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- يعتبر الأرز من المواد الغذائية المتكاملة لما يحتويه من عناصر غذائية متعددة وضرورية للجسم، ويعد من الأغذية الكاملة عند بعض الشعوب الأسيوية منذ مئات السنين. ويعد الأرز من أفضل الحبوب لصحة الإنسان ، نظراً لما يتصف به من قلة الدهون والكولسترول وعدم وجود الصوديوم وقلة الأملاح ومحدودية السعرات الحرارية ، وكثرة الألياف والمعادن والفيتامينات ( هذا في الأرز البني). تحتوى حبة الأرز على 12,5 %ماء+3% بروتين +78% نشا +3% دهون نباتيه علاوه على وجود املاح معدنية ، بوتاسيوم ، صوديوم ، كالسيوم ، منجنيز ، حديد ، فوسفور ، كبريت ، يود.
- هو نوع نباتي يتبع جنس الأرز ويعد الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم وخاصة في قارة آسيا. وهو من محاصيل الحبوب الغذائية.  

موطن الأرز وانتشاره في العالم:
لا يعرف موطن الأرز الأصلي على وجه التحديد ولكن يرجح أن يكون من شرق آسيا فقد بدأت زراعته في وادي نهر يانغتسي في الصين منذ 2000 عام قبل الميلاد، كذلك يقال أنه موجود بالهند منذ القدم ونقل إلى المشرق وأوروبا، ويقال أنه نقل إلى مصر في عهد الخلفاء الراشدين ونقله العرب إلى إفريقيا، ثم انتقل إلى أوروبا بعد الحروب الصليبية. زرع في إيطاليا في القرن الخامس عشر وزرع في أمريكا في القرن السابع عشر ويزرع الأرز اليوم في جميع القارات.
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فوائد الارز:
للأرز فوائد مختلفة ويمكن العثور عليها في أكثر من أربعين ألف صنف من هذه الحبوب التي تتوفر في جميع أنحاء العالم .
وترجع فوائد الارز إلى:
1- قدرته على توفير الطاقة السريعة والفورية.
2- تنظيم وتحسين حركة الأمعاء.
3- استقرار مستويات السكر في الدم.
4- تبطئ عملية الشيخوخة.
5- توفر أيضا مصدرا أساسيا للفيتامين ب1 لجسم الإنسان.

اهم الحشائش التي تصيب محصور الارز:

