفلى من النبات   لون بني فاتح   ظهور  

 .ويموت النبات  ثم تذبل األوراق   .على النبات   عفن كامل   ينتشر ايام 

     

 الوقاية و العالج 

 .الحشائشمصابة وإزالة النباتات المضيفة و دفن بقايا المحاصيل ال •

   .مبيدات الفطريات الالبذور بالماء الساخن أو    معالجة ، أو  ام بذور معتمدة خالية من األمراض استخد  •

 الموصى بها. 

   (Chenopodium   )خارج عائلة   المزروعة المحاصيل    بين اتباع دورة زراعية بحيث يتم التناوب   •

 .سنوات  3 -2لمدة 

 . فى الصفات  تجنب تعاقب زراعة المحاصيل القريبة من بعضها البعض  •

 . الموصى بهاالفطرية عند شدة اإلصابة يتم المعاملة بأحد المبيدات  •

 بقع األوراق البكتيريةت ➢

 Pseudomonas syringae pv. Maculicolaة: المسبب   بكترياال

 األعراض و األضرار  

أرجواني مع    لون بني غامق أو  ذات   البقعتصبح هذه  ثم  دقيقة وواضحة  بقع على الورقة تبدأ كبقع    ظهور

بقع لتشكل بقع جانبية غير  تتجمع الفي الحجم. مم    3قليال  وتصل إلى  تكون البقع عميقة  و هاالت شفافة.  ظهور

ا لألوراق.    منتظمة  ا متعرج    باهت  خضر ذات لون أالنباتات تصبح األوراق  تقدم إصابة  مع  ومما يعطي مظهر 

لمدة سنة واحدة على األقل ويمكن  السابقة يمكن لهذه البكتيريا البقاء في التربة وبقايا المحاصيل   . مزركشةأو 

ا أن  الناقلة لألمراض الحشرات وكذك مياه الري. وعن طريق األمطار    اإلصابة نتشرت و مع البذور.  تنقلأيض 

 هذا المرض.  تساعد على انتشار  قد 
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 الوقاية و العالج 

 . استخدام البذور الخالية من البكتريا •

 .قبل الزراعة الشتالت يجب تعقيم  •

    .   لمدة عام على األقل مختلفة فى الصفات ستخدام نباتات إاتباع دورة زراعية ب  •

 . الموصى بها ) مضادات البكتريا( عند شدة اإلصابة يتم المعاملة بأحد المبيدات  •

 ً  األكاروسية التى تصيب محصو الريحان الحشرية اآلفات   أهم ثانيا

 المن،  مثل  الماصة  الثاقبةومنها الحشرات  واألكاروسية    ية  الحشر آلفات  ا  بالعديد من    يصاب  الريحان

 .   األحمر  وكذلك يصاب بدودة ورق القطن، الحفار والدودة القارضة   الجاسيد، التربس

  المن حشرات ➢

 .Aphis sppاالسم العلمى:   

 واألضرار ألعراض ا

الحشرات على أوراق النبات    وتظهر يمكن أن تتسبب مجموعات المن في توقف النمو أو حتى موت النباتات ,  

، تتغذى على عصارة النبات مما يؤدى إلى إصفرار  رمادية خضراء اللونصغيرة  حشرات أو براعمها وهي  

وتساعد هذة الحشرات على انتقال  .  لألوراق التفاف  و  جعد ت  يحدث قد  األوراق وتساقطها عند شدة اإلصابة و

للنبات، و فيروسة  أمراض  الفيروسات مسببة  الحشربعض  التي    ات تفرز  العسلية  “الندوة  تسمى  لزجة  مادة 

 .نمو الفطر األسود  تساعد 

  

 

 

 

 

 

 

 المكافحة

   .ة أو متحملةاستخدام أصناف مقاوم •

 التأكد من خلو الشتالت من اإلصابة بحشرات المن  •
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 .استخدام مصائد صفراء الصقة لجذب الحشرات  •

   استخدام األعداء الحيوية الطبيعية للتغذية على الحشرات المتواجدة. •

على أن تكون    الموصى بهاالحشرية  عند ظهور أعداد كبيرة من المن يمكن استخدام أحد المبيدات   •

 . آخر رشة قبل القرط بأسبوع 

   الذبابة البيضاء  ➢

  Bemisia tabaciاالسم العلمى: 

 األعراض واألضرار: 

