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أخي املزارع:  يعترب الش���وندر الس���كري من احملاصيل الزراعية اهلامة بعد القمح والقطن كونه احملصول 
الوحيد يف سورية الستخراج السكر، كما يستخدم املوالس الناتج عنه  يف إنتاج اخلمرية الطرية املستخدمة 

يف صناعة اخلبز ويدخل يف تركيب خالئط العالئق احليوانية.

لقد تطورت زراعة حمصول الشوندر السكري يف هناية الثمانينات، وزرع يف عدة عروات )خريفية وشتوية( 
لكن ارتفاع درجات احلرارة عند القلع وخاصة يف حمافظيت )الرقة ودير الزور( يف شهري حزيران  ومتوز 
حدّ من التوس���ع يف زراعة احملصول يف هاتني احملافظتني حيث أن احلرارة تؤدي إىل تباطؤ عملية ختزين 
السكر وحترق كمية السكريات املخزونة  نتيجة الزدياد معدل تنفس النبات، وبالنتيجة فإن نسبة احلالوة 

تنخفض وتتدنى املواصفات التصنيعية للشوندر.

لذلك أخي املزارع للحصول على أفضل املواصفات اإلنتاجية والنوعية للمحصول يف حمافظيت الرقة ودير 
الزور يزرع اعتباراً       

  من15 /متوز ولغاية 15/آب يف الرقة 
 ومن 1/آب ولغاية 15/آب يف دير الزور.

 
ويت���م  قل���ع اجلذور بعد /210/ يوماً م���ن الزراعة مع إمكانية البدء بالقلع بعد 195 يوماً من الزراعة دون 
أن تتأثر املواصفات اإلنتاجية والنوعية للمحصول بدرجة كبرية وتكون إنتاجية اجلذور  باملتوسط يف هذه 
العروة) 4 � 4,5 ( طن/دومن وتصل نسبة احلالوة باملتوسط 16 %، ومل تظهر أية مشاريخ زهرية على نباتات 

الشوندر السكري املزروعة يف العروة الصيفية. 

         
 

 مقارنة بني العروة الصيفية واخلريفية للشوندر السكري
 

العروة الصيفيةالعروة اخلريفية
درجة حالوة أعلى )التقل عن %16(درجة حالوة أقل )التتجاوز 13%(

فقد أقلفقد أكرب يف درجة احلالوة بعد القلع
أقل )7-8 ريات(االستهالك املائي أعلى )عدد الريات 10-12 رية(

االستفادة من اجملموع اخلضري الطازج كأعالفاجملموع اخلضري ال يصلح لتغذية املاشية
الدورة الزراعية ثالثية )قمح-شوندر-قطن( خالل الدورة الزراعية ثنائية )قمح-شوندر( خالل عامني

عامني
جهد العمل مركز خالل فرتة أقلجهد العمل ميتد لفرتة أطول

ال يوجد مشرخةتعرض احملصول ألضرار الشمرخة
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اخلدمات الفنية الزراعية للشوندر السكري )العروة الصيفية(: 
1 - اختيار الصنف:

ينصح بزراعة األصناف وحيدة اجلنني كوهنا تتميز مبقاومتها لألمراض واآلفات وارتفاع درجة حالوهتا 
وإنتاجيتها من اجلذور.

الدورة الزراعية: يزرع الشوندر يف هذه العروة بعد القمح مباشرةً وبعد قلعه يزرع القطن.
2 – الرتبة املناسبة:

الرتبة املخصصة لزراعة الشوندر عميقة، خصبة، جيدة الصرف وقد زرع بنجاح يف بعض األراضي الرملية 
أو اخلفيفة، ويف األراضي املس���تصلحة وذلك لتحمله امللوحة بدرجة كبرية مقارنة باحملاصيل األخرى، وال 

يفّضل زراعته يف الرتب الثقيلة لكي:
1( ال تقل نسبة اإلنبات.

2( ال تكون اجلذور صغرية احلجم وغري منتظمة الشكل.
3( التكون اجلذور صعبة القلع وصعوبة فصل الطني عنها.

3 – حتضري األرض للزراعة:
الش���وندر الس���كري م���ن احملاصي���ل اليت تتطلب مه���داً جيداً للب���ذور وخاصة عند زراع���ة األصناف وحيدة 
اجلنني، لذا جيب حراثتها ثالثة أوجه متعامدة. وأن يس���وى س���طح الرتبة تسوية جيدة خاصة يف األراضي 
ذات املناسيب املختلفة حتى ال تؤثر على منو وإنبات البادرات ولضمان توزيع مياه الري توزيعاً عاداًل على 

النباتات اليت تروى بنظام الري السطحي  ويفضل التسوية بالليزر، ويتضمن حتضري األرض للزراعة: 
 حراثة أوىل :على عمق )10-20( سم لتفكيك الرتبة وقلب بقايا احملصول السابق. 