اولا: الحشائش ذات الفلقه الواحده (رفيعه الاوراق):
	السعد - ابو ركبه - الدنيبه	
ثانيا: الحشائش ذات الفلقتين (عريضه الاوراق):
عرف الديك - الرجله 
- العجيره , شعرالقرد , السمار , عصا الخولي
مكافحه حشائش الارز
لمكافحه ابو ركبه والدنيبه والعجيره عند تواجدها بنسبه بسيطه يستخدم:
 الساتيرن 50 % أو كفروساتيرن 50 % بمعدل 2 لتر للفدان وتضاف كالاتي:
أ - رشا فى 100- 120 لتر ماء ( بالرشاشة الظهرية ) وذلك بعد 8- 9 أيام من بدار التقاوى ( المكمورة جيدا ) بحيث تكون أوراق الأرز فى مرحلة من 2 -3 ورقة والدنيبة بإرتفاع لا يزيد عن 1 سم حيث يصرف الحقل ثم يرش المبيد ثم الرى آخر النهار أو فى اليوم التالى ، ويحافظ على وجود الماء بالحقل فى حدود 3 أيام ثم يترك الحقل ليجف تلقائيا.
ب - فى حالة عدم توفر الرشاشة الظهرية يخفف المبيد بالماء ثم يقلب على الرمل وينثر المخلوط فى وجود الماء بعد 8 -9 أيام من بدار التقاوى بحيث تكون أوراق الأرز فوق مستوى مياه الغمر ويحافظ على وجود الماء بالحقل فى حدود 3 أيام .
ملحوظة : يجب تجفيف الحقل بعد ذلك لمدة 2 -3 أيام ثم الرى مع زيادة مياه الرى بالتدريج مع زيادة عمر النبات
فى حالة العدوى العالية بالحشائش النجيلية الحولية (ابو ركبه والدنيبه) يستعمل: 
1- مبيد ساتيرن 50 % أو كفروساتيرن بمعدل 3 لتر للفدان تضاف علي جرعتين كالتالي:
 * بعد التلويط الجيد يخفف الساتيرن 50 % أو كفروساتيرن بمعدل 1.5 لتر للفدان بالماء ثم يقلب على الرمل وينثر فى وجود الماء بارتفاع 5- 10سم قبل بدار التقاوى بـ 4 أيام  
 يحافظ على وجود المياه بالحقل لمدة أربعة أيام * 
 * بعد 4 أيام من إضافة المبيد يتم إضافة مياه جديدة ثم بدار تقاوى الأرز ذات التلسين الجيد والواضح 
 يتم تغيير المياه فى اليوم الثالث من بدارالتقاوى *
 فى نهاية اليوم الخامس من بدار التقاوى يصرف الحقل كلية 2-3 أيام *
 * فى اليوم التاسع من بدار التقاوى يتم إضافة 1.5 لتر المتبقية من مبيد الساتيرن أو كفروساتيرن بالطريقة السابقة بحيث تكون أوراق الأرز فى مرحلة 2- 3 ورقه وفوق مستوى الماء ، يحافظ على وجود الماء لمدة 3-4 أيام، فى حالة العدوى بالحشائش العريضة يضاف مبيد السيريس 10% بمعدل 80 جرام للفدان مع الساتيرن فى الجرعة الثانية
 يتم رى الحقل كل 4 -5 أيام ريه خفيفه على أن يتم الغمر المستديم بعد 35 يوما من بدار التقاوى* 
 * إذا كان الحقل به عدوى كثيفه من الحشائش عريضة الأوراق. يستخدم البازجران رشا بمعدل 1.5 لتر للفدان بعد 20-25 يوما من البدار
2- مبيد ويب سوبر 7.5 % بمعدل 350 سم3 للفدان (خاصه في الاراضي الملحيه) وذلك عندما تكون نباتات الارز في طور 4 ورقات الي نهايه مرحله التفريع
يجفف الحقل جيدا قبل الرش بـيومين ثم يرش المبيد بعد تخفيفه فى 120 لتر ماء ثم الرى بعد الرش بـ 2- 3 أيام مع ملاحظة مايلى: 
يجب : تلافى أى رشح أو وجود الماء بالحقل قبل الرش خاصة الرشح من الحقول المجاورة وكذلك الرش بعد التطاير التام للندى وذلك لتلافى أى تأثير ضار يحدث لنباتات الأرز. كذلك انتظام سير الرش بالحقل عملية هامة لعدم زيادة تركيز المبيد على نباتات الأرز، يفضل استخدام الرشاش الظهرية ولايفضل استخدام الموتور الظهرى
3-مبيد نومينى 2 % بمعدل600 إلى 800 سم3 للفدان (عند أى عمر يبدأ من 2 ورقة حتى بعد مرحلة التفريع للحشائش) 
