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 االوراق قبل من المبيدات وامتصاص احتفاظ ليةآ

 :الفعالة المناطق وصولها حتى الجهازٌة المبٌدات مسار او

 : ٌلً ما وتتضمن

 .بالمبٌد الورقة سطح احتفاظ -1

  .المبٌد نفاذ او اختراق -2

 .المبٌد امتصاص -3     

 .المبٌد انتقال – 4    

 .الفعالة المواقع فً التراكم -5     

 .الموت او القتل حدوث -6     

 عند الشائعة الطرق اكثر من ٌعتبر للنبات الخضرٌة االجزاء على المبٌد رش ان

 اذ الواسعة للمساحات المبٌدات الستخدام العملٌة الطرٌقة وهً المبٌدات استخدام

     عالً الرش ٌكون فقد مختلفة وبأحجام الرش محاصٌل فً المبٌدات استخدام ٌمكن

( هكتار/لتر 611-111) اصغر او واطئ رش حجم او( هكتار/لتر 3111 ـ 1111)

 :منها عوامل عدة على ٌعتمد الرش محلول فحجم

 بواسطة او ظهرٌة مرشات او مسحوبة تكون كأن المستخدمة الرش معدات نوعـ 1

 .الطائرات

 .المنتشرة االدغال وكثافة انواع -2

 .بالمبٌدات رشها المراد المساحات -3

 .المستخدمة المبٌدات نوعٌة -4

 بالمبيد الورقة سطح احتفاظ                         

 احتفاظ ٌتم ان ٌجب االوراق قبل من المبٌدات امتصاص عملٌة قبل معروف هو كما

 ٌتم بالمبٌدات الورقة سطح احتفاظ على وللمساعدة بالمبٌدات االوراق هذه سطح

 :اجل من الرش محلول الى مساعدة مواد اضافة

 .االوراق لسطح البلل قابلٌة تحسٌن -2.     السطحً الشد خفض-1

 التاسعةالمحاضرة 
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 فً مها عامال ذلك وٌعتبر النبات انسجة داخل المبٌدات وانتقال امتصاص تحسٌن -3

 شمعٌة طبٌعة ذات او الخشنة سطحذات األ مثل الخاصة الطبٌعة ذات االوراق

 .سمٌكة

 

بعد احتفاظ سطح الورقة بالمبٌد ٌجب ان ٌتم االختراق لطبقة الكٌوتكل وجدران 

الخالٌا قبل ان ٌتمكن المبٌد من الوصول الى خالٌا البشرة. ان العبور النهائً 

للمبٌدات والوصول الى بروتوبالزم الخالٌا فأنه ٌتم من خالل جدران الخالٌا 

هذه القنوات تعتبر  octodismata وبمساعدة قنوات خاصة تدعى باالوكتودزماتا

 روتوبالزم.بأداة التوصٌل بٌن الكٌوتكل وال

ان المكان المفضل الختراق المبٌدات هو الخالٌا الحارسة للثغور وان كمٌة المبٌدات 

النافذة ترتبط طردٌا مع الوقت ودرجات الحرارة. ان اختراق المبٌدات لسطح 

ال ٌعنً حصول التأثٌر لهذه المبٌدات فً الورقة وامتصاصها من قبل خالٌا الورقة 

االدغال وانما على هذه المبٌدات التً اخترقت وامتصت ان تصل الى مواقع الفعل 

او التأثٌر وٌتم هذا عبر تحركها وانتقالها, فالمبٌدات تتحرك لمسافات قصٌرة لتنتقل 

قل المواد من خلٌة الى اخر خالل نسٌج الورقة عبر الخٌوط البروتوبالزمٌة التً تن

الغذائٌة حتى تصل االنسجة الناقلة بعدها تتم الحركة لمسافات طوٌلة عبر االنسجة 

الناقلة )اللحاء( للوصول والتراكم فً مناطق النمو الفعالة. أما انتقال المبٌدات من 

 الجذور فٌتم خالل الخشب باالعتماد عل مجرى النتح.

