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الملخص
ــة، خــالل  ــدد األجنّ ــو متع ــي ني ــف كاوي انتربول ــكري، صن ــوندر الّس ــى محصــول الّش ــة عل ــت التجرب أُجري
ــر الــزور. اُســتخدم فــي  ــة بمحافظــة دي ــة، فــي قريــة حطل الموســم الزراعــي 2014/2013 للعــروة الخريفي
2 لتر/هكتــار لمــرة واحــدة  هــذه التجربــة مبيــد األعشــاب بيتنــال اكســبرت بعــد اإلنبــات بمعــّدل 
 .) 75 g/L Phenmedipham + 25 g/L Desmedipham + 151g/L Ethofumesat :مادته الفعالة(
ــت  ــا أُضيف ــب. بينم ــر معّش ــة لشــاهد غي ــالث مــرات، باإلضاف ــّدل ث ــدوي بمع ــة التعشــيب الي ــت عمليّ وأُجري
ــل  ــدة قب ــة واح ــة دفع ــل الكميّ ــت كام ــى أُضيف ــة األول ــن، الطريق ــيّة بطريقتي ــفوريّة والبوتاس ــمدة الفوس األس
الزراعــة، وفــي الطريقــة الثانيــة أُضيفــت كميـّـة األســمدة علــى ثــالث دفعــات )ثلــث قبــل الزراعــة، ثلــث بعــد 
التفريــد )ســماد ذّواب(، ثلــث بعــد شــهر مــن التفريــد )ســماد ذّواب( ( وشــاهد بــدون تســميد. نُفّــذت التجربــة 
وفــق تصميــم القطــع المنشــقّة Split plot design وبثالثــة مكــررات. كانــت األعشــاب عريضــة األوراق 
ــة التعشــيب  ــّوق معامل ــج تف ــة جــداً. أظهــرت النتائ ــت قليل ــا األعشــاب رفيعــة األوراق كان هــي الســائدة بينم
اليــدوي معنويـّـاً فــي فعاليـّـة المكافحــة )100%( وناتــج الّســكر الفعلــي )6.53 طن/هكتــار( والمــردود الّجــذري 
)46.72 طن/هكتــار( علــى معاملــة المبيــد بيتنــال اكســبرت مســّجلةً: 89.78 % و6.27 طن/هكتــار و 44.39 
ــاً علــى  طن/هكتــار علــى التوالــي. تفّوقــت معاملــة الشــاهد غيــر المعّشــب بدرجــة حــالوة 17.18 % معنويّ
كافـّـة معامــالت المكافحــة، فــي حيــن  لــم تظهــر فــروق معنويـّـة بيــن معاملــة المبيــد بيتنــال اكســبرت ومعاملــة 
التعشــيب اليــدوي. تفّوقــت طريقــة التّســميد بثــالث دفعــات معنويـّـاً فــي المــردود الجــذري )41.11 طن/هكتار( 
علــى طريقــة التّســميد دفعــة واحــدة قبــل الزراعــة بمــردود جــذري )38.56 طن/هكتــار(.  لــم تظهــر فــروق 
معنويـّـة بيــن طريقتــي التســميد فــي الّســكر الفعلــي تفّوقــت طريقــة التّســميد دفعــة واحــدة قبــل الزراعــة معنويـّـاً 
فــي درجــة الحــالوة )16.67 %( علــى طريقــة التّســميد بثــالث دفعــات بدرجــة حــالوة بلغــت )%16.39(، 

وأثًــر التداخــل بيــن طــرق مكافحــة األعشــاب والتّســميد بشــكٍل معنــوي فــي درجــة الحــالوة فقــط. 
الكلمات المفتاحية : شوندر سّكري، مبيد أعشاب، تسميد.                                               