حراثة ثانية  :على عمق )25 – 30 ( س���م وأن تكون متعامدة مع األوىل وبعد فرتة من )أس���بوع وحتى 10 
أيام( لتعريض الرتبة للشمس.

أخ���ي امل���زارع إن ع���دم فالح���ة الرتبة بش���كل جيد 
وخاص���ة الرتب الثقيلة يؤدي إىل ظهور التش���عبات. 
لذل���ك جيب عليك إجراء فالحة عميقة مرة كل 4 
س���نوات ملنع تشكيل طبقة كتيمة تعيق منو اجلذور 
مم���ا يدف���ع النبات للنمو فوق س���طح الرتبة وتلوّن 
اجل���زء العلوي باللون األخضر، مما يؤدي إىل رفع 
نس���بة اإلج���رام واخنف���اض احلالوة أم���ا األراضي 

الطينية الثقيلة فتحرث على عمق 60 سم ثم حترث حراثة عادية لتنعيم الرتبة وتسويتها وذلك من أجل 
مساعدة اجلذور على النمو منواً طبيعياً.

مالحظة: جيب قبل الزراعة تربيص األرض وذلك بريها واالنتظار حلني إنبات األعشاب وحرث 
األرض بعدها مباشرةً للتخلص من أكرب عدد ممكن من األعشاب املنافسة لبادرات الشوندر.

4ـ طريقة الزراعة:
4--1الزراعة يف األراضي املتأثرة باألمالح:
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 ينص���ح ب���أن تك���ون الزراعة تقبيع على أثالم عريضة )عرض الثلم 40 س���م واملس���افة بني األثالم 60 س���م 
واملس���افة بني النبات واآلخر على نفس الثلم 15 س���م( على طريف الثلم، حبيث حتقق كثافة نباتية قدرها 
120 أل���ف نبات/هكت���ار. عل���ى أن تت���م الزراعة بع���د ري األرض بالراحة ويف الثل���ث األول من بطن اخلط، 
لضمان عدم وصول األمالح للبذار يف هذه املرحلة احلرجة من عمر النبات، خاصة وأن حمصول الشوندر 
يعترب من احملاصيل احلساسة للملوحة يف بداية مراحل منوه، وتتم الزراعة على عمق حوايل) -2 3 ( سم.

4--2الزراعة يف األراضي غري املتأثرة باألمالح:
تتم الزراعة إما آلياً أو يدوياً على خطوط وعمق الزراعة حوايل )-2 3 ( سم حتى ال جترف البذور بواسطة 

مياه الري.
5 -  موعد الزراعة:

يعترب حتديد موعد الزراعة عامالً هاماً من عوامل زيادة اإلنتاج كماً ونوعاً ويعترب أيضاً من أكثر العوامل 
احملدّدة لإلنتاج، فالتبكري أو التأخري مبوعد الزراعة يضر باحملصول بدرجة كبرية، 

املوع���د األمث���ل: يف الرق���ة من منتصف ش���هر متوز وحتى منتصف ش���هر آب ، وذلك بس���بب ارتفاع درجات 
احلرارة أما يف دير الزور فتبدأ الزراعة من 1/آب ولغاية 15/آب.

6– الكثافة النباتية :
املسافة بني اخلط واآلخر 50 سم وبني النبات واآلخر 15 سم لضمان كثافة نباتية جيدة ومرتفعة يف وحدة 
املس���احة أي حبدود 133 ألف نبات / ه�كتار للحصول على جذور متوس���طة احلجم مرتفعة احلالوة حبيث 

يكون وزن اجلذر بني / 750 – 900/غ.

 

7ـ كمية البذار:
يزرع يف سورية نوعني من بذار الشوندر السكري :

1 ( بذار متعدد األجنة : حيتاج اهلكتار إىل 12 كغ من البذار.
2 ( بذار وحيد اجلنني الوراثي : حيتاج اهلكتار إىل 1,4 وحدة بذرية ) الوحدة البذرية / 100 ألف بذرة  ( 

                  بذار متعدد األجنة                                  بذار وحيد اجلنني  
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8 – الري :
أخ���ي امل���زارع إن عملية التس���وية بالليزر م���ن العمليات الزراعية الضرورية وذلك م���ن أجل توزع مياه الري 
بش���كل متس���اوي يف كافة أحناء احلقل، لكي التتجمع املياه يف بعض أجزاء احلقل وتظهر إصابات بأعفان 

اجلذور.
يعترب الشوندر السكري من النباتات الشرهة للماء وجيب ري احملصول مباشرة بعد الزراعة ويعترب موعد 
الري هو تاريخ الزراعة حبيث تبقى الرتبة رطبة بشكل مستمر يف ال� 5 سم السطحية أي حول البذار مما 

