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 (دخل العراق حديثا vulgaris Artimisiaنوع آخر لدغل الشيح )

 

 داليا سليم الكتبي              احمد باقرعبد الجبوري      باقر عبد خلف الجبوري            

 كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 :  الخالصة 

افحة دغل جديد دخل الى بهدف تشخيص ومك 1411- 1442نفذت هذه الدراسة في بغداد خالل الفترة     

Artimisia العراق خالل السنوات القليلة الماضية . لقد تم تشخيص الدغل بأنه من العائلة المركبة واسمه العلمي

 vulgaris ( وله عدة أسماء انكليزية منهاmugwort   وهو معمر . هذا النوع غير معروف في العراق من قبل )

ات بذور زينة ملوثة ببذوره بسبب ضعف تطبيق إجراءات  الحجر الزراعي أال انه دخل العراق مؤخراً مع مخلف

و يعد واحد من عشرة أدغال خطرة في شرق الواليات المتحدة األمريكية. اما االنواع المعروفة في العراق و 

مهمة يطلق عليها محليا اسم )الشيح( و هي انواع حولية او محولة لكنها غير  Artimisiaالتي تقع تحت الجنس 

كادغال . أظهرت النتائج أهمية الرايزومات في تكاثره وانتشاره إلى جانب أهمية األعداد الهائلة من البذور التي 

سم تحوي على برعم واحد فقط في  1بطول  من رايزوماته فلقد زرعت قطعة واحده ‘ينتجها النبات الواحد  منه 

 9-1رايزوم جديد وبمعدل  141نبات و 14البرعم الواحد  وبعد ستة اشهر انتج   silty clay loamتربة قوامها 

سم / رايزوم  . كما بينت الدراسات االولية بان الطرق الميكانيكية لمكافحة هذا  14-8رايزوم/نبات وبمعدل طول 

الدغل لم تكن فعالة . و لخطورة هذا الدغل من ناحية تأثيره في النباتات االقتصادية و لكونه نبات سام يضر 

حة الحيوان واإلنسان نقترح على وزارة الزراعة العراقية و الجهات االخرى المعنية ان تتخذ اجراءات جدية بص

 و سريعة لمنع انتشار هذا الدغل  و ابادته جهد االمكان ,كما نقترح اجراء المزيد من الدراسات عنه . 

 

L.) Entered in Iraq Vulgaris ArtimisiaAnother Weed Species ( 

 

Bakir A. K. AL-Juboory , Dahlia S. AL-Kutaibi, and 

Ahmad B. A. AL-Juboory  

 

Abstract: 

      This study was conducted in Baghdad during 2006-2011 to identify and control a new 

weed entered into Iraq through the last few years .The new weed belong to composite 

family and identified as Mugwort (Artimisia Vulgaris L.) .This species is not common in 

Iraq. It was found that its seeds entered to Iraq with impure shipment (polluted) of garden 

flower’s seeds. Mugwort is considered to be one of the 10 most problematic weeds in the 

eastern United States. It is a noxious perennial weed .While the known species in Iraq 

that belong to the genus (Artimisia ) are annuals or biennials and not considered as a big 

problematic weed . The obtained results showed that it reproduces by rhizomes and 

seeds. One piece of its rhizome of 1 cm length, with only one bud, was planted in a silty 

clay loam soil. The one bud of the rhizome produced about 24 plants and 102 new 

rhizomes, with average number of 1-9 rhizome /plant and average length of  8-24 cm 

/rhizome , at 6 months after planting. Preliminary studies pointed out that the mechanical 
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methods, were not effective on control the weed .Therefore we suggest very serious and 

quick decisions from Iraqi Agriculture Ministry must be taken to prevent spreading this 

noxious weed and eradicate it.    

 

 المقدمة : 

تعد نباتات األدغال من اخطر اآلفات الزراعية التي تتعرض لها المحاصيل االقتصادية وتقدر األضرار الناجمة         

عنها بما يعادل مجموع األضرار التي تسبها األمراض والحشرات وتختلف أهمية نباتات االدغال من حيث االضرار 

طبيعة نموه وسرعة تكاثره وانتشاره ودورة حياته وبشكل عام تعتبر  التي تلحقها في المحاصيل االقتصادية حسب

األنواع التي تتكاثر بذرياً وخضرياً والمقاومة للظروف البيئية المختلفة وشديدة المنافسة للمحاصيل االقتصادية هي 

