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الرش بمغلي الكلس والكبريت

د. وائل املتين

ينص��ح الكث��ر م��ن الفني��ني يف أغل��ب األحي��ان باس��تعمال الكل��س 
)كاربون��ات الكالس��يوم( وجمموع��ات الكري��ت لرش��ة الس��كون يف 

الش��تاء.
ملاذا مغلي الكلس والكريت؟

 للب��دء مبوس��م نظي��ف وس��ليم جي��ب مبكافح��ة األم��راض النباتي��ة 
الكامن��ة يف بس��تانك يف فص��ل الش��تاء و إح��دى أفض��ل م��واد رش 
الس��كون ملكافح��ة أم��راض الفاكه��ة ه��ي مغل��ي الكل��س والكريت. 
ي��رّش ه��ذا املزي��ج ملكافح��ة األم��راض الفطري��ة والبكتري��ة مث��ل 
جتع��د أوراق ال��دراق، اجل��رب، البي��اض الدقيق��ي، اللفح��ة الناري��ة، 
واألنراكن��وز، حي��ث يبي��د مغل��ي الكل��س والكري��ت أب��واغ الفط��ور 
النباتي��ة املش��تية بش��كل عمل��ي ج��دًا على أش��جار ال��دراق واألجاص 
والتف��اح وكرم��ة العن��ب، ونبات��ات أخ��رى إضاف��ة لع��دد كب��ر م��ن 

األم��راض النباتي��ة أيض��ًا.
من ناحية أخرى فإّن الكلس والكريت فّعاالن ملكافحة احلش��رات 
القش��رية واألكاروس األمح��ر وخاص��ة إذا خلط��ا م��ع رش��ة الزي��ت 

الشتوي.
م��ع أّن مغل��ي الكل��س والكري��ت لوحده مفيد ملكافحة طيف واس��ع 
م��ن احلش��رات، إال أّن��ه لي��س فّع��ااًل ملكافح��ة امل��ّن ال��ذي يس��تخدم 
ملكافحته عادة مواد أخرى. على أية حال هناك القليل من املّن يف 

فص��ل الش��تاء. ال ت��رّش مركب��ات الكري��ت عل��ى املش��مش.
متى ميكنين رشه؟

ميك��ن أن يطّب��ق الكل��س والكري��ت ب��دءًا م��ن وق��ت تس��اقط األوراق 
حت��ى األس��بوعان الس��ابقان لبداي��ة الربي��ع التال��ي أي قب��ل انتف��اخ 
طّب��ق  املش��تية،  الفط��ر  ألب��واغ  اس��تئصال  الراع��م. كمعاجل��ة 

الكل��س والكري��ت قب��ل أن تب��دأ الراع��م باالنتف��اخ. 
ال��رش س��يكون أق��ل فّعالي��ة ض��ّد احلش��رات القش��رية إذا مت إج��راؤه 

يف درج��ة ح��رارة حت��ت الصفر. 
ميك��ن عم��ل ال��رش مّرت��ني، األوىل مبك��رة يف أوائ��ل الش��تاء والثاني��ة 
قب��ل بداي��ة الربي��ع، لك��ن إذا كان ال��رش كلّيًا وأج��ري بعناية، فإّن 

رش��ة واح��دة يف منتص��ف الش��تاء تك��ون كافية. 
يت��م ال��رش الربيع��ي ع��ادة لتل��ك األش��جار ال��ي مل ُت��َرّش يف أوائ��ل 

الشتاء.
ألي األشجار ميكنين استخدامها؟ 

يعط��ي حمل��ول ال��رش احل��اوي مغل��ي الكل��س والكري��ت األش��جار 
لونًا مبيضًا يدوم يف أغلب األحيان لثالثة أو أربعة شهور وبالتالي 
ال ميك��ن رش��ه عل��ى األش��جار التزييني��ة يف احلدائ��ق املنزلي��ة مث��اًل. 
ميكن رش هذا املزيج على أشجار التفاح واألجاص والكرز والدراق 

والعنب والفريز وأنواع الورد .
مالحظة: ال ترّش املزيج على املشمش.

األش��جار ذات ج��روح التقلي��م اجلدي��دة جي��ب أن ال ت��رش مبغل��ي 
الكل��س والكري��ت مباش��رة، إذ أّن ه��ذا احملل��ول ميك��ن أن مُيت��ّص يف 

اخلش��ب وي��ؤذي الف��رع اجمل��روح أو كام��ل الش��جرة. 

