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: مقدمة 

هذه المحاصٌل نتٌجة  ان نباتات االدغال النامٌة فً حقول المحاصٌل تسبب خفض كبٌر فً حاصل وانتاجٌة
منافستها للمحصول الرئٌسً على الماء والعناصر الغذائٌة المتوفرة فً التربة باالضافة الى اضرارها الثانوٌة 

وعلٌه فان . كمضٌفات للعدٌد من الحشرات الضارة او المسببات المرضٌة التً قد تصٌب المحاصٌل الحقلٌة 
وهنا ٌمكن تقسٌم المحاصٌل الحقلٌة الى , ضرارها على المحاصٌل عملٌة مكافحة االدغال مهمة جدا للحد من ا

: عدة مجامٌع منها

    Crops in row   مكافحة المحاصٌل المزروعة بخطوط: ثانٌا 

:  الذرة
 

حٌث ٌقل المحصول بدرجة كبٌرة عند وجود إصابة ,  االدغالتعتبر الذرة من أكثر المحاصٌل حساسٌة لمنافسة 
.  االدغالمما ٌؤكد على ضرورة نمو الذرة فً بٌئة خالٌة من  االدغالجدٌدة ب

وقبل الرى على أن ٌراعى الحولٌة ٌمكن استخدام أى من المركبات التالٌة بعد زراعة البذور  االدغالولمقاومة 
آالت ق ألى سبب من األسباب ولذلك البد من التأكد من رش المبٌدات التالٌة بطرٌقة متجانسة باستخدام عدم العز

كذلك ٌراعى ضرورة الرى بعد الرش مباشرة . أو باستخدام اآلالت المحمولة على جرار  CP3) الرش المناسبة 
:- وٌمكن استخدام أى من المعامالت التالٌة. ساعة على األكثر 24وفى مدى 

 
حبوب وقبل لتر ماء رشا بعد زراعة ال 200/  للدونم/ كٌلوجرام  0.75محلى أو مستورد % )80جبسابرٌم  -1

. . الرى 
. رشا بعد زراعة الحبوب وقبل الرى . لتر ماء 200/  للدونم/ كٌلوجرام 0.75 % -80أترٌد   -2أو
.  رشا بعد زراعة الحبوب وقبل الرى . لتر ماء  200/  للدونم/ كٌلوجرام 0.75 % -80أترازٌن  -3أو
. .  ا بعد زراعة الحبوب وقبل الرى لتر ماء رش 200/  للدونم/ كٌلوجرام 1.5 % -50برٌمكسترا  -4أو
. . لتر ماء رشا بعد زراعة الحبوب وقبل الرى  200/  للدونم/ كٌلوجرام 2.0-اترازٌن / بالدكس  -5أو
. لتر ماء رشا بعد زراعة الحبوب وقبل الرى  200/  للدونم/ كٌلوجرام 2.5 % -55اترازٌن / السو -6أو

. ل الرى رشا بعد زراعة الحبوب وقب.  للدونم/ كجم 0.75بمعدل  WP% 80أترازٌكس  -7أو 
 
 

: القطـــن
 

:- الحولٌة بنوعٌها الصٌفٌة والشتوٌة ٌتبع أحد البرامج التالٌة االدغاللمكافحة 
%: 80كوتوران %( + 48)أو كوبكس % 48برنامج ترٌفالن  -1
 

: طرٌقة التطبٌق
 
لتر ماء  200فً  للدونملتر  1أو الكوبكس بمعدل  تنعم التربة جٌدا أثناء خدمة األرض ثم ترش بالترٌفالن -أ

ثم ٌقلب المبٌد بالتربة بعد الرش مباشرة وفى خالل نصف ساعة على األكثر .  CP3بواسطة الرشاشة الظهرٌة 
. سم 5  -3ال ٌزٌد عمق الخلط عن ٌجب مراعاة أ.  disk Harrowوذلك باستخدام المحراث القالب 