حتى  البادرة    منخالل مراحل النمو المختلفة    الريحان  أهم اآلفات الحشرية التى تصيب محصول  التى تعتبر من

مما يؤدى إلى إصفرار   األوراقعصارة    بامتصاص   كاملةوتتغذى الحوريات والحشرات ال    ،رثماإلزهار وا اإل

  .وتقوم أيضا  بنقل الفيروسات   وتساقطها،األوراق 

 

 

 

 

 

 المكافحة

   .ة لإلصابة استخدام أصناف مقاوم •

 الذبابة البيضاء. التأكد من خلو الشتالت من اإلصابة بحشرات  •

 .الكاملة استخدام مصائد صفراء الصقة لجذب الحشرات  •

   المتواجدة.استخدام األعداء الحيوية الطبيعية للتغذية على الحشرات  •

من   • كبيرة  أعداد  ظهور  الكاملةعند  والحشرات  المبيدات   الحوريات  أحد  استخدام    الحشرية   يمكن 

 . على أن تكون آخر رشة قبل القرط بأسبوع   الموصى بها

 التربس  ➢

 ,Thrips palmi  Frankliniella occidentalis، :االسم العلمى

 األعراض واألضرار 

تصيب محصول    الهامة  الحشرات  من عل  الريحانالتى  تؤثر  القيم  ى حيث  من  يقلل  مما    ة التسويقي   ة األوراق 

حيث   رار على محاصيل النباتات العطريةوتسبب العديد من األض  عوائلالحشرات متعددة ال  وهى من  للمحصول
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كما و  رةخاليا البش  أضرار مباشرة ينتج عنها تلف  الكاملة على األوراق وتسبب   لحشرات تتغذى الحوريات وا

 .  نحنى حوافها ألعلىت تبدو األوراق المصابة مجعدة وو  أن لها أضرار غير مباشرة عن طريق نقل الفيروسات 

   

 

 

 

 

 المكافحة

   .لإلصابة أو متحملة ة استخدام أصناف مقاوم •

 .استخدام مصائد صفراء الصقة لجذب الحشرات الكاملة •

   للتغذية على الحشرات المتواجدة.استخدام األعداء الحيوية الطبيعية  •

من   • كبيرة  أعداد  ظهور  الكاملةعند  والحشرات  المبيدات    الحوريات  أحد  استخدام  الحشرية  يمكن 

 . على أن تكون آخر رشة قبل القرط بأسبوع   الموصى بها

 دودة ورق القطن الكبرى ➢

  Spodoptera littoralis:   االسم العلمي

 األعراض واألضرار 

دائرية تتسع  تتغذي اليرقات حديثة الفقس علي بشرة السطح السفلي للورقة في مساحة  البيض  فقس  يعندما  

دون إحداث ثقوب ولكن الطبقة الشفافة تبدأ    تدريجيا  حتي تشمل الورقة كلها فال يتبقي منها إال بشرتها العليا

وتتجه اليرقات إلي نسج خيوط تتعلق بواسطتها اليرقات متنقلة إلي    ةتجف الورقو   فى الجفاف ويتغير لونها 

تقرض األوراق مباشرة مسببة ثقوب صغيرة غير منتظمة   الثالث   العمر   إلى  اليرقة  تصل  ا وعندم .أوراق أخري

  في بينما .فاتحا   ىواف هذه الثقوب ويصير لونها بن وتجف أنسجة األوراق عند ح بين عروق األوراق الرئيسية

ثانية  تفقد قدرتها على التعلق بأوراق النبات وتتركه أثناء النهار لتختبئ فى التربة ثم تتسلقه   لليرقة  الرابع   العمر

وفى بعض األحيان تتغذى على جميع األوراق الغضة ويصبح النبات مجردا   . أثناء الليل لتتغذى على األوراق

تماما   واللوز في   لليرقة  الخامس   العمر   فى   الضرر  يزداد   .من األوراق  تأكل جميع األوراق والبراعم  حيث 

في حاالت اإلصابة الشديدة تتساقط  . ومثقبه القطن وتصيب الثمار ويصبح الحقل عبارة عن أعواد عارية وثمار  

تتواجد طوال العام ولكن تكثر فى الصيف ويكون عدد األجيال  و. اوراق النبات فال يتبقي إال األعواد واقفة

 .كثيرة مع قصر فترة الجيل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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 المكافحة  