قد ثبت أن له تأثيراً فعالاً على الحشائش عريضة الأوراق فى مرحلة 2-3 ورقة. ميعاد الإضافة بعد 25 يوما من بدار التقاوى بحيث يتم صرف الحقل جيدا قبل الرش بـ 2-4 أيام ثم الرش فى 100-120 لتر ماء سواء بالرشاشة الظهرية أو الموتور الظهرى أو الموتور الأرضى بحيث تكون كل الحشائش ظاهرة على سطح الأرض وقت الرش ثم إضافة الجرعة الثانية من السماد النيتروجينى فى اليوم التالى للرش ثم الرى مع حبس المياه بالحقل لمدة 3- 4 يوم على الأقل خاصة فى حالة العدوى الكثيفة بأبو ركبة. تقليل كمية مياه الغمر بعد الرش أو ترك الحقل بدون غمر لمدة طويلة يؤدى إلى معاودة بعض الحشائش إلى النمو مرة أخرى
 * يجب تلافى الرش والعامل فى مكانه لأن زيادة التركيز يؤدى إلى إضرار شديد بأوراق الأرز، كذلك يجب عدم الرش وقت الظهيرة يمكن خلط المبيد مع كبريتات الزنك فى حالة الحاجة إليها
4- ساتيرن 3 لتر + سيريس 80 جرام للفدان بعد 10 يوم من بدار التقاوى تضاف خلطا مع الرمل وتنثر فى وجود الماء 
ومن مميزات هذه المعاملة هو القضاء على الحشائش العريضة بالإضافة للحشائش عالية الكثافه
 لمكافحة جميع أنواع الحشائش فى الأرز  
تضاف احدي المعاملات التاليه:
أمخلوط مبيدى السيريس 10 % بمعدل 100 جرام للفدان والنومينى 2 % بمعدل 600 سم3 للفدان رشا فى 100 - 120 لتر ماء على الأرض الجافة بعد 20 -22 يوما من بدار التقاوى ثم الغمر فى اليوم التالى للرش
بنثر مخلوط مبيد السيريس 10 % بمعدل 100 جرام للفدان مع الرمل بعد 10 -12 يوما من بدار التقاوى فى وجود الماء بالحقل ثم رش مبيد النومينى 2 % بمعدل 600 سم3 للفدان على الأرض الجافة بعد 20 -22 يوما من بدار التقاوى ثم الغمر فى اليوم التالى للرش 
ج ـ نثر مخلوط الساتيرن 50 % بمعدل 1 -1.5 لتر للفدان مع الرمل فى وجود الماء بعد 9 -10 أيام من بدار التقاوى ثم رش النومينى 2 % بمعدل 600 سم3 للفدان على الأرض الجافة بعد 20 -22 يوما من بدار التقاوى ثم الغمر فى اليوم التالى للرش
د - يرش مخلوط 1 لتر ساتيرن + 600 سم3 نومينى بعد 16 -20 يوم من البدار على الأرض المصروفة جيدا ثم الرى فى اليوم التالى
لمكافحه جميع انواع الحشائش في الاراضي الملحيه تستخدم احد مخاليط المبيدات التاليه:
* مخلوط الساتيرن 50 % بمعدل 1.5 لتر للفدان مع الرمل فى وجود الماء بعمق كبير بعد التلويط و قبل بدار التقاوى بـ 4 -6 أيام على حسب تعود المزارع فى وجود الماء قبل بدار التقاوى ثم رش مبيد نومينى بمعدل 600- 700 سم 3 للفدان على الأرض الجافة بعد 25 يوما من بدار التقاوى ثم التسميد والغمر فى اليوم التالى للرش 
 * سيريس 10 % بمعدل 80 جرام للفدان بعد 10 -15 يوما من البدار لمكافحة حشائش العجيرة، عريضة الأوراق، عصا الخولى ويضاف مخلوطا على الرمل فى وجود 3-5 سم ماء مع المحافظة على هذا المنسوب من المياه لمدة 3- 5 أيام
 * بازاجران 50 % بمعدل 1.5 لتر للفدان رشا فى 100 -120 لتر ماء بعد 15 -21 يوما من البدار وذلك لمكافحة حشائش عريضة الأوراق والعجيرة والسعد (بصفة مؤقتة) وعصا الخولى وشعر القرد حيث يجفف الحقل قبل الرش بـيومين ثم الرى بعد الرش بيومين 
( 1 ) مشاتل الأرز:*لمكافحة حشائش الدنيبة وأبو ركبة والعجيرة:
          يستخدم مبيد كفروساتيرن 50 %EC بمعدل 2 لتر للفدان خلطا بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى على أن ينثر المخلوط بعد 7 – 10 أيام من زراعة الحبوب المكمورة. 
 