 200/ كجم من أى منهم  1.0أو الكوترٌكس بمعدل  تقام الخطوط وتزرع ببذور القطن ثم ترش بالكوتوران -ب
وٌستخدم فً الرش الرشاشة الظهرٌة كما سبق أو ٌفضل استخدام آالت الرش المحمولة على  للدونملتر ماء 

 .ساعة على األكثر 24شرة وفى مدى بعد الرش مبا( ة الزراعةري)ثم الرى . جرار
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وبعد نمو القطن نمو كثٌف . جدٌدة ادغالق بعد الرش المتجانس حتى ال تقلب التربة وتظهر ٌجب أجراء العز
الرش بأى من فٌمكن ( ثٌلال)ة معمرة مثل نجٌلً ادغالأما إذا ظهرت  االدغالسوف ٌؤدى ذلك الى تقلٌل وجود 

: المركبات التالٌة
%   12.5فٌوزٌالد سوبر  -1
 .لتر ماء 200/ دونم/لتر  1.5بمعدل  EC ُ % 12ر5جالنت -2

. لتر ماء 200/دونم/لتر 2بمعدل  EC%  20نابو  -3
. لتر ماء  200/  دونم/ لتر  1.5مستحلب بمعدل % 12.5نابو أس  -4

. لمذكور لتوفٌر المبٌداتفقط بنفس التركٌز ا ثٌلأو ٌمكن رش بقع ال
 
% 48أو أمٌكس  500ستومب % + 24أو جول % 80برنامج كوتوران  -2
 
اآلتٌة بالمعدالت المذكورة ثم تروى بعد الرش مباشرة الخلطات  ل رٌة الزراعة ترش بإحدىبعد الزراعة وقب -أ

. ساعة على األكثر بعد الرش 24وفى مدى 
. دونم/لتر  1ر7بمعدل  500مب ستو+ كجم  1.25بمعدل % 80كوتوران  -1
ٌمكن استخدام  . )  دونم/لتر 2.5مستحلب بمعدل %  48أمٌكس + كجم  1.25بمعدل % 80كوتوران  -2

( . الكوتوران أو ستومب المحلى أو المستورد بنفس المعدل
.  دونم/ لتر  1.7بمعدل  500ستومب + لتر  0.75بمعدل % 24جول  -3
بعد زراعة القطن وقبل رٌة .  للدونم/ كجم  2ر5وٌرش بمعدل  WP% 50ترا استخدام مركب كوتوران أكس -4

. الزراعة مباشرة
الحولٌة  االدغالوهذا البرنامج ٌعتبر عالج مشترك لمكافحة .  دونم/ لتر ماء  200تضاف المبٌدات السابقة الى 

. عرٌضة األوراق وكذلك الرفٌعة األوراق
 

: فول الصوٌا -
 

: بعد زراعة البذرة ترش بأى من المبٌدات التالٌة

. لتر ماء 200/  دونم/ كجم  1ر5بمعدل  SBرونستار  -1 
. لتر ماء 200/  دونم/ لتر  1.7بمعدل  500ستومب  -2
. لتر ماء 200/  دونم/ لتر  2.5بمعدل % 48أمٌكس  -3
. لتر ماء 200/  دونملل/ لتر  2بمعدل % 48السو  -4
. لتر ماء 200/  دونمكجم لل 1دل بمع%  47ر5أفالون س  -5
. لتر ماء 200/  دونملل/ لتر  0.75بمعدل % 24جول  -6
 

: اآلتٌة طات الخلكما ٌمكن استخدام أى من 
ترش على األرض المعزوقة و المنعمة ( دونم/لتر 1)أو كوبكس ( دونم/لتر 1)أو ترٌفلكس ( دونم/لتر 1)ترٌفالن 

كجم  0.75اث القالب وبعد إقامة الخطوط والزراعة ترش باللٌنٌورون بمعدل جٌدا ثم تقلب فورا فى التربة بالمحر
كذلك ممكن الرش بخلٌط من المبٌدات التالٌة والتى تخلط فى البرمٌل .  رى مباشرةثم ال دونم/لتر ماء  200/ 