المقدمة:
ــل  ــن المحاصي ــو م ــرمقية Chenopodiaceae وه ــة الس ــع العائل ــكري Beta vulgaris var .saccharifera يتب ــوندر الس الش
ثنائيـّـة الحــول التــي تشــّكل فــي الّســنة األولــى الجمــوع الخضــري والجــذور، وفــي الّســنة الثانيــة الشــماريخ الزهريـّـة والثمــار، حيــث 
يُســتخرج منــه الّســكر الــذي تصــل نســبته فــي بعــض األصنــاف الحديثــة إلــى 24 % )أرســالن وآخــرون، 2014( ، فالّســكر كمــا 
هــو معــروف مصــدر الطاقــة فــي الجســم، ســهل الهضــم ويدخــل فــي صناعــات غذائيـّـة مختلفــة مــن مربّيــات ومشــروبات ومعجنــات 
وحلويــات مختلفــة، فضــالً عــن ذلــك ينتــج عــن زراعــة الشــوندر الســكري وتصنيعــه مخلّفــات كثيــرة تعمــل علــى الّربــط بيــن شــقي 
الزراعــة النباتــي والحيوانــي، حيــث يُســتخدم التفــل كمــواد علفيـّـة للحيوانــات الزراعيـّـة ويســتخدم المــوالس الــذي يحــوي علــى %60 

مــواد ســّكرية فــي صناعــة الخميــرة وحمــض الليمــون والكحــول الطبــي وغيرهــا )المحاميــد وآخــرون، 2006(.
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تنتشــر زراعــة الّشــوندر الســّكري فــي مختلــف مناطــق العالــم، فهــو يلــي محصــول قصــب الســّكر مــن حيــث المســاحة المزروعــة 
واإلنتــاج العالمــي، حيــث بلــغ اإلنتــاج العالمــي مــن الســّكر الناتــج عــن جــذور الّشــوندر الســّكري حوالــي 38.6 مليــون طــن، وكان 
النصيــب األكبــر مــن هــذا اإلنتــاج ألوروبــا، حوالــي 21.4 مليــون طــن ) Lichs, 2006(. تتــوّزع المســاحة المزروعــة بالّشــوندر 
الســّكري فــي الوطــن العربــي رئيســيّاً بيــن المغــرب وســوريّة ومصــر، تأتــي ســوريّة بالمرتبــة الثانيــة بعــد مصــر مــن حيــث المســاحة 
المزروعــة واإلنتاجيــة. تعــود أهميـّـة الّشــوندر الســّكري فــي ســوريّة كونه المصــدر الوحيد لصناعة الســّكر )أرســالن وآخــرون، 2014(،  
ــاحة  ــث المس ــن حي ــن م ــح والقط ــي القم ــد محصول ــة بع ــة الثالث ــي بالمرتب ــث يأت ــة، حي ــتراتيجية الهاّم ــل اإلس ــن المحاصي ــّد م ويُع
المزروعــة والتــي بلغــت عــام 2012 حوالــي 22593 هكتــار أنتجــت 1.02 مليــون طــن مــن الشــوندر الخــام وبمــردود قــدره 

45.4 طن/هكتــار )وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي، 2013(.
ــة،  ــواد المغّذي ــاء والم ــوء والم ــل الّض ــة مث ــو الضروريّ ــى عناصــر النّم ــوندر الســّكري عل ــات الّش ــس األعشــاب الضــاّرة نبات تناف
ــاً خــالل األســابيع  وتكــون المنافســة علــى أشــّدها فــي المراحــل األولــى مــن النّمــو، إذ يكــون نمــو نباتــات الّشــوندر الســّكري بطيئ
األولــى حتــى موعــد التفريــد ممــا يجعــل منــه منافــس ضعيــف لألعشــاب، وبغيــاب مكافحــة األعشــاب خــالل هــذه الفتــرة  تتســبب 
بفقــد حوالــي 50% مــن المحصــول )Mobarak, 2013(. تؤثـّـر عمليــات التعشــيب واألســمدة المعدنيـّـة فــي زيــادة إنتاجيــة ونوعيــة 
الّشــوندر الســّكري )Zhou, 1993(، ويرتبــط النّقــص الحاصــل فــي إنتاجيــة الّشــوندر الســّكري مــن الســكروز مباشــرةً بطــول مــدة 
المنافســة مــع األعشــاب الضــارة ) Ferrero,1993(. إّن الّضــرر الــذي تســببه األعشــاب عريضــة األوراق علــى محصــول الّشــوندر 
أكبــر وبمقــدار ضعــف الّضــرر الناتــج عــن وجــود األعشــاب رفيعــة األوراق )Panjehkeh and Alamshahi, 2011(، حيــث 