( 2 ) الأرز الشتل:
* لمكافحة حشائش الدنيبة وأبو ركبة والعجيرة
 يستخدم أحد المبيدات الآتية:
            1 - ساتيرن 50 % EC  .
            2- كفروساتيرن 50 % EC .
            3 - سيترون  %50 EC   بمعدل 2 لتر/ فدان رشاً عاماً أو خلطاً بالتراب الناعم أو الجبس الزراعى وينثر المخلوط بعد الشتل بفترة لاتتجاوز سبعة أيام.
4-  جرانيت 24 % SC بمعدل 35 سم3 للفدان رشا بعد الشتل بأربعة أيام.
 
* لمكافحة حشائش العجيرة والسمار والسعد والعريضة الأوراق.
 يستخدم أحد المبيدات التالية:
1- بازجران 48 %  AS بمعدل 1.5 لتر/فدان رشاً أو خلطاً بعد صرف مياه الغمر وذلك بعد 12 - 15 يوم من الشتل .
2- سيريس 10 % WP بمعدل 80 جم/فدان وينثر المخلوط بعد 5 - 10 أيام من الشتل فى وجود الماء بارتفاع 3 - 5 سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4 - 5 أيام من المعاملة بالمبيد.
          3- جوليفار  50 %  DF بمعدل 12جم للفدان رشاً عاما بعد الشتل بأسبوع وحتى تفريع نباتات الأرز وبإستخدام 200 لتر ماء للفدان.
          4- أنبول 75 %  WG  بمعدل 20جم للفدان رشا بعد 12 – 15 يوم من الشتل مع 120 لتر ماء للفدان مع ضرورة صرف المياه من الحقل قبل الرش بيوم واحد ثم اللرى فى اليوم التالى للرش.
 
 ( 3 ) الأرز البدار:
* لمكافحة حشائش الدنيبة وأبو ركبة والعجيرة.
 
 يستخدم أحد المبيدات التالية:
1- ساتيرن  50 %  EC
 2- كفروساتيرن  50 %  EC
3- سيترون  50 %  EC بمعدل 2 لتر /فدان رشاً عاماً أو خلطاً وبنثر المخلوط بعد 7 - 10 أيام من الزراعة
4- نومينى  2 %  SL بمعدل 800 سم3 / فدان حيث يتم صرف المياه من الحقل بعد 14 - 18 يوم من بدار التقاوى وذلك قبل الرش بيومين على أن يعاد الغمر بالمياه بعد يومين من الرش على الأقل وتترك بارتفاع يغطى الحشائش لمدة 3 - 5 أيام على الأقل.
 5- رينبو  205 %  OD بمعدل 400 سم3 / فدان رشا عاماً بعد 8 - 15 يوم من الزراعة.
 
* لمكافحة حشائش العجيرة والسمار والسعد والعريضة الأوراق يستخدم أحد المبيدات التالية:
 1- بازجران 48 %  AS بمعدل 1.5 لتر/فدان رشاً أو خلطاً بعد صرف مياه الغمر وذلك بعد 12 - 15 يوم من البدار
 2- سيريس  10 %  WP بمعدل 80 جم/فدان وينثر المخلوط بعد 10 ايام من البدار فى وجود الماء بإرتفاع 5 سم على أن يظل الغمر بالماء لمدة 4-5 أيام من المعاملة.
 
·        لمكافحة حشائش النجيلية (الدنيبة وأبو ركبة)
   يستخدم مبيد ويب سوبر 7.5 % EW بمعدل 350 سم3/ الفدان رشاً عاما ًمع 120 لتر للفدان ونباتات الأرز فى طور أربع ورقات إلى نهاية التفريع مع مراعاة تجفيف الأرض قبل وبعد الرش بيومين.
 
ومن الملاحظات الهامة التى تراعى فى زراعات الأرز:
-يمكن عمل النقاوة اليدوية مرتين للحشائش لمقاومتها فى مشاتل الأرز وكذلك ثلاث مرات فى الأرز الشتل والبدار.
-يجب خلط المبيد جيداً مع تجانس توزيعه مع التراب أو الجبس الزراعى أو الرمل وينثر هذا المخلوط بتوزيع جيد ومتجانس على وحدة المساحة المعاملة
-يراعى نقاوة الحشائش المتخلفة من المبيدات يدوياً مرة واحدة.
-ويقصد بالرش العام أن يكون شاملاً لنباتات المحصول والحشائش والمعدل اللازم من محلول الرش يكون فى حدود 150 - 200 لتر ماء/فدان للرشاشة الظهرية.
 