غال خطرة على على ذلك تم تحديد مجموعة أد ( . وبناءاً  1441األكثر خطورة على االقتصاد الزراعي )الجبوري 

( مجموعة مكونة من 1969)  Holmانحاء القارات وفي بيئات مختلفه وقد حدد  جميع  نطاق العالم حيث تتواجد في

Imperata عشرة أدغال اعتبرها هي األخطر واألكثر انتشاراً في العالم ومنها على سبيل المثال الحلفا  )

cylindrica  ( والسفرنده  ) halepense   Sorghum  كما تم تحديد مجاميع أخرى من األدغال الخطرة تنتشر . )

 (  .  1997وجماعته   Holmفي بيئات محددة )

لقد كان لإلنسان دور كبيرة في نشر األنواع  المختلفة من االدغال عبر القارات وعلى سبيل المثال ال الحصر           

ربا من خالل الجيوش خالل الحربين العالميتين األولى دخول السفرندة إلى مناطق الشرق  األوسط  من أمريكا وأو

والثانية, اذ كان يستخدم هذا الدغل كمحصول علفي للحيوانات المرافقة للجيش آنذاك كما ان دغل الحلفا دخل إلى 

 أمريكا من خالل احد الفالحين في بداية القرن التاسع عشر, حيث جلب رايزوماته  من الفلبين معتقداً بأنه محصول

علفي وبعد ان كان يحتل  مساحة ضيقة في والية الباما في أمريكا فانه أالن يغطي عشرات اآلالف من الهكتارات 

(  ويستمر البحث العلمي في جميع انحاء العالم   Dichens     1974و   Bachanan)   1971وفي عدة واليات  

ضرار الناجمة عنها الى اقل حد ممكن وبالرغم من بهدف التوصل الى وسائل فعالة في مكافحة االدغال وتقليل اال

المليارات من الدوالرات التي صرفت الزالت االنواع الخطرة من االدغال تسبب خسائر كبيرة في حاصل ونوعيه 

 ( . 2009و ابو رميلة   2006وجماعته    Gardnerالمحاصيل االقتصادية )و

الى العراق حديثاً وتثبيت مواصفاته النباتية وطرائق تكاثره ان الهدف من هذا البحث هو تشخيص الدغل الذي دخل 

وقابليته على االنتشار ومدى استجابته لوسائل المكافحة المختلفة , وتنبيه الدوائر المعنية في الدولة للحد من هذا الدغل 

 و منع انتشاره . 

 

 طريقة العمل : 

 غل:  دلتم تنفيذ الدراسات التالية عن ا 1411-1442خالل الفترة 

 .كيفية دخول الدغل الى العراق  –اوالً 

 دراسة موصفاته النباتية ) الساق واألوراق والجذور والرايزومات واألزهار والبذور ( . –ثانياً 

 ه وماهي مضاره . طنتشخيصه وتحديد منشأه االصلي وطبيعة نموه في مو –ثالثاً 

 .   silty clay loamبيئة الجديدة ) في العراق ( وفي تربة قوامها دراسة طبيعة نموه وتكاثره وانتشاره في ال –رابعاً 

 تأثير بعض الوسائل الميكانيكية في مكافحته : –خامساً 

 تم تنفيذ دراسة اولية على المستعمرات النامية من الدغل في بغداد تضمنت المعامالت التالية :      

 .    المقارنة  .1

 الحش باليد .  .1

 يل  . القص بماكنة قص الث .3

 عزق التربة ) بالمسحاة ( .  .4

 القلع اليدوي.  .5
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تشرين الثاني  1 –نيسان  1لمرة واحدة خالل الفترة من  5و  4خمس مرات و المعامالت  3و  1تم تنفيذ المعامالت 

% حيث  144 – 4ووفق المقياس البصري  1411نيسان من عام  1. قدرت نسبة الضرر المئوية في 1414من عام 

 ( يعني موت كامل للنبات . 144( يعني عدم الضرر والرقم )4(ان الرقم 

   

 النتائج والمناقشة : 

 -أوالً: كيفية دخول الدغل إلى العراق  :

لوحظ وجود نبات غريب واحد كان ينمو في احدى الحدائق المنزلية في بغداد مع أنواع  2006في ربيع عام            

تمت ,ان هذا النبات يفرق في طبيعة نموه عن األنواع النباتية المعروفة في العراق مختلفة من نباتات الزينة والحظنا  

متابعة نموه خالل نفس الموسم ولوحظ بأنه سريع النمو ونبتت بجواره العديد من النباتات الجديده ووجد بأنه كون 

 ميه نباتات جديده.مجموعة كثيفه جداً من الرايزومات امتدت افقياً وعمودياً ونمت من العقد الرايزو

قمنا بالتحري عن كيفية دخول هذا النبات الى هذه الحديقة في بغداد وتوصلنا بان النبات الغريب قد تم نقله مع 

مجموعة من نباتات الزينة )شتالت( من احدى الحدائق المنزلية في الحي السكني التابع الى جامعة تكريت )شمال 

بشراء مغلفات بذور نباتات   1445و 1444وان صاحب الحديقة قام في عام  مدينة تكريت / محافظة صالح الدين( .