.)Norris, 1997( %70 تســبب األعشــاب الضــارة  خســائر اقتصاديــة فــي محصــول الّشــوندر الســّكري تصــل إلــى حوالــي
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحديــد أهــّم أنــواع األعشــاب الّضــارة الموجــودة فــي حقــول الّشــوندر الســّكري فــي العــروة الخريفيّــة فــي 
 75g/L Bhenmedipham +( Betanal expert قريــة حطلــة، بديــر الــزور فــي ســوريّة، واختبار كفــاءة المبيــد  بيتنــال اكســبرت
g/L Desmedipham + 151g/L Ethofumesat 25( وموعــد إضافــة األســمدة الفوســفوريّة والبوتاســيّة فــي مكافحــة األعشــاب 

وتأثيرهــا فــي المــردود الجــذري والســّكر الفعلــي والحــالوة.
 مواد البحث وطرائقه:

1- موقع تنفيذ التجربة: 
نُفّذت التجربة الحقلية في قرية حطلة التي تبعد )3( كم عن مدينة ديرالزور خالل الموسم 2014/2013.

2- المعامالت التجريبية: 
تّمــت الزراعــة فــي العــروة الخريفيــة بتاريــخ 2013/11/9 باســتخدام  صنــف الّشــوندر الســّكري كاوي انتربولــي نيــو وهــو صنــف 
متعــدد األجنـّـة. ُجهـّـزت األرض للزراعــة بفالحتيــن األولــى علــى عمــق 30 ســم، والثانيــة متعامــدة مــع األولــى علــى عمــق 20 ســم، 
وتــّم تســويتها وتقســيمها إلــى قطــع تجريبيــة )27 قطعــة تجريبيــة( مســاحة كل قطعــة 9 م² )3*3( م، كل قطعــة تحتــوي 5 خطــوط، 
المســافة مــا بيــن الخطــوط 50 ســم، والمســافة مــا بيــن النباتــات علــى نفــس الخــط 20 ســم. أُضيفــت األســمدة اآلزوتيــة علــى شــكل 
ــد(،  ــد، ثلــث بعــد شــهر مــن التفري ــد )ثلــث قبــل الزراعــة، ثلــث بعــد التفري ــة مواعي ــار بثالث ــا )46 %( بمعــّدل 435 كغ/هكت يوري
وأُضيفــت األســمدة الفوســفوريّة والبوتاســيّة بموعديــن، الموعــد األول أُضيفــت فيــه كامــل الكميّــة دفعــة واحــدة قبــل الزراعــة علــى 
شــكل ســوبر فوســفات ثالثــي )46 %( بمعــّدل65 كغ/هكتــار وســلفات البوتاســيوم )50 %( بمعــّدل 200 كغ/هكتــار، أّمــا الموعــد 
ــف 0.5 كــغ  ــا أُضي ــالث دفعــات، كم ــي بث ــماد األزوت ــة الّس ــت األســمدة الفوســفاتيّة والبوتاســيّة مــع موعــد إضاف ــد أُضيف ــي فق الثان

بورون/هكتــار وذلــك علــى أســاس التحليــل الكيميائــي لتربــة الموقــع.
أُجريــت الخدمــات الزراعيــة المختلفــة لمحصــول الّشــوندر مــن تفريــد وري، حيــث بلــغ عــدد ريـّـات المحصــول 9 ريـّـات، وتــّم قلــع 

المحصــول يدويــا بعــد 205 يــوم مــن الزراعــة.
3- المبيد المستخدم : 