يساعد على اإلنبات اجليد، كما يضمن كثافة نباتية جيدة ومبستوى منو واحد.
خيتلف عدد الريات اليت حيتاجها النبات خالل موسم منوه باختالف موعد الزراعة وطبيعة الرتبة وحالة 
الطقس الس���ائدة وحجم وعمر النبات وكمية األمطار اهلاطلة خالل املوس���م، وحيتاج الش���وندر إىل ريات 

منتظمة خالل موسم منوه كما جيب مراعاة النقاط التالية عند الري:
1 -تروى األرض بعد وضع البذور وتروى مرة ثانية رية خفيفة بعد )3-5( أيام من الزراعة للمساعدة على 
ظهور النباتات فوق سطح األرض، ويف هذه العروة قد حتتاج البذار إىل رية ثالثة خفيفة بعد )4-5 ( أيام 

وذلك بسبب ارتفاع درجات احلرارة وقت الزراعة.
2 -يتم الري بعد ذلك على فرتات متقاربة حسب طبيعة الرتبة وحاجة النبات للماء مع مراعاة أن يكون 
الري خفيفاً ومتقارباً خاصة عند اشتداد حرارة اجلو كما يفضل أن يتم ري النباتات يف األيام اليت يشتد 

فيها احلر ليالً. 
3 -يستدل على حاجة النباتات للري من استمرار ذبول أوراقها بعد غروب الشمس ) أثناء الليل ( وضعف 
منو األوراق اجلديدة ويفضل أن يتم الري دائماً قبل وصول النباتات إىل مرحلة الذبول وذلك عند املساء 
وإن هت���دل األوراق عن���د الظه���رية ال يعترب دليالً على العطش بل حالة طبيعية نظراً لكرب حجم املس���طح 

الورقي.
4 -تعطى النباتات آخر رية قبل قلع اجلذور حبوايل 3 أسابيع على األقل وهذا يؤدي لزيادة تركيز السكر 

يف اجلذور قبل القلع وعدم إعطاء منوات جديدة.
5 -حيتاج الشوندر السكري خالل موسم النمو يف العروة الصيفية حوايل )6 – 8( ريات تبعاً لكمية األمطار 
اهلاطل���ة وت���ؤدي الزي���ادة عن حاجة النباتات إىل الزيادة يف منو األوراق على حس���اب منو اجلذور وحمتوى 

السكر فيه.
مالحظة هامة: جيب عدم اإلفراط يف الري وخاصة يف األراضي الطينية الثقيلة ورديئة الصرف وإعطاء 

احملصول الكمية املناسبة ويف موعدها منعاً النتشار األمراض الفطرية.
لك���ن أخ���ي املزارع جي���ب عليك االنتقال إىل طرق الري احلديث���ة ) رذاذ، تنقيط ( ملا هلا من أثر يف توفري 

املياه وزيادة اإلنتاج واحلالوة وذلك بعد استشارة الفنيني املختصني يف الوحدات اإلرشادية.
9– العزق والتعشيب :

حيتاج الشوندر السكري من )2-3( عزقات وجيب أن تتم يف األطوار األوىل من حياة النبات وقبل أن تتغلب 
على بادرات احملصول.

العزقة األوىل :عندما تكون بادرات الشوندر السكري يف طور الزوج األول من األوراق احلقيقية.
العزقة الثانية والثالثة: عند ظهور بادرات األعشاب من جديد بعد العزق.

انتبه أخي املزارع : جيب االنتهاء من عملية العزق قبل أن تتش���ابك أوراق الش���وندر ويراعى أثناء العزق 
عدم خدش اجلذور بالفؤوس وكذلك جيب تغطية اجلزء املكش���وف من اجلذور بالرتاب حلمايته من أش���عة 

الشمس.
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تس���تعمل يف الوقت احلاضر وعلى نطاق جتاري الكثري من مبيدات األعش���اب املتخصصة اليت تستخدم يف 
وجود أو عدم وجود احملصول، ومن بني هذه املبيدات: 

- مبيدات تستخدم قبل زراعة احملصول.                 
- مبيدات تستخدم بعد الزراعة وقبل ظهور بادرات احملصول. 

- مبيدات تستخدم بعد ظهور بادرات احملصول. 
10– التفريد :

جيب تفريد النباتات عند زراعة البذار متعدد األجنة عند وصول النبات إىل مرحلة األربع أوراق حقيقية 
وجيب عدم التأخر يف عملية التفريد، وإن التأخري يؤدي إىل التفاف اجلذور على بعضها البعض وبالتايل 
تقّطعها عند تفريدها مما يضعف النبات الذي يبقى يف الرتبة بسبب تقطع بعض جذوره، ولسهولة إجراء 

التفريد يفضل أن تتم بعد ري األرض بأيام قليلة حتى يكون من السهل قلع النباتات الزائدة.
11 – التسميد :

جيب أن يضاف السماد حسب حمتوى الرتبة من العناصر الغذائية واليت حنصل عليها من عملية حتليل 
الرتبة يف خمابر وزارة الزراعة واهليئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وأهم العناصر الغذائية هي :