 زينة من احدى المكاتب الزراعية في مدينة تكريت وقام بزراعتها في حديقته .

فنبتت ونمت مع نباتات الزينه وعندما نقلت شتالت الزينه من تكريت  ,احتوت هذه المغلفات على بذور النبات الغريب

 وانتشر فيها فيما بعد. ‘ل معها نبات واحد الى تلك الحديقة الى بغداد انتق

 كذلك قمنا بمسح عدة حدائق في بغداد وتم تسجيل تواجد هذا الدغل في عدة حدائق.

 

 ثانياً: دراسة مواصفاته النباتيه:

 -قمنا بدراسة مواصفاته النباتيه وكانت كما يلي:

ساقه قائم اسطواني أملس وغير مجوف, اليكون الساق تفرعات . سم و 24يصل ارتفاع النبات الى أكثر من   الساق:

تنشا التفرعات من أسفل سطح التربة من براعم الرايزومات التي يكونها النبات وهي بذلك غير متفرعه من الساق 

 ( .1( بجذور ورايزومات جديدة الحظ الصورة رقم ) Tillersاألصلي بل هي نباتات جديده )

 

 
 

 طبيعة نمو الساق والتفرعات . -:(1الصورة رقم )
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: يكون النبات مجموعة من الرايزومات وهي اسطوانيه بيضاء اللون تحوي على العديد من البراعم و الرايزومات 

ينشأ من كل برعم نبات جديد )ساق وأوراق إلى األعلى والى االسفل جذور(, ومن ثم يكون النبات الجديد رايزومات 

 ( . 1رة رقم )ايضاً وهكذا.الحظ الصو

 
 ا

 طبيعة نمو الرايزومات. -(:2لصورة رقم )

 

( ومن سويق اوحامل الورقة   Laminaتتكون الورقة من نصل )لالوراق طعم مر ولها رائحة عطرية.  -االوراق :

(Petiole  ( وهي بذلك  ورقة ذات حامل )Petiolate Leaf  ويصل طولها الى اكثر من )سم وهي تتصل  11

 3رقم  الصورةوتتوزع على الساق بشكل متبادل, )  leaves) ( Cauline ضوح فهي من االوراق الساقيه بالساق بو

( , Stibules(. وتوجد في قاعدة حامل الورقة)منطقة اتصال الحامل بالساق( زوائد او اذينات ورقية صغيرة )

 (.4رقم   الصورة)

 
 

 طبيعة توزيع االوراق على الساق. -(:3رقم ) الصورة
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 طبيعة شكل االذينات في قاعدة الورقة. -( :4رقم ) الصورة

 

( ان حامل الورقة او السويق طويل وينتهي بالنصل المتكون من خمسة فصوص ) او 5يالحظ من الصورة رقم) كما

 (. Spatulate segmentوريقات جالسة ( وهي ايضاً مفصصة او مسننة بشكل حاد وهي ذات شكل ملعقي )

 

  
 

 طبيعة شكل الورقة.-(:5رقم ) الصورة

سطح الورقة العلوي املس واخضر داكن والسطح السفلي مائل الى اللون االبيض الحتوائه على زغب صوفي ابيض 

 ( .2اللون . انظر الصورة رقم )
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 طبيعة سطح الورقة العلوي والسفلي. -(:6الصورة رقم )

 

 ( .1) لصورةالجذور ليفية لونها بني فاتح . الحظ ا -: الجذور

 
 

 طبيعة نمو الجذور. -(:7الصورة رقم)

( , بذوره صغيرة جداً وينتج النبات الواحد Spiked paniclesتكون النورة داليا او داليا سنبلية)  -: االزهار والبذور 

 ( . 8كميات كبيرة من البذور , )الصورة 
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 طبيعة نمو النورة الزهرية. -(:8رقم ) الصورة

 

 -يصه ومنشأه وطبيعة نموه في موطنه ومضاره :ثالثا / تشخ

بناءاً على نتائج دراستنا لمواصفاته النباتية المختلفة تبين لنا بان هذا النبات دغل خطر جداً وهو يعود الى العائلة 

            -( وله عدة اسماء انكليزية منها:s ,L.)vulgari Artimisiaواسمه العلمي   Compostaeالمركبة 

mugwort) Common وFelon_herb  وSailor’s tobacco  وWormwood  وهو معمر ويتكاثر بالبذور .)