.)75g/L Bhenmedipham + 25 g/L Desmedipham + 151g/L Ethofumesat( Betanal expert بيتنال اكسبرت
عوملــت بعــض القطــع التجريبيــة بالمبيــد بيتنــال اكســبرت بعــد اإلنبــات وظهــور األعشــاب بمعــّدل 2 ليتر/هكتــار لمــرة واحــدة، وتــّم 
ــة بطــور 7-8 أوراق  ــة، والثاني ــة 2-4 أوراق حقيقي ــي مرحل ــى ف ــة الشــاهد المعشــب ثــالث مــرات، األول ــدوي لمعامل ّالتعشــيب الي

حقيقيــة والثالثــة بعــد شــهر مــن المــرة الثانيــة، بينمــا تُركــت معاملــة الشــاهد غيــر المعشــب بــدون تعشــيب أو ورش.
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4- تصميم التجربة: 
ــي القطــع الرئيســية  ــميد ف ــث توّضعــت معامــالت التّس ــم القطــع المنشــقة Split plot design، حي ــق تصمي ــة وف ُصّممــت التجرب
ــة )9*3=27( 27  ــل التجرب ــت كام ــث تضّمن ــة مكــررات، بحي ــة، وبثالث ــي القطــع الثانويّ ومعامــالت طــرق مكافحــة األعشــاب ف
ــاً باســتخدام برنامــج Genestat.12 وتقديــر قيمــة أقــّل فــرق معنــوي L.S.D عنــــد  ــّم تحليــل النتائــج إحصائي قطعــة تجريبيــة، وت

ــة فــي المختبــر المركــزي لــوزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك. ــذت التّحاليــل المخبريّ مســــتوى احتماليــــة 5%، ونُفّ
5- القراءات المأخوذة:

1- تسجيل تاريخ بداية اإلنبات ونسبة إنبات الشوندر السكري بعد 20 يوم من الزراعة.
2- تحديد أنواع األعشاب المنتشرة بالحقل.

3- تحديــد كثافــة األعشــاب مــن خــالل حســاب عــدد األعشــاب ضمــن المتــر المربــع الواحــد، وذلــك قبــل رش المبيــد، وبعــد 30 يــوم 
مــن الــرش، وحســبت الفعاليــة النســبية للمبيــد حســب معادلــة تلتــون وهندرســون:

Herbicide efficiency %
: عدد األعشاب الحية في المعاملة بعد الرش.
  :عدد االعشاب الحية في المعاملة قبل الرش.

       عدد االعشاب الحية في الشاهـد بعد الرش.
: عدد األعشاب الحية في الشاهـد قبل الرش.

4- الســميّة النباتيـّـة لمبيــد األعشــاب علــى محصــول الّشــوندر الســّكري وفقــاً لســلّم جمعيــة أبحــاث األعشــاب األوربيــة EWRS مــن 
.)9-1(

5- المردود الجذري: 
تــّم قلــع جــذور الّشــوندر للخطــوط الثالثــة الّداخليــة بعــد 205 يومــاً مــن الزراعــة فــي الموســم 2014/2013، وتــّم حســاب المــردود 
ــة  ــة وحماي ــوزارة التجــارة الداخليّ ــر المركــزي ل ــل فــي المخب ــات مــن هــذه الجــذور للتحلي ــي، وأُخــذت عيّن الجــذري والســّكر الفعل

المســتهلك لتحديــد درجــة الحــالوة %.
النتائج والمناقشة:

بــدأت مرحلــة اإلنبــات لمحصــول الّشــوندر الســّكري بعــد أســبوع مــن زراعتــه، وبعــد 20 يــوم مــن الزراعــة بلغــت نســبة اإلنبــات 
ــداً  ــة ج ــة األوراق قليل ــاب رفيع ــت األعش ــا كان ــة، بينم ــي أرض التجرب ــة األوراق ف ــارة عريض ــاب الّض ــادت األعش 96%، وس

ــدول 1(. )الج
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الجدول 1. أنواع األعشاب الضارة المرافقة لمحصول الشوندر السكري / قرية حطلة – ديرالزور/ في الموسم 2014/2013.