 .الحديث  والفقس  باللطع مصابة  مناطق ظهور عند  تكافح 

 . ميكانيكيا  أو يدويا   جمع اللطع وحرقها •

في الحقل أو بجواره ألنها تتغذي علي أوراق الحشائش وقد الموجودة  حشائش  الالتخلص من   •

  لها. تتخذه مسكنا

لإمحاولة   • النباتات  الجيران وبعيدا  عن  نثرا  علي حدود األرض مع  الحي  الجير  منع  ستخدام 

 . نتقال اليرقات إ

 الطبيعية للتغذية على الحشرات المتواجدة. استخدام األعداء الحيوية  •

 المصائد الفرمونية لجذب الحشرات الكاملة. و الضوئية المصائداستخدام  •

 الموصى بها.  الحشرية ات د حدى المبياإلصابة تكافح بإ  شدةعند  •

 الدودة القارضة ➢

  Agrotis ipsilon:  االسم العلمى

 األعراض واألضرار 

التي تسبب   الهامة  المزارع عند    خسائر كبيرة من اآلفات  الى إعادة  إللبادرات حيث يضطر  شتداد اإلصابة 

حتياجاته الحرارية كاملة مما يؤدى  إالزراعة مرة أخرى مما يؤدى الى تأخر نمو النبات وعدم حصوله على  

المحصول  قلة  نبات . الى  من  أكثر  وإتالف  مهاجمة  الواحدة  اليرقة  بالديدان  لذلك  ، تستطيع  اإلصابة    تتميز 

اليرقات )   الفجائي الى وجود  بقع متناثرة في الحقل ويرجع سبب ظهورها  بأنها تظهر فجأة وفي  القارضة 

ومن مظاهر اإلصابة وجود سيقان البادرات مائلة فوق سطح   . الطور الضار( تحت سطح التربة وخروجها ليال  

طح التربة مباشرة وكذلك وجود  وذلك فوق س التربة نتيجة قرض اليرقات للبادرات سواء كان كليا أو جزئيا

، ومن  ت لألوراق القريبة من سطح التربةبعض فتات األوراق بجوار البادرات المقروضة نتيجة قرض اليرقا
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الممكن أن تجد اليرقات أسفل النباتات المقروضة أو قريبة منها ونادرا ما تجد أكثر من يرقة واحدة أسفل  

 . فيما بينها  الذاتى لوجود ظاهره االفتراسالنبات 

 أعراض ومظاهر اإلصابة 

 سقوط النباتات نتيجة قرص الساق قرب سطح التربة.  

 وجود أوراق متساقطة من النبات على األرض.  

 اليرقة عدة نباتات فى الليلة الواحدة. تقرض  

 ظهور اإلصابة فى شكل بؤر فجأة.  

 . ملتوية حول نفسها أجزاء الفم تالمس نهاية البطن اسفل الجورةأو رمادية وجود يرقات سوداء  

 

 

 

 

 

 المكافحة  

  العذراى  و اليرقات  لقتل التهوية و  التشميس و  الحرث  تكرار مع   طويلة مدة وتشميسها   األرض  حرث  

   .الطبيعية األعداء و   الشمس ألشعة المختلفة  أطوارها تعريض   بواسطة  فيها المختبئة

 .تشميسها  و  تقليبها  و  التربة  حرث  بعد   راحة فترة الحقل ترك  و  المحصول بقايا   حرق  و  جمع 

 العليق.  وخاصة  لآلفة عوائل  لكونها الحشائش من  التخلص  

  ال   و  ،  الُمصابة  البادرات   جور   أسفل   و  حول  من   باليد   اليرقات   وإعدامها  النباتات   سفل أ  اليرقات   جمع 

 .الخضر  مشاتل في  أو الصغيرة المساحات  في  إال الطريقة هذه  تصلح 

 والعذارى.  اليرقات  لقتل المعدني الزيت  أو  السوالر  من قليل يضاف قد  و  الغزير  الري 

السامة   الطعوم  اإلصابة   استخدام  حالة  في  ال:  يستخدم  السام  الشديدة  النباتات   طعم  حول  تكبيشا 

تحديد   يتم  و   تروى األرض في الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب.  حيث 

مناطق اإلصابة بالدودة القارضة عندما تظهر في جورتين قبل الخف أو جوره واحدة بعد الخف يتم  

لل وذلك  الجور  بجوار  السام  الطعم  حيث  وضع  تكبيش  الطعم  ويستخدم  األعداء  على  محافظة 