اآلزوت :
يعت���رب اآلزوت عنص���راً هام���اً يف تغذية النبات ويضاف إىل الرتبة إمّا على ش���كل نرتات أو أمونيوم أو يوريا، 

ويف حال عدم حتليل الرتبة يضاف :43.5 كغ يوريا ) 46 % ( / دومن.
تضاف على ثالث دفعات كالتايل:

10 % قبل الزراعة أثناء حتضري الرتبة، 50 % بعد التفريد ملتعدد األجنة أو عند وصول النبات إىل الورقة 
الرابعة احلقيقية لوحيد اجلنني، 40 % بعد شهر منها وجيب أن ال تضاف األمسدة بعد 90 يوم من الزراعة.

                                         أعراض نقص عنصر اآلزوت
الفوسفور :

تتم إضاف�ة الفوس���فور على ش���كل سوبر فوس���فات وجيب إضافته عند حتضري الرتبة وحسب نتائج حتليل 
الرتبة وعند عدم إجراء حتليل للرتبة يضاف 26 كغ سوبر فوسفات ثالثي/دومن. 

                                       أعراض نقص عنصر الفوسفور
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 البوتاسيوم :
تضاف األمسدة البوتاسية أثناء حتضري الرتبة مع األمسدة الفوسفاتية واآلزوتية، ويضاف عند عدم حتليل 

الرتبة 32 كغ من سلفات البوتاسيوم )50 %( /دومن.

                                       أعراض نقص عنصر البوتاسيوم
البورون :

عنصر حيتاجه النبات بكميات قليلة، يساعد على انتقال املواد السكرية املختزنة يف أجزاء النبات.
ميك���ن إضاف���ة الب���ورون إىل الرتبة بكمية ) 1-2 ( كغ من املواد البوراتية )10 % بورون( يف حال وجود نقصه 

وحسب التحاليل املخربية للرتبة أو رشاً على األوراق.
 الرش���ة األوىل :عن���د وص���ول األوراق إىل مرحلة الورقة السادس���ة والثانية بعد ذلك ب���� 15 يوم وبالكميات 

املوصى هبا يف الّلصاقة على العبوة.
يعاد الرش حسب شدة النقص ويراعى عدم إضافة كميات زائدة منه حتى ال يسبب مسيّة للنبات.

غالب���اً م���ا تظه���ر أعراض النقص هبذا العنصر يف األراضي الكلس���يّة، ويؤدي نق���ص البورون إىل اخنفاض 
املردود ودرجة احلالوة نتيجة تعفن اجلذور.

                                    أعراض نقص عنصر البورون

11 - عالمات نضج احملصول:
األوراق  ث���م  للنبات���ات  الس���فلى  األوراق  اصف���رار 
العلويّ����ة ال���يت تليه���ا عل���ى أن يكون الش���كل العام 

للحقل متجانس اللون.
12 - الفطام :

يت���م فطام احملصول قبل حوايل أس���بوعني إىل ثالثة 
أس���ابيع من القلع وذلك من أجل تبّخر جزء من املاء 
وتركي���ز الس���كر يف اجل���ذور وجي���ب أن ال يزي���د عمر 
النبات للعروة الصيفية عن ) 210 ( يوم حسب املنطقة.
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13 - القلع والتصريم :
يتم القلع إما يدوياً أو آلياً وعادة ما يتم يدوياً، وجيب تصنيعه خالل ) 24 – 48 ( ساعة من قلعه وتصرميه. 
إن تأخ���ر التوريد عن ذلك يؤدي إىل تدهور الش���وندر واخنفاض نس���بة الس���كر في���ه لذلك جيب عدم قلع 

احملصول قبل احلصول على بطاقة التوريد ومعرفة تاريخ التسويق.
التصريم : 

هو قطع مستٍو عند آخر منبت األوراق وجيب أن يكون خط التصريم مستقيماً وعمودياً على حمور اجلذر. 
كما أنه جيب تنظيف الش���وندر من األتربة العالقة بعد القلع ثم توضع على ش���كل أكوام صغرية وتغطى 
بأوراق من احملصول للتقليل من األضرار النامجة عن أشعة الشمس وارتفاع درجات احلرارة عند التأخري 

بنقلها إىل معامل السكر.

14 - التحميل والتوريد: يتم حتميل الش���وندر يدوياً يف الناقالت اليت تقوم بنقله إىل ش���ركات الس���كر 
وجيب عدم التحميل بالرتاكسات منعاً لتحميل األتربة واألوساخ من احلقل إىل شركات السكر.

أهم اآلفات اليت تصيب حمصول الشوندر السكري يف العروة الصيفية:
1 -مرض اخلناق أو سقوط البادرات:

مرض اخلناق أو سقوط البادرات من أهم األمراض الفطرية اليت تصيب الشوندر السكري يف هذه العروة، 
ومكافحته هو معاملة البذار باملبيدات الفطرية املناسبة.