االسم العربي
Arabic name

االسم العلمي
Scientific name

الفصيلة
Family

Euphorbia helioscopia L.Euphorbiaceaeالحلبلوب

Urtica urens L.Urticaceaeالقريص

Sanchus oleraceus L.Asteraceaeعلك الغزال )اللبين(

Avena fatua L.Graminaceaeالشوفان البري

Phalaris paradoxa L.Graminaceaeقرام

Capsella bursa-pastors L.Brassicaceaeكيس الراعي

Raphanus raphanistrum L.Brassicaceaeالفجيلة 

Papaver rhoeas L.Papaveraceaeشقائق النعمان

Lolium rigidum L.Graminaceaeالزيوان )الشيلم(

Lactuca saligna L.Compositaeالخس البري

Sinapis arvensis L.Brassicaceaeالخردل البري

1- فعالية المكافحة )%(:
ــي  ــوي ف ــرت طــرق المكافحــة بشــكٍل معن ــث أثّ ــة المكافحــة، حي ــي فاعلي ــميد ف ــر طــرق المكافحــة والتّس يوّضــح الجــدول )2( تأثي
ــا  ــة )100%(، تاله ــة طــرق المكافحــة بمتوســط فعالي ــى بقي ــاً عل ــدوي معنويّ ــة التعشــيب الي ــت معامل ــد تفّوق ــة المكافحــة، فق فاعليّ
معاملــة المبيــد بيتنــال اكســبرت بمتوســط فعاليــة )89.78 %(، تتطابــق النتائــج المتحّصــل عليهــا مــع النتائــج المشــار إليهــا مــن قبــل 
ــدة بلغــت  ــة جيّ ــن أّن اســتخدام المبيــد بيتنــال اكســبرت لمــرة واحــدة بعــد اإلنبــات حقّــق فعاليّ الرهبــان وآخــرون، )2010( الــذي بيّ
 Phenmedipham + Desmedipham الذي أشــار إلى أّن  تطبيــق  المبيدين Wilson, )1998( 83.25 %، وتتطابــق أيضــاً مــع
وPhenmedipham + Ethofumesate + Desmedipham   فــي مرحلــة الورقــة الحقيقيــة الثانيــة مــن عمــر نبــات الّشــوندر 
الســّكري قــد خفـّـض أعــداد األعشــاب الّضــارة وحقـّـق فعاليـّـة بلغــت 92 % و95 % علــى التوالــي، أّمــا طــرق التســميد والتفاعــل بيــن 

طــرق مكافحــة األعشــاب والتّســميد فلــم تؤثـّـر بشــكٍل معنــوي فــي فاعليـّـة المكافحــة.

الجدول2. تأثير طرق المكافحة والتسميد في فعالية المكافحة %
                                       التسميد                    

 طرق مكافحة األعشاب  
تسميد  دفعة واحدة قبل بدون تسميد

المتوسطتسميد بثالث دفعاتالزراعة

86.1992.3690.7989.78بيتانال اكسبرت
100.00100.00100.00100.00تعشيب يدوي

0.000.000.000.00شاهد
62.0664.1263.60المتوسط

L.S.D 0.05

CV%طرق مكافحة × تسميدتسميدطرق مكافحة األعشاب
5.74nsns

5.4
 F test**nsns

** معنوي عند مستوى 1%، * معنوي عند مستوى ns ،%5 ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات.
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2- السمية النباتية:
 75g/L Phenmedipham( لــم ياُلحــظ وجــود أيــة أعــراض ســميّة نباتيـّـة علــى نباتــات الّشوندرالســّكري المعاملــة بالمبيــد

g/L Desmedipham+ 151g/L Ethofumesat 25+( بمعدل 2 ليتر/هكتار ولمرة واحدة. 
3- المردود الجذري )طن/هكتار(:

ــة بيــن معامــالت المكافحــة فــي المــردود الجــذري، حيــث تفّوقــت  أظهــرت النتائــج المدّونــة فــي الجــدول )3( وجــود فــروق معنويّ
كافـّـة المعامــالت معنويـّـاً علــى معاملــة الشــاهد غيــر المعشــب بمتوســط مــردود جــذري )21.7 طن/هـــكتار(، بينمــا تفّوقــت معاملــة 
ــال اكســبرت بمتوســط مــردود  ــد بيتن ــة المبي ــى معامل ــاً عل ــار( معنويّ ــدوي بمتوســط مــردود جــذري )46.72 طن/هكت التعشــيب الي
جــذري )44.39 طن/هكتــار(، وهــذا يتطابــق مــع ) Chauhan and Motiwale, 1985( اللذيــن أشــارا إلــى أّن وجــود األعشــاب 
الّضــارة فــي حقــول الّشــوندر الســّكري قــد خفـّـض إنتاجيــة الجــذور بنســبة 35-54 % مقارنــةً مــع التعشــيب اليــدوي . أثـّـرت طــرق 
التســميد بدورهــا أيضــاً وبشــكٍل معنــوي فــي المــردود الجــذري، فقــد تفّوقــت طريقــة التســميد بثــالث دفعــات علــى بقيـّـة طــرق التســميد 
بمتوســط مــردود جــذري بلــغ 41.11 طن/هكتــار، تــاله طريقــة التســميد بدفعــٍة واحــدة قبــل الزراعــة بمتوســط 38.56 طن/هكتــار، 
وكان المــردود الجــذري أقــل مــا يمكــن عنــد معاملــة الشــاهد بــدون تســميد بمتوســط بلــغ 33.14 طن/هكتــار، ولــم يؤثـّـر التداخــل بيــن 

طــرق المكافحــة والتســميد فــي المــردود الجــذري.

الجدول 3. تأثير طرق المكافحة والتسميد في المردود الجذري )طن/ هكتار(
التسميد

طرق مكافحة األعشاب  
تسميد  دفعة واحدة قبل بدون تسميد

المتوسطتسميد بثالث دفعاتالزراعة

39.5045.0048.6744.39بيتنال اكسبرت

42.5047.6750.0046.72تعشيب يدوي

17.4323.0024.6721.70شاهد

33.1438.5641.11المتوسط

L.S.D 0.05

CV%طرق مكافحة×تسميدتسميدطرق مكافحة

2.291.40ns
3.6

 F test****ns
** معنوي عند مستوى 1% ، * معنوي عند مستوى ns ،%5 ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات.

4- السّكر الفعلي )طن/هكتار(:
يوّضــح الجــدول )4( تأثيــر طــرق المكافحــة والتســميد فــي الســّكر الفعلــي، حيــث أثـّـرت طــرق المكافحــة وبشــكٍل معنــوي فــي الســّكر 
الفعلــي، فقــد تفّوقــت معاملــة التعشــيب اليــدوي علــى بقيّــة طــرق المكافحــة بمتوســط ســّكر فعلــي )6.53 طن/هكتــار(، تــاله معاملــة 
ــة الشــاهد غيــر  المبيــد بيتنــال اكســبرت بمتوســط ســّكر فعلــي )6.27 طن/هكتــار( وكان الســّكر الفعلــي أقــّل مــا يمكــن عنــد معامل
المعشــب بمتوســط )3.31 طن/هكتــار(، وهــذا يتطابــق مــع )Ashcheulov, 2004 (  الــذي أشــار إلــى أّن المبيــد بيتنــال اكســبرت 
قــد حقــق ســيطرة علــى األعشــاب بنســبة 97.3 % وأّدى لزيــادة إنتاجيــة جــذور الّشــوندر )51- 51.5 طن/هكتــار( وارتفــاع 
ــي،  ــرت بدورهــا وبشــكٍل معنــوي فــي الّســكر الفعل ــد أثّ ــا طــرق التســميد فق ــار، أّم ــى )8.38-8.65(  طن/هكت محصــول الســّكر إل
إذ تفّوقــت كل مــن معاملــة التســميد بثــالث دفعــات بمتوســط ســّكر فعلــي )5.65 طن/هكتــار( ومعاملــة التســميد بدفعــٍة واحــدة قبــل 
الزراعــة بمتوســط )5.59 طن/هكتــار( معنويـّـاً علــى معاملــة الشــاهد بــدون تســميد بمتوســط )4.87 طن/هكتــار( فــي حيــن لــم ياُلحــظ 