( وهذا النوع من  1991 ‘وجماعته   Holmوالرايزومات وهو واحد من عشرة ادغال خطرة في شرق امريكا ) 

 ( غير معروف في العراق سابقا . Artimisiaالجنس ) 

 وهي : Artimisiaالجنس  اق االنواع التالية فقط ضمنوحسب المصادر العراقية توجد في العر

campestris). A   و houssknechtii A.   و alba-herba. A   وcoparia.  sA          وsplendens A.(  

 , Al- Rawiو   ( Guest , 1968وهي حولية او محمولة وغير مهمة كادغال ويطلق عليها االسم المحلي , الشيح 

كما انه غير مدرج ضمن االدغال الرئيسية في منطقة   )1913والراوي ,  1928وجماعته ,    Hassawyو  1968

 ( .  1991وجماعته  (Robsonالشرق االدنى 

 واوربا ويعتبربين ان منشأه امريكا ت( وulgarisv. A تؤكد المصادر المتوفرة على خطورة الدغل الجديد )          

التي ينتشر فيها . فهو يتكاثر وينتشر بسرعة في المشاتل وحقول المحاصيل الحقلية  من االدغال الخطرة في المناطق

( وعلي وبقاوي  Foy  1999و  Inderjit و 1991و جماعته   Holmوالبساتين وينافس بقوة النباتات االقتصادية) 

ا الدغل اكثر من ( وينتج النبات الواحد من هذGeorgia 1911و king ,1914و  )Lyobenov ,1994نقالً عن (

( راجع الى اسم االلهة Artimisia نصف مليون بذرة . كما تشير المصادر الى ان اصل تسمية جنس هذا الدغل ب ) 

نوع تقع ضمن هذا الجنس . وان النوع الداخل  144) ارتميس ( او من اسم امبراطورية ارتميزيا وان هناك اكثر من 

على الحيوان واالنسان وانه يحتوي على مادة التاورتسين السامة  سامة جداً  تاثيرات له) vulgaris( للعراق حديثا  

وهي تؤثر على االجهزة العصبية وعلى عضالت الراس وبالتدريج على الجسم كله , ويصاحب ذلك افراز لعاب ثم 

واحد تقيؤ واسهال وبالتالي تؤدي الى الموت . وتعتبر الخيول األكثر حساسية لهذا الدغل فالجرعة المميتة لحصان 

غم من المادة الجافة من هذا الدغل . ويروى بان القائد العسكري   )بيتر( اثناء دخوله ايران  154– 514تتراوح من 

فرسا بالقرب من مدينة )كيز ليار( نتيجة لتغذيتها على هذا الدغل و سجلت وفيات   544قد فقد حوالي  1211عام 

سبب حمى لالنسان وتسمم )علي وبقاوي نقال عن جماعية في قطعان األغنام والجمال . كما أنها ت
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Lyobenov,1994 (كما اكدت مصادر اخرى سمية هذا الدغل على الحيوان واإلنسان )King,1914  )

,Georgia )    ,1911( . 

( لهذا الدغل على المحاصيل  Allelopathic activitiesكما اشارت مصادر اخرى الى وجود تاثيرات سامه )

%  44% وفي نمواته الخضرية الى  19وصلت نسبة الضرر في جذور البرسيم االحمر الى  مثالً االقتصادية, ف

(Inderjit  وFoy  ,1999. ) 

 

 -رابعاً / دراسة طبيعة نموه وتكاثره في البيئة الجديدة )في العراق ( : 

  -من خالل دراسة نمو وتكاثر الدغل الجديد في العراق وجدنا ما يلي :

 -يزومات :دراسة عن الرا -1

الحظنا من النتائج ان هذا الدغل الجديد ينتج كتلة كبيره جداً من الرايزومات وخالل فتره قصيره وهو بهذه الصفة 

(  حيث لم تؤكد المصادر المتوفره لدينا على هذه  .vulgaris Aيتميز عن ما ذكرناه سابقاً من مواصفات للنوع  )