2 -البيـــاض الدقيقي: م���رض فطري، واألعراض املمي���زة للمرض بقع بنية قطني���ة ذات مظهر دقيقي 
تنتش���ر على سطح الورقة. يظهر هذا املرض اعتباراً من تشرين 

الثاني. 
يس���اعد اجل���و احلار اجلاف أو تعاقب الف���رتات اجلافة الطويلة 
م���ع الفرتات الرطب���ة القصرية على تطور امل���رض. ويتوقف منو 
البياض الدقيقي يف اجلو البارد الرطب، وتسهم الرياح بدور هام 
يف نقل املرض ويكافح باس���تخدام املبيدات الفطرية املتخصصة 
ملكافحت���ه عند بداية ظهور املرض ويكتفى عادةً بالكربيت رش���اً 

أو تعفرياً.
3 -الدودة القارضة السوداء:

هتاجم الريقات البادرات وتقوم بسحبها إىل داخل الرتبة وتتغذى عليها، وتظهر 
اإلصابة بأنصال أعناق األوراق قرب اتصاهلا باجلذور وتشاهد األوراق متناثرة 
حول اجلور، يبلغ طول الريقة الواحدة /4-5 /س���م يف عمرها األخري وتش���اهد 

الريقات مقوسة، تبدأ أعراض اإلصابة يف العروة الصيفية ابتدءاً من أيلول.



10

املكافحة: احلراثة اجليدة للرتبة قبل الزراعة -التخلص من األعشاب الضارة 
- اس���تخدام املبيدات املتخصصة وذلك عندما تتجاوز اإلصابة احلد االقتصادي احلرج أي ) 3 يرقات /م2( 

وذلك على الشكل التايل:
أ- باستخدام الطعوم السامة )خنالة + مبيد حشري( وتوّزع مساءً على جانب اخلط.

ب- الرش باملبيدات احلشرية املناسبة واليت ينصح هبا الفنيون يف الوحدات اإلرشادية الزراعية وجيب تكرار 
عملية الرش بعد مرور )15-20 ( يوم من املكافحة األوىل. 

4 -دودة ورق القطن الصغرى )الدودة اخلضراء(: 
 تتغذى الريقات على األوراق أو حتفر أنفاقاً يف العروق الرئيسية أو يف اجلذر ويف املراحل املتقدمة تلتهم 

مجي���ع أج���زاء الورقة وتفرز خي���وط نس���يجية جتمع فيها 
بقاي���ا األوراق، مما يؤدي بالنتيج���ة إىل تأخر منو النباتات 

واخنفاض درجة احلالوة. 
املكافحة: مجع األوراق املصابة وحرقها - مكافحة األعشاب 
الضارة - الفالحة اجليدة للرتبة وتعريضها للشمس هبدف 
القضاء على نس���بة كبرية من العذارى املوجودة يف الرتبة - 

استخدام املبيدات احليوية.
- اس���تخدام املبي���دات املتخصص���ة يف حال جت���اوز اإلصابة 

احلد االقتصادي احلرج.
5 -من الفول األسود )الشوندر(:

يعترب املن من أخطر احلشرات الثاقبة املاصة، وهي حشرة سوداء اللون صغرية، تتغذى على العصارة النباتية 
وامل���واد الس���كرية، وينتج عن ذلك جتع���د األوراق والتفافها 
وتوق���ف من���و النب���ات ونقص كب���ري يف إنتاجي���ة احملصول، 
وتف���رز الندوة العس���لية ال���يت تنمو عليها فطري���ات العفن، 
كما يعترب املن عامل أساس���ي يف نقل األمراض الفريوس���ية 
)موزاييك الش���وندر(. ختتلف شدة اإلصابة حسب العوامل 
البيئي���ة حيث تش���تد وت���زداد كّلما قلت الري���اح واخنفضت 
درجة احلرارة، وقد ظهرت اإلصابة هبذه احلشرة يف العروة 

الصيفية خالل تشرين األول.
املكافح���ة: االهتمام بعمليات خدمة احملصول - مكافحة األعش���اب الض���ارة - صيانة األعداء احليوية اليت 
هتاجم حش���رات املن )أبو العيد– أس���د املن(- يف حال وصول عدد النباتات املصابة إىل %5 و%10 من س���طح 

الورقة مغطى مبستعمرات املنّ فإنه ميكن استخدام مبيدات متخصصة آمنة على األعداء احليوية. 
6 -فريوس اصفرار الشوندر:

حي���دث هذا الف���ريوس أعراضاً ترتاوح بني الش���حوب اخلفيف واالصفرار الش���ديد 
ل���ألوراق، وتغل���ظ األوراق وظه���ور بق���ع متماوتة عليه���ا. ينتقل الفريوس بواس���طة 