: وترش بعد زراعة فول الصوٌا ثم تروى مباشرة
دونم /جرام  750ٌنٌورن ل+ لتر  1.7 500ستومب  -1

. دونم/جرام  750لٌنٌورن +  3سم  750% 24جول  -2أو 
دونم / جرام  750لٌنٌورن + لتر  2% 48أمٌكس   -3أو 
. دونم/جرام  750لٌنٌورن + لتر  1.5( االكلور% )48السو  -4أو 
.  دونملل/ جرام  750% 50مالوران + لتر  0.6% 96دٌوال   -5أو 
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على أن ٌرش على األرض الناعمة ثم التقلٌب فً التربة  دونملتر لل 3بمعدل % 72فٌرنام ممكن استخدام مادة 
. االرضتزرع  وبعد الرش مباشرة ثم تقام الخطوط 

على رشا عاما ,  دونملل/ لتر ماء  200/ لتر  1بمعدل % 50ٌرش البازجران  وراق عرٌضة األ االدغاللمقاومة 
. االدغالفول الصوٌا و

: القصب 
 

ل أو جٌساباكس كومبى سائ للدونمكٌلوجرام  2بمعدل % 80الحولٌة ٌستخدم جٌساباكس كومبى  االدغاللمقاومة 
لتر ماء على أن ٌرش فً األطوار االولى من نمو نباتات القصب أو باستخدام  200/  دونم/ لتر 5بمعدل % 50

رٌضة ع االدغالولمكافحة . قبل إنبات القصب  االدغالفً حالة ظهور  دونم/لتر  1.5بمعدل % 20جرامكسون 
عندما ٌكون ارتفاع نباتات القصب الربٌعً  للدونملتر  0.2مستحلب بمعدل %  48 4ونٌرش مبٌد جارل األوراق 
. مع استخدام الرشاشة الظهرٌة , سم 60  -40ما بٌن 

: بنجر السكر  -
 

: الحولٌة عرٌضة األوراق والنجٌلٌة كما ٌلى االدغالتكافح 
 
/ لتر ماء 200/ كجم  2بمعدل % 80امٌن الحولٌة عرٌضة األوراق ٌمكن استخدام البٌر االدغاللمقاومة  -1
. على أن ٌرش بعد الزراعة وقبل رٌة الزراعة مباشرة دونملل
ٌفضل استخدام خلٌط من , الحولٌة عرٌضة األوراق  االدغالالنجٌلٌة الحولٌة مع  االدغالفً حالة ظهور  -2

وعلى أن ٌتم  دونم/ لتر ماء  200/ كٌلو جرام  4بمعدل  TCAكٌلو جرام مضافا إلٌه  2بمعدل % 80بٌرامٌن 
.  الرش بعد الزراعة وقبل الرى

. والرش بعد الزراعة وقبل الرى مباشرة دونم/ كجم  3أو ممكن استخدام البٌرادور  -3
. بعد الزراعة وقبل الرى دونم/ لتر ماء  200/ كجم  2بمعدل % 70جولتكس  -4
  -2فً عمر  االدغالعلى أن ٌتم الرش بعد اإلنبات و دونم/ لتر ماء  200/ لتر 2ر5بمعدل % 15ر9بٌتانال  -5
. ورقات 3
 

 

    Legumes crops controlمكافحة محاصٌل البقولٌات: ثالثا 

: البرسٌم 
 

لتر ماء على نباتات  200/دونم/لتر  0.5بمعدل % 50بالبازجران ترش , عرٌضة األوراق  االدغاللمكافحة 
( .  أسابٌع من الزراعة 4-2بعد )سم  15-12البرسٌم عندما ٌصل طولها 

 

: العدس 
 

على  دونم/ لتر ماء  200/ كجم  1وق قابل للبلل بمعدل مسح% 80الحولٌة ترش بالجٌساجارد  االدغاللمكافحة 
. أن ترش بعد الزراعة وقبل الرى مباشرة 

 
 