ه وانتشاره بواسطة الرايزومات مهم جداً , البل ان هذه الصفة هي التي الصفة بشكل واضح  اذ ثبت لدينا ان تكاثر

 (.1 تجعل منه دغالً خطراً جداً )الصورة

 1414سم وبعقده واحده زرعت في االول من شهر تشرين الثاني عام  1فلقد وجدنا ان رايزومة واحده منه بطول 

( سم , 24ت بشكل متراص في دائره قطرها حوالي)(نبات نم14كونت خالل ستة اشهر كتله من الرايزومات انتجت)

 (.1( والجدول )9الحظ الصورة )

 
 

 اشهر. 6سم خالل  1نمو مجموعة نباتات من برعم واحد على قطعة رايزومة بطول  -(:9الصورة )

وكل  سم , 34سم وعموديا الى  24فقد نمت الرايزومات ايضاً بشكل كثيف ضمن هذه الدائرة منتشرة افقياً لمسافة 

رايزومة / نبات وانتجت   9 – 1نبات جديد في هذه المستعمرة كون رايزومات اخرى جديدة كان يتراوح عددها من 

سم ويوجد على كل رايزومة عدة براعم المسافة بين  14 – 8رايزومة وبمعل طول  141كل المستعمرة ما مجموعه 

وين نبات جديد . معدل عدد البراعم الموجودة في سم وكل عقدة تحوي على برعم نشط مستعد لتك 1.5برعم واخر 

 برعم . 11سم هو  14رايزومة واحدة طولها   
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( سم وتحوي على برعم واحد من 1اعداد ومعدل اطوال الرايزومات التي كونتها قطعة واحدة بطول )(1جدول )

 أشهر . 6الدغل الجديد خالل 

 

 الرايزومة )سم(    طول معدل عدد الرايزومات لكل نبات تسلسل النباتات

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

21 

22 

23 

24 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

19 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

15 

11 

8 

8 

 )*( جرى ترتيب تسلسل النباتات من األقدم إلى األحدث 

 

وبما انه على كل عقدة يوجد برعم نشط مستعد لتكوين نبات جديد فيمكن ان نتصور عدد النباتات الجديدة التي ستظهر 

 ( خالل فترة الدراسة .  14فوق سطح التربة ) التي كان عددها 

 ح التربة . عمق الرايزومات في التربة يكون مساويا اواكثر من ارتفاع النموات الخضرية فوق سط كما الحظنا بان

 وكذلك قدرنا وزن الرايزومات المتكونة تحت سطح التربة بانه يكون مساويا او اعلى من وزن النموات الهوائية . 

 

 تكاثره بالبذور :   -2

نباتات هذا النوع تنتج أعداد هائلة من البذور وقد يصل ماينتجه النبات الواحد الى اكثر من نصف مليون بذرة معظمها 

لإلنبات والنمو السريع . ولكننا لم نستكمل بعد بعض الدراسات حول موضوع البذور , اال ان كل خصب وقابل 

 المصادر المتوفرة تشير الى خطورة انتشاره من خاللها وكما ذكرنا ذلك سابقاً.
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 انواع الترب التي ينمو فيها : -3

 ة وكذلك في الترب الثقيلة . لوحظنا بان الدغل الجديد ينمو في الترب الخفيفة والمتوسطة النسج

 

 احتياجاته الضوئية :  -4

 (. 14الحظنا انه ينمو في المواقع المضيئة اوشبه المظللة. الصورة )

 
 نمو الدغل في منطقة شبه مظلله. -(:11الصورة )

 

 خامساً/ تاثير بعض الطرائق الميكانيكية في مكافحته:     

متحقق في نمو الدغل فوق سطح التربة جراء مكافحته ببعض الوسائل النسبة المئوية للضرر ال 1يبين الجدول 

الميكانيكية ويظهر بان تاثير الحش باليد او القص بماكنة قص الثيل او حتى قلب التربة بالمسحاة كان قليالً او يكاد 

معاملة قلع النبات  يكون معدوماً البل الحظنا بان هذه المعامالت زادت من كثافة الرايزومات تحت سطح التربة وحتى

باليد لم تكن كافية لمرة واحدة اذ ان بقاء قطعة صغيرة من رايزومات الدغل في التربة كافية لتكوين مستعمرات جديدة 

. 