العديد من أنواع املنّ أمهها منّ الفول.
املكافحة: القضاء على احلشرات الناقلة – إزالة نباتات الشوندر املصابة.
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7 -مرض الريزومانيا:
 هو أحد أكثر األمراض خطورة على الش���وندر الس���كري، ملا يس���ببه من خسائر قد تصل نسبتها إىل 100 % 
يف احلقول املوبوءة، تظهر األعراض حقليّاً على شكل بقع شاحبة اللون صفراء قد تشمل احلقل بكامله، 
م���ع ذب���ول عام للنباتات وخاصة عند الظهرية، أما اجلذور املصابة فتظهر عليها اجلذور الش���عريّة بش���كل 
كثيف )الّلحية(، ويصغر حجمها مع تشوه يف الشكل حبيث تصبح قمعية الشكل، باإلضافة إىل تلوّن األوعية 

الناقلة بالّلون البنّي، يعترب مرض الريزومانيا مشكلة خطرية عندما تتوفر الشروط املالئمة لتطوّره.
من املمكن أن ينتش���ر املرض عن طريق املاء، البقايا النباتية، الرتبة امللوّثة العالقة على املعدّات الزراعية، 
كما يعترب نبات احلامول أحد مصادر العدوى. وتعترب خمّلفات معامل الس���كر ومياه الغس���يل الناجتة عنها 
مصادر عدوى أساس���ية الحتوائها على الفطر املنقول إليها من جذور الش���وندر املنتجة يف حقول مصابة. 
كما تعترب خمّلفات احليوانات املغّذات على املخلفات النباتية امللوثة من احلقول املصابة مصدراً للعدوى.

 
نظ���راً لع���دم وجود طريقة فعالة ملكافحة الفط���ر يف الرتبة، كان البد من االعتماد على األصناف املتحمّلة 

واملقاومة هلذا املرض، تعترب األصناف وحيدة اجلنني احلل الوحيد ملكافحة.

 

8 -ذبول )اصفرار( فيوزاريوم:
 يظهر نصف الورقة شاحباً بني العروق يف البداية، ثم تظهر 
أع���راض الذب���ول بارخت���اء األوراق وموهتا عل���ى األرض دون 
انفصاهل���ا عن العنق، وتلت���ف األوراق الداخليّ���ة للنبات حنو 

الداخل.
يف املقطع اجلذري تبدو احلزم الوعائية ملونة بالبين الرمادي. 
يس���اعد على ظهور املرض تعاقب ف���رتات اجلفاف والرطوبة، 
وكذلك س���وء هتوية الرتبة. ينمو الفطر املسبّب داخل القنوات 
الناقل���ة للنب���ات مم���ا يعيق انتق���ال العصارة وي���ؤدي لظهور 

أعراض الذبول.
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املكافحة: املكافحة الكيميائية غري جمدية وتعترب الدورة الزراعية لعدة س���نوات يتناوب فيها الش���وندر مع 
حماصيل أخرى العامل األهم لتفادي خطر اإلصابة.  

9 -األمراض اليت تسببها الديدان الثعبانية:
هناك على األقل /29/ نوعاً من الدّيدان الثعبانيّة تتطفل على الش���وندر الس���كري ويقدّر الفاقد يف إنتاج 

الشوندر السكري بسببها %10 وأهم أنواعها اليت ظهرت أعراضها يف الزراعة الصيفية هي: 
9--1النيماتودا احلويصيلية:

تعترب أهم األنواع اليت هتاجم الشوندر السكري فهي مسؤولة عن خسارة أكثر من 90 % من جممل الفاقد 
الذي تس���ببه النيماتودا على هذا احملصول. تظهر األعراض يف البداية يف مس���احات صغرية واضحة حيث 
تتق���زّم النبات���ات املصابة ومتوت كم���ا تذبل النباتات الصغرية ومتوت يف فرتة قص���رية بعد التفريد، وتظهر 
عل���ى اجل���ذور حويصالت بيضاء صغرية تتحول فيما بعد إىل الل���ون الربتقايل أو البنّي مما جيعل رؤيتها 
صعبة عندئذ. وميكن أن تظهر على اجلذور املصابة اليت يصغر حجمها شعريات جذرية كثرية بسبب تكاثر 

اجلذور الليفية.
أما األعراض اليت تظهر على النباتات فوق سطح الرتبة فتتلخص باصفرارها وتقزّمها وزيادة حساسيتها 

لإلصابة باألمراض األخرى.