فــروق معنويــة بينهمــا، ولــم يؤثّــر التداخــل بيــن طــرق المكافحــة والتســميد فــي الســّكر الفعلــي.
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الجدول 4. تأثير طرق المكافحة والتسميد في السكر الفعلي )طن/ هكتار(
                                      التسميد

طرق مكافحة  األعشاب
تسميد  دفعة واحدة قبل بدون تسميد

المتوسطتسميد بثالث دفعاتالزراعة

5.746.396.676.27بيتنال اكسبرت

6.176.876.546.53تعشيب يدوي

2.693.503.753.31شاهد

4.875.595.65المتوسط

L.S.D 0.05

CV%طرق مكافحة × تسميدتسميدطرق مكافحة

0.130.22ns
4.2

F test significant*****ns
** معنوي عند مستوى 1% ، * معنوي عند مستوى ns ،%5 ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات

5- درجة الحالوة %:
يوّضــح الجــدول )5( تأثيــر طــرق المكافحــة والتســميد فــي درجــة الحــالوة %، حيــث أثـّـرت معامــالت المكافحــة وبشــكٍل معنــوي فــي 
درجــة الحــالوة %، فقــد تفّوقــت معاملــة الشــاهد غيــر المعشــب بمتوســط درجــة حــالوة )17.18%( علــى بقيــة طــرق المكافحــة، 
فــي حيــن لــم تاُلحــظ فــروق معنويـّـة بيــن معاملــة المبيــد بيتنــال اكســبرت بمتوســط )16.55%( ومعاملــة التعشــيب اليــدوي بمتوســط 
)16.31%(،  وهــذا يتطابــق مــع ) Deveikyte and Seibutis, )2008 اللذيــن بيّنــت دراســتهما عــدم وجــود فــروق معنويـّـة بيــن 
التعشــيب اليــدوي والخليــط مــن المبيــدات : Phenmedipham + Desmedipham + Ethofumesate فــي نســبة الســكروز فــي 
جــذور الشــوندر الســّكري. تفّوقــت معاملــة الشــاهد بــدون تســميد )16.98%( علــى بقيـّـة طــرق التســميد ،تــاله معاملــة التســميد بدفعــة 
واحــدة قبــل الزراعــة بمتوســط )16.67%(، بينمــا ســجلت معاملــة التســميد متوســط بلــغ )16.39%(، وهنــا نجــد أّن التداخــل بيــن 

طــرق المكافحــة والتســميد أثـّـر وبشــكٍل معنــوي فــي درجــة الحــالوة.

الجدول 5. تأثير طرق المكافحة والتسميد في درجة الحالوة )%(
                                   التسميد