 

 الكيمياوية للمبيد في النبات  التغايرات                    

              تحدث للمبٌد الممتص من قبل النبات عدة التفاعالت تؤثر فً فعالٌته فمثال

DB-2,4  مبٌد غٌر ضار نسبٌا للنبات ولكن ٌتم تحوٌله فً النباتات الحساسة الى

له  الضار فٌؤدي فعله بقتل النبات بٌنما فً بعض النباتات المقاومة  D –2,4مركب

ٌتم هذا التحوٌل ببطء شدٌد وبالتالً ال تتجمع فً المحاصٌل المقاومة كمٌة كافٌة من 

تكفً لموت النبات. كما ان مبٌد السٌمازٌن من المركبات الضارة  D-2,4تركٌز 

للنبات ولكن ٌتحول هذا المبٌد فً نباتات الذرة والقصب السكري الى هٌدروكسً 

بٌنما تعجز عن ذلك االدغال الحولٌة بنوعٌها  ن غٌر الضار فال ٌؤثر بهاٌمازٌس

 العرٌضة والرفٌعة االوراق فٌؤدي الى قتلها.
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بصورة عامة ان التفاعالت المتعددة التً ٌمكن ان تحدث ألي مبٌد اثناء دخوله جسم 

النبات اما ان تكون تفاعالت انزٌمٌة او تفاعالت ال انزٌمٌة. ومن اهم التفاعالت 

 مبٌدات االدغال فً النباتات الراقٌة هً:التً تعمل على تحلل 

1-deamination            .ازالة مجموعة االمٌن 

2- decarboxylation      .ازالة مجموعة الكاربوكسٌل 

3- oxidation               .االكسدة 

4- hydrolysis              .ًالتحلل المائ 

5- dethiolation           ٌت.ازالة ذرات الكبر 

6- hydroxylation         ٌدروكسٌل.ااضافة مجموعة ه 

7- Conjugation     اي ارتباط المبٌد مع المركبات الكٌمٌاوٌة  , االرتباط

 مع الكلوكوز. D  -2,4الموجودة فً النبات كارتباط مبٌد 

 ما هي اهم العوامل البيئية المؤثرة على امتصاص االجزاء الهوائية للمبيدات؟ -س

  العوامل :اهم 

 الرطوبة النسبٌة. -3الحرارة.       -2الضوء.              -1

 الرٌاح. -5االمطار.             -4    

 

 ماهي المرحلة المناسبة ألجراء عملية مكافحة االدغال في محاصيل الحبوب -س

 ولماذا؟  D –2,4 بمركبات)الحنطة والشعٌر( 

بالدرجة االساس على االدغال عرٌضة االوراق وٌستعمل   D –2,4ٌؤثر مبٌد -ج

فً مرحلة التفرعات )من ظهور اربعة اوراق الى ما قبل التزهٌر( ففً هذه 

المرحلة تكون نباتات الحنطة ذات مقاومة اعلى للمبٌد بٌنما نباتات االدغال مازالت 

فسة مع نباتات صغٌرة ومن السهولة ان تتأثر بالمبٌد وكذلك لم تبدأ فعلها بالمنا

الحنطة كذلك ٌمكن استخدام المرشات المٌكانٌكٌة فً هذه المرحلة دون ان تسبب 

 اضرار كبٌرة للمحصول.
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ان رش المبٌد فً مرحلة مبكرة اي مرحلة البادرة او ما بعد مرحلة التزهٌر فأنه 

ٌعرض الحنطة الى التلف حٌث تتكون نباتات الحنطة حساسة جدا للمبٌد فً مرحلة 

ادرات كما ان الرش فً المراحل المتأخرة فأنه ذو فائدة محدودة جدا لكون الب

االدغال اخذت دورها فً المنافسة باإلضافة الى ذلك الضرر المٌكانٌكً الذي ٌلحق 

أو الوقت  والشكل التالً ٌبٌن المرحلة المناسبةت بالنباتات نتٌجة الستخدام المرشا

     ومقاومتها لمبٌد بوب الح محاصٌل فً االدغال مكافحة ألجراء عملٌة المناسب

D –2,4 . 

 

 مراحل نمو المحصول                                  
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 المصادر : 

، تأنيف اندكتىر غانم سعدهللا حساوي  1892ـ كتاب االدغال وطرق مكافحتها 

 واندكتىر بالر عبد خهف انجبىري ، كهية انزراعة ــ جامعة بغداد .

، تأنيف اندكتىر بالر عبد خهف  1891ـ كتاب االدغال وطرق مكافحتها 

انجبىري واندكتىر غانم سعدهللا حساوي وفائك تىفيك انجهبي ، مؤسسة انمعاهد 

 انفنية.

، تأنيف اندكتىر سانم حمادي عنتر  2008ـ كتاب االدغال واساسيات انمكافحة 

 انعبيدي ، كهية انزراعة ــ جامعة انمىصم.