9--2نيماتودا تعقد اجلذور:
تظهر على شكل عقد صغرية على اجلذور الّليفية والوتديّة، وتكون العقد فيما بعد بنيّ�ة داكنة اللون. كما 
تبدو النباتات فوق سطح الرتبة صغرية صفراء متفرقة وتذبل فيما بعد وخاصة يف الظروف اجلافة، وقد 

تكون اإلصابة شديدة ودون أي أعراض فوق سطح الرتبة. 
ويف بعض احلاالت تؤدي اإلصابة بالنيماتودا إىل تش���وهات متميزة يف اجلذور تس���ببها األعداد الكبرية من 
الريقات الداخلة وتوقف انقس���ام اخلاليا يف املناطق املتأثرة نتيجة ذلك، س���يّما وأن هذه النيماتودا متتلك 

خاصية التكاثر البكري.

 ملكافح���ة: التعقي���م مبدخنات الرتبة واملركبات غ���ري املتطايرة – تطويف أو غمر الرتبة باملاء لقتل الريقات 
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واألفراد الناجتة - من املهم جداً إّتباع الدورة الزراعية حبيث ال يزرع حمصول الشوندر يف ذات األرض إال 
بعد )4-5( سنوات، مع مراعاة زراعة بعض احملاصيل احلاجزة لألمراض خالل هذه الفرتة كالقمح والشعري 

والبازالء والذرة والشيلم. وحالياً بدأت الشركات بإنتاج أصناف مقاومة للنيماتودا.

طرق معاجلة أمراض الشوندر السكري مع موعد وعدد مرات الرش

املبيدات املستعملةاملوعد املناسب للمعاملةاملرض

مركبــــات الكربيــــت )ميكروني ، قبل الزراعةأمراض البادرات
قابل للبلل ، زهــــر الكربيت( أو 
جمموعة  مبيــــدات  اســــتخدام 

البنزمييدازول .
األوىل البياض الدقيقي األعــــراض  عند ظهور 

وتكرار عمليــــة الرش 2-3 مرة 
بفاصل 3-6 أسابيع .

الزينيــــب 80 % مبعــــدل 4-3.2 
كغ/هـ أو بـويل كاربوكســــني 80 
 . كغ/هـــــ   3.2-2.4 مبعــــــدل   %

مبيدات موصى هبا
الشــــوندر  جــــذور  نيماتــــودا 

السكري
التعقيم مبدخنات الرتبة واملركبات عند خروج الريقات

غري املتطايـــرة . تطويـــف أو غمر 
الرتبة باملاء لقتل الريقات واألفراد 

الناجتة .
 

 اإلدارة املتكاملة آلفات الشوندر
1 -اإلجراءات الوقائية:

*مراقبة احلقول بشكل دائم درءاً النتشار األمراض الوبائية واالعتماد على نظم اإلنذار املبكر.
*زراعة البذور السليمة والنظيفة اخلالية من اإلصابات.

*زراعة األصناف املعتمدة من اجلهات املعنية.

2 -اإلجراءات الزراعية:
* التخلص من بقايا احملاصيل السابقة وخاصة الشوندر باعتبارها مكان آمن لتشتية احلشرات واملسببات 

املرضية.
* التخلص من األعشاب الضارة واليت تشكل مضيفات ثانوية لآلفات يف احلقول وحوهلا مثل: عرف الديك 

وهو عائل ثانوي لريزوكتونيا اجلذور ونيماتودا الشوندر.
* تباع دورة زراعية حبيث ال يزرع حمصول الشوندر يف ذات األرض إال بعد) 3-5( سنوات، مع مراعاة زراعة 

بعض احملاصيل احلاجزة لآلفات خالل هذه الفرتة كالقمح والشعري والبازالء والذرة والشيلم.
* إعداد الرتبة وحتضريها جيداً بإجراء حراثة عميقة قبل الزراعة وعلى عمق ال يقل عن /30/ سم.

* اختيار مواعيد الزراعة املالئمة حبيث ميكن جتنب اإلصابات املبكرة باآلفات.
* التقيد بالكثافة النباتية املثلى لتخفيض الرطوبة النسبية الزائدة واليت تعترب عامالً هاماً يف سرعة منو 
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األمراض والزراعة على مسافات مثلى /15/ سم بني النبات واآلخر، 50 سم بني اخلط واآلخر.
* يعترب التسميد املتوازن ذو أمهية كبرية يف احلد من حساسية النبات لألمراض، وميكن إضافة العناصر 

الصغرى كالبورون إن دعت احلاجة هبدف تأمني االحتياجات املثلى للنبات.
* االهتمام بنظافة احلقل من خالل مجع األوراق املصابة وحرقها.

* مكافحة النيماتودا والديدان القارضة وعدم جرح اجلذور باألدوات الزراعية أثناء القيام بعمليات اخلدمة.

3 -زراعة األصناف املتحملة أو املقاومة يف حال توفرها.

4 -األعداء احليوية: تعترب البيئة السورية غنية باألعداء احليوية لذا جيب صيانة هذه األعداء احليوية 
وتشجيع انتشارها.

5 -الطرق الكيميائية: استخدام املبيدات املتخصصة ذات السمية املنخفضة على الكائنات النافعة وذلك 
عندما تصل اإلصابة إىل احلد االقتصادي احلرج.