املزرع��ة  يف  القّيم��ة  والصنادي��ق  املهم��ة  الِع��َدد  تغّط��ى  أن  جي��ب 
بالصح��ف القدمي��ة أو البالس��تيك قب��ل ال��رش لتجّن��ب تلويثها أو 

تش��ويهها، وه��ذه جي��ب أن ال ت��زال إىل أن جي��ّف احملل��وّل.
جي��ب أن ال نقل��ق ح��ول م��دة دوام تأث��ر ه��ذا احملل��ول بعد رّش��ه ألّنه 
جبميع األحوال جّيد وسيقتل احلشرات القشرية كلّيًا يف فصل 

الش��تاء إضافة لتقدميه محاية كافية للش��جرة. 
كيف؟

أم��ا الركي��ز املنص��وح ب��ه ملغل��ي الكل��س والكري��ت الش��توي فه��و   
20: 1 أي 20 ج��زء م��اء ل��كل ج��زء كل��س وكري��ت. كمثال اخلط 
200 م��ل كل��س )كاربون��ات الكالس��يوم( وكري��ت م��ع 50 م��ل زيت 
ش��توي يف 4 لي��ر م��ن امل��اء. ض��ع نص��ف كمي��ة امل��اء يف البداي��ة 
والنصف اآلخر بعد اخللط األولي للمزيج. اخلط املزيج النهائي 

جي��دًا قب��ل الب��دء برش��ه.
التغطي��ة الكلّي��ة ضروري��ة لضم��ان قت��ل مجي��ع بي��ض احلش��رات 
وأب��واغ الفط��ر م��ن أج��ل الب��دء مبوس��م ربي��ع صح��ي وس��ليم. هل��ذا 
الس��بب يوص��ى بتطبي��ق رش��تني عل��ى األق��ل بفاص��ل أس��بوع فيم��ا 
بينهما. رّش األشجار حتى التنقيط. لعمال الرش أهمية كبرة 
يف االس��تفادة م��ن ه��ذه الرش��ات، إذ جي��ب أن يك��ون رش��هم دقيق��ًا 

وش��اماًل وإال ف��ال فائ��دة م��ن كل العملي��ة. 
مالحظ��ة: س��وف يتبل��ور مغل��ي الكل��س والكري��ت ويتجم��د عندم��ا 
يتع��رض املزي��ج إىل اهل��واء لف��رة زمنية طويل��ة. إذا حصل التبلور، 
عليك إزالة هذه البلورات مباش��رة وإال فإنها ستس��د فاالت الرش 

أو تنحش��ر يف اخلرطوم.
ما هي أهم األمراض الي يكافحها مغلي الكلس والكريت؟

- م��رض جتع��د أوراق ال��دراق: ميك��ن لرش��ة واح��دة مبغل��ي الكل��س 
والكريت تطبق يف فصل الشتاء أن تعطي مكافحة ممتازة حتمي 
النبات طوال املوس��م. هذا املرض الفطري خطر جدًا يف املنطقة 

الس��احلية ويف فصول الربيع املمطرة.
البياض الدقيفي يصيب معظم األشجار املثمرة. ميكن مكافحته 

وقائيًا بفعالية برشة الكلس والكريت. 
- جرب التفاح على التفاح

- العفن البين
- م��رض اللفح��ة الناري��ة على التفاح واألجاص هو مرض بكتري 
خط��ر ج��دًا إذ يقت��ل األزه��ار، والدواب��ر املثم��رة، وكام��ل الف��روع، 
وحت��ى األف��رع اهليكلي��ة انته��اء مبوت األش��جار كلي��ة عندما تكون 
اإلصاب��ة ح��اّدة. تش��ي البكتري��ا ال��ي تس��ّبب امل��رض يف قرح��ات 
اللفح��ة الناري��ة وتنتش��ر منه��ا إىل األنس��جة الس��ليمة يف الربي��ع. 
لذا، قم برش األشجار احملتمل إصابتها برش السكون باملركبات 
النحاسية )متوفر حتت أمساء جتارية متنوعة مثل مسايا ، إيكو، 
كوبروكسيد، مزيج بوردو، وأمساء أخرى( من أجل املساعدة يف 

مكافح��ة ه��ذا املرض. 