  للفدان جم عسل اسود  ك  1/ 2جم ردة +  ك  25+   الموصى بها   من المبيدات   موصى بهبمعدل   تستخدم 

 توضع تحت الجوراسفل النباتات عند الغروب.  تخلط جيدا وتترك لتتخمرثمو

 الكاملة.  الحشرات  لمكافحة  الفرمونية  أو الضوئية  المصائد  استخدام 
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 الحفار أو كلب البحر  ➢

  Gryllotalpe gryllotalpa: االسم العلمي

 األعراض واألضرار 

تتغذى كل من الحوريات والحشرات الكاملة على المجموع الجذرى والجزء السفلى من سيقان النباتات الصغيرة  

ئيا فان ذلك يؤدى الى  القرض جزاذا كان    يقان وتتوقف شدة الضرر الحادث على مقدار القرض للجذور والس

يجف ويموت ولكنه يظل قائم فى مكانه ويسهل اقتالعة من    ت اذا كان القرض كليا فان النبا  ذبول النبات، بينما 

 يادة التكاليف وتاخر نضج المحصول. لتغذية مما يؤدى الى ز السطحية الناتجة من ااالنفاق ظهور .التربة 

 

 

 

 

 

 المكافحة

 .زراعتها بعمق لقتل الحشرات وإزالة أنفاقهاحرث األرض قبل  

 االعتدال في التسميد العضوي،   

 .جمع و حرق بقايا المحصول و ترك الحقل فترة راحة بعد حرث التربة و تقليبها و تشميسها  

 العليق.  وخاصة  التخلص من الحشائش لكونها عوائل لآلفة 

 .القمحغمر األرض المصابة بالماء لمدة يومين قبل زراعة  

 .استخدام المصائد الضوئية التي تجذب الحشرة  

السامة    الطعوم  السام   استخدام  الطعم  يستخدم  الشديدة  اإلصابة  حالة  في  النباتات   :  حول  تكبيشا 

تحديد   تروى األرض في الصباح ثم يوضع الطعم السام سرسبة بين الخطوط عند الغروب. ويتم   حيث 

القارضة عندما تظهر في جورتين قبل الخف أو جوره واحدة بعد الخف يتم  مناطق اإلصابة بالدودة  

حيث   تكبيش  الطعم  ويستخدم  األعداء  على  للمحافظة  وذلك  الجور  بجوار  السام  الطعم  وضع 

جم عسل اسود  ك  1/ 2جم جريش ذرة +  ك  25من المبيدات الموصى بها +    موصى بهبمعدل   تستخدم 

 توضع تحت الجوراسفل النباتات عند الغروب.  تخلط جيدا وتترك لتتخمرثمو  للفدان

 العنكبوت األحمر  ➢

  urticae Tetranyehus  العلمى: االسم
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 واألضرار  األعراض

  أو   حمراء  تصبح   ثم   المصفر  اللون  إلى   تدريجيا    تتحول   لألوراق  السفلي  السطح  على  باهتة   صفراء  بقع  ظهور

  شدة   عند و  الوسطية.   العروق  وحول   العروق   بين   البقع  هذه   تقع   بني   لونها   يصبح   النهاية   وفى  محمر   بني   أو

  الورقة   فتأخذ   العلوي  سطحال  أما  المصابة.  لألوراق  السفلي  السطح  معظم  أو  كل  لتغطي  البقع  تلك  تلتحم   اإلصابة

  عنكبوتي   نسيج   عمل   وتسقط.   وتموت   وتذبل   األوراق   تجف  اإلصابة   تقدم   مع   البني   اللون   إلى   يتحول   بنفسجيا    لونا 

  والتمثيل   التنفس   عمليات   يعيق  مما  األتربة   به  وتلتصق  عليه  تتحرك  النباتات   أو  األوراق   بين  أو  العروق  بين

 المصابة.  للنباتات  الضوئي 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة  

  .إزالة االوراق الشديدة االصابة باليد، ومن ثم احراقها أو اتالفها 

   . نكبوت على التكاثر وزيادة أعدادهتجنب اإلفراط في أستخدام االسمدة النيتروجينية، ألن ذلك يشجع الع  

 . للحشرة التخلص من الحشائش لكونها عوائل  

 الموصى بها. األكاروسية  المبيدات عند شدة اإلصابة يوصى باستحدام أحد  