برنامج األعمال الشهرية لزراعة حمصول الشوندر السكري العروة الصيفية

شهر متوز :
 *جتهيز األرض للزراعة، يتم تربيص األرض وترتك حتى تنبت األعشاب ثم تفلح فالحة عميقة بواسطة 

الديسك أو السكة على عمق / 25 / سم.
 * تروى األرض ليتم تفكيك الرتبة وترتك حتى موعد الزراعة.

 * إعطاء األمسدة كالتايل: %10 من األمسدة اآلزوتية وكامل الفوس���فاتية والبوتاس���ية حسب حتليل الرتبة 
وتفلح فالحة على عمق / 15 – 20 / سم بالكالتيفاتور ليتم طمر السماد.

 * ختطط األرض للزراعة على بعد 50 سم بني اخلطوط وبني النبات واألخر / 15 / سم.
 * بدء الزراعة اعتباراً من 15 / متوز.

 * رية إنبات بعد الزراعة، ثم رييت إنبات خفيفتني ومتقاربتني.

شهر آب :
 * استمرارية الزراعة حتى 15 / 8  إما تقبيع أو آلياً.

 * تروى األرض بعد الزراعة رية إنبات، ثم رييت إنبات خفيفتني ومتقاربتني.
 * الرتقيع بالنسبة للزراعة يف بداية العروة.

شهر إيلول :
 * الري حسب حاجة الرتبة.

 * الرتقيع.
 * يف آخ���ر أيل���ول تب���دأ عملية التفري���د، وتتم عند وصول النبات إىل طور 4 أوراق حقيقية مع التعش���يب 

ويضاف 50 % من اآلزوت وتروى األرض حسب حاجة الرتبة.
 * مراقبة اآلفات واحلشرات وخاصة الدودة اخلضراء ومكافحتها.
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شهر تشرين األول :
 * استمرارية التعشيب والتفريد وإضافة األمسدة اآلزوتية للحقول متأخرة الزراعة.

 * يضاف الدفعة األخرية %40 من اآلزوت وتروى األرض حسب حاجة الرتبة.
 * مراقبة اآلفات واألمراض )خاصة البياض الدقيقي( ومكافحتها.

 * فالحة عزيق.

شهر تشرين الثاني :
 * يضاف الدفعة األخرية %40 من اآلزوت للحقول متأخرة الزراعة، وتروى األرض حسب حاجة الرتبة.

 * استمرارية التعشيب.
 * السقاية حسب موسم األمطار وحسب احلاجة.

شهر كانون األول :
* السقاية حسب موسم األمطار وحسب احلاجة.

شهر كانون الثاني :
* السقاية حسب موسم األمطار وحسب احلاجة.

* فطام احلقول مبكرة الزراعة.

شهر شباط :
* فطام احلقول متأخرة الزراعة وبدء أخذ العينات.

شهر آذار :
* بدء القلع للحقول الناضجة بعد مشاهدة اللجنة.

* استمرارية القلع.
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إرشادات عامة :

 * االنتباه ملوضوع حتضري الرتبة بشكل جيد وتنعيمها وخاصة عند زراعة وحيد اجلنني.
 * احل���رص عل���ى تأمني الرطوبة الكافية لإلنبات بعد عملية الزراعة وحتى اكتمال اإلنبات وعدم تعريض 
الرتبة للجفاف يف هذه املرحلة لضمان احلصول على العدد الالزم من النباتات يف وحدة املساحة، ومتابعة 

تقديم املقنن املائي للمحصول خالل موسم النمو.
 * ضرورة زراعة العروة بالبذار املخصص هلا وشراء البذار من فروع املصرف الزراعي التعاوني يف املنطقة 

ألن بذار املناطق األخرى ال يالئم منطقتك، حيث يوزع البذار مبا يالئم منطقتك.
 * عدم زراعة األصناف متعددة األجنة يف املناطق اليت ظهر فيها مرض الريزومانيا واالقتصار على زراعة 

األصناف وحيد اجلنني مما يضمن احلصول على إنتاج جيد ومبواصفات أفضل.
 * ع���دم التأخ���ر بالعملي���ات الزراعية وخاصة الرتقيع والتفريد عند وص���ول النبات إىل مرحلة /4/ أوراق 

حقيقية ألن ذلك يؤثر على منو النبات ونسبة السكر.
 * إضافة كميات السماد الالزمة حسب نتائج التحليل.

 * عدم التأخر بإضافة السماد اآلزوتي الالزم وعدم زيادة كميات اآلزوت املضافة عن الكمية املوصى هبا ألن 
ذلك يساهم يف خفض نسبة السكر وتدني املواصفات التصنيعية للجذور.

أخي املزارع ملزيد من املعلومات راجع أقرب وحدة إرشادية زراعية يف منطقتك