طرق المكافحة  
تسميد دفعة واحدة قبل بدون تسميد

المتوسطتسميد بثالث دفعاتالزراعة

16.8316.6116.2016.55بيتنال اكسبرت

16.8016.2615.8716.31تعشيب يدوي

17.3017.1417.0917.18شاهد

16.9816.6716.39المتوسط

L.S.D 0.05

%CVطرق مكافحة × تسميدتسميدطرق مكافحة

0.390.120.39
0.7

 F test******
** معنوي عند مستوى 1% ، * معنوي عند مستوى ns ،%5 ال توجد فروق معنوية بين المتوسطات
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االستنتاجات:
-  تبيـّـن ممــا تقــّدم أّن األعشــاب الّضــارة عريضــة األوراق أكثــر انتشــاراً مــن رفيعــة األوراق ضمــن حقــول الّشــوندر الســّكري فــي 
منطقــة الدراســة. أّدت مكافحــة األعشــاب يدويــاً وكيميائيـّـاً إلــى رفــع المــردود الجــذري وناتــج الســّكر الفعلــي مقارنــةً بالشــاهد غيــر 
المعشــب بســبب التخلــص مــن منافســة األعشــاب الّضــارة، وتفّوقــت طريقــة التعشــيب اليــدوي علــى المكافحــة الكيميائيــة لمــرة 
واحــدة بعــد اإلنبــات، وحقـّـق المبيــد بيتنــال اكســبرت نتائــج جيــدة فــي مكافحــة األعشــاب بفعاليــة بلغــت )86.19 - 92.36 (%. 
-  حققــت طريقــة إضافــة األســمدة الفوســفوريّة والبوتاســيّة علــى ثــالث دفعــات نتائــج أفضــل مــن إضافــة تلــك األســمدة دفعــةً واحــدة 
قبــل الزراعــة مــن حيــث المــردود الجــذري أّمــا مــن حيــث درجــة الحــالوة فإضافــة األســمدة بموعــد واحــد قبــل الزراعــة حقــق 
ــة بيــن طريقــة إضافــة األســمدة الفوســفوريّة والبوتاســيّة علــى ثــالث دفعــات وطريقــة  نتائــج أفضــل، ولــم تظهــر فــروق معنويّ

إضافــة تلــك األســمدة دفعــة واحــدة قبــل الزراعــة فــي كل مــن فاعليّــة المكافحــة والســّكر الفعلــي.
التوصيات:

البــّد مــن التأكيــد علــى تعريــف أنــواع األعشــاب الســائدة فــي المنطقــة واســتخدام مبيــدات األعشــاب المتخصصــة، والتخلّــص مــن 
األعشــاب بطريقــة التعشــيب اليــدوي عنــد توفّــر األيــدي العاملــة، واختبــار فعاليــة المبيــد بيتنــال اكســبرت Betanal expert بعــد 
اإلنبــات بعــدة معــّدالت وألكثــر مــن رشــة واحــدة، وإتبــاع طريقــة التســميد المعتمــدة مــن قبــل وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي 

وهــي إضافــة كامــل الكميّــة مــن األســمدة الفوســفوريّة والبوتاســيّة عنــد تجهيــز األرض للزراعــة.
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Abstract 
The experiment was conducted on sugar beet crop, using Cawyinterpoly new, a 
multigerm cultivar, during the fall season of 2013\2014 at Halta village in Der- 
Ezzur governorate. Betanal expert herbicide, )75g/L Phenmedipham+25 g/L 
Desmedipham+ 151g/L Ethofumesat( was used as post-emergence treatment with 
an average of 2 L/ha for one application, manual weeding control for three times and 
non-weeded as a check. Phosphorus and potassium fertilizers were added by two 
ways: )1st( whole quantities were added before planting; )2nd( the quantities were 
divided and added in three times: one third before planting, one third after thinning, 
and one third after a month from thinning, besides the check without fertilization. 
The experiment was laid according to split plot design with three replicates. Broad-
leaved weeds were dominated. Results showed that manually weeded treatment 
effectiveness was )100%(, sugar yield )6.53 ton/ha( and root yield )46.72 ton/ha( 
while Betanal expert herbicide treatment effectiveness resulted )89.78%, 6.27 ton/
ha and 44.39 ton/ha( respectively. The un-weeded treatment surpassed significantly 
Betanal expert and manual weeding treatments in root sugar contents )17.18%(, 
whereas there were no significant differences between manual weeding and Betanal 
expert herbicide in this trait. Splitting the quantity of fertilizer into three increased 
root yield )41.11 ton/ha( significantly as compared with adding the whole quantity 
before planting )38.56 ton/ha(. However, there were no significant differences in 
sugar yield in terms of fertilizer methods. With respect of sugar content, adding 
whole quantity of fertilizer before planting gave higher root sugar content )16.67%( 
significantly compared with splitting the fertilizer to three )16.39%(. The interaction 
between fertilization and weed control treatments affected only root sugar content 
significantly.
Key words: Sugar beet, Herbicide, Fertilization.

   