 النسبة المئوية للضرر المتحقق في الدغل جراء مكافحته ببعض الوسائل الميكانيكية وخالل عام .  2جدول 

 

 نسبة الضرر %                                                  المعامالت

 1المقارنة :                                                          -1

 5مرة ( :                                         5الحش باليد )  -2

 3مرة (:                            5القص بماكنة قص الثيل ) -3

 5رة واحدة (:                        عزق التربة بالمسحاة )م -4

 21القلع اليدوي ) مرة واحدة ( :                                -5
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 معاملة القص بماكنة قص الثيل. -: 11 الصورة

 

 
 

 معاملة القلع اليدوي. -: 12 الصورة
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 معاملة عزق التربة بالمسحاة.-: 13الصورة 

 

 
 

 اليد.معاملة الحش ب -:14الصورة 
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 معاملة المقارنة.-: 15الصورة 

 

 
 

 نموات جديدة للدغل بعد عشرة ايام من معاملة القطع باليد. -:16 الصورة

 

 :  االستنتاجات والمقترحات

 مما سبق نستنتج مايلي : 

يع االنتشار ان النبات الجديد الذي دخل العراق هو دغل خطر جداً يتكاثر بالرايزومات إضافة إلى البذور وهو سر - 1

( L.)vulgaris  Artimisie,التالي  والنوع ( يعود للجنس(compositaeوقد شخصناه بأنه من العائلة المركبة  

 وهو دغل غير معروف سابقا في العراق .

ومن خالل دراستنا لمواصفاته النباتية وطبيعة نموه الحظنا تميزه ايضا عن مواصفات النوع المشار اليه في  -1 

لعالية جدا في انتاج الرايزومات وتكوين نباتات جديدة وخالل فترة قصيرة من الزمن وكذلك قدرته على النمو قدرته ا
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مثل نموه في ترب مختلفة النسجة  Vulgarisوالتكاثر في بيئات اوسع مما اشارت اليه المصادر عن نباتات النوع 

 ة او متوسطة االضاءة ) او شبه مضللة (  .)خفيفة وثقيلة ( كما ان له القدرة على النمو في مواقع مضيئ

 )واطلقنا عليه اسم الرايزومي   )Vulgaris. A (ومما تقدم اقترحنا ان يسمى بصنف جديد ضمن النوع  - 3

var. Al-Rhizomi )  لتميزه في انتاج الرايزومات وتحمله ظروف بيئية مختلفة فهو باعتقادنا يرقى بمواصفاته إلى

اما محليا" فنقترح تسميته  ( A. vulgaris , L. var.Rhizomi )ذا تكون تسميته الكاملة مرتبة صنف جديد , وبه

 باسم ) دغل الشيح الرايزومي ( . 

كما نستنتج ان سبب دخول هذا الدغل الجديد الى العراق راجع إلى قلة او انعدام تطبيق إجراءات الحجر  - 4

المر الذي سمح بدخول شحنات مختلفة من البذور او الشتالت الزراعي عند الحدود وخصوصا خالل العقد السابق , ا

 إلى العراق ومن مصادر مختلفة , كانت مصدرا لدخول افات زراعية مختلفة ومن مناطق مختلفة .

 وبناءا على ماسبق نوصي بما يلي : 

ذور او الثمار تطبيق إجراءات الحجر الزراعي في جميع المنافذ الحدودية في العراق وعدم السماح لدخول الب -1

او الشتالت او أي اجزاء يمكن ان يتكاثر من خاللها النبات إلى العراق وكذلك كما يجري عادة على حدود البلدان 

 المتقدمة منعا من دخول افات زراعية جديدة إلى بيئتنا كاألدغال واالمراض والحشرات وغيرها .

ي ينتشر فيها الدغل الجديد في العراق والمواقع تطبيق اجراء الحجر الزراعي بين المواقع او المناطق الت -1

 األخرى منعا من انتشاره إلى مناطق جديدة .

 في المواقع التي ينتشر فيها .  ( Eradication )تطبيق كافة إجراءات المكافحة لهذا الدغل بهدف ابادته  -3

وية باالضافة الى نوصي باجراء دراسات مختلفة عن فسلجته ونموه وتكاثره ومايحتويه من مواد كيميا -4

 مكافحته . 

في حالة انتشاره في حقول المحاصيل النجيلية او مناطق غير  D – 4 ,1  يمكن ان نوصي باستخدام مبيد -5

 مزروعة كما يمكن ان نوصي باستخدام مبيد الكاليفوسيت في المناطق الغير المزروعة او اية مبيدات اخرى فعالة . 
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