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 معدات رش المبيد                                 
 

تختلف معدات رش المبٌدات باختالف المساحات المطلوب مكافحة االدغال فٌها 
 ونظام الزراعة المتبع ...الخ . وٌمكن تقسٌمها كاالتً:

 

صغٌرة تحمل على الظهر او الكتف  سعتها  وهً مرشات ـ المرشات الظهرية:1

لتر فً الغالب, تستخدم لرش المساحات الصغٌرة وللرش الموجه )المباشر(  55

على نباتات االدغال المتواجدة فً مساحات صغٌرة بٌن نباتات المحصول 
 االقتصادي.

لتر فً  55تعمل عن طرٌق المحرك الكهربائً والخزان ذو سعه   الهولدرات: -2

 لب او اكثر.                      الغا

 والمحمولة بواسطة الساحبات:( المرشات المقطورة )المسحوبة -3

وتستخدم فً المساحات الواسعة وتعمل هذه المرشات اما بنظام هٌدرولٌكً او بنظام 
 هوائً )ضغط هوائً(.

 وتستخدم لتغطٌة مساحة واسعة جدا. االت الرش بالطائرات: -4

 
 

 معايرة المرشات                                
 

قبل البدء بعملٌة المكافحة ٌجب معاٌرة المرشة وهً تحدٌد سائل الرش بالنسبة 

 لوحدة المساحة:

 ـ تعٌٌر المرشة الظهرٌة:5

لتر بالماء فقط وتجرى عملٌة الرش على ان تكون  55تملئ المرشة الظهرٌة  

ثابته( قدر االمكان والضغط كذلك ثابت وبعد انتهاء سرعة القائم بالعملٌة واحدة )

عملٌة الرش تحسب المساحة المرشوشة وعلى اساسها ٌتم تحدٌد كمٌة المبٌد التً 

ٌجب اضافتها الى المرشة لرش المساحة المذكورة اعتمادا على الكمٌة الموصً بها 

 من المبٌد لوحدة المساحة.

 ة:تعٌٌر معدات الرش المحمولة والمقطور -2

 
 عرض الرش. -ٌعتمد تعٌٌر هذه المرشات على : أ
 ضغط التشغٌل. -ب                                     
 السرعة االمامٌة للساحبة. -ج                                     

 وهذه مثبتة بجداول من قبل الشركة المنتجة للمرشات.
 

 الحادية عشرالمحاضرة 
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لتر بالماء وٌنظم الضغط  555ٌكون ـ ٌملئ خزان المرشة الى مستوى معلوم كؤن 5

 عند ضغط جوي معٌن وتقاد الساحبة بسرعة معٌنه.

م فاذا علمنا ان  555حساب المساحة المقطوعة التً تم رشها بهذه الكمٌة ولتكن  -2

م 5555=  55×555م فان المساحة التً تم تغطٌتها هً  55عرض الرش 
2

. 

لرش دونم واحد على ان تقاد  لتر فانه ٌكفً 255فاذا كانت سعة الخزان  -3

 الساحبة بنفس السرعة وعند نفس الضغط الثابت.

بعد تحدٌد المساحة )دونم( فانه ٌضاف كمٌة المبٌد الموصى بها الى الخزان  -4

 لتر( والتً تكون كافٌة لتغطٌة دونم واحد. 255)

 
 

 كيفية حساب الكمية المطلوبة من المبيد                    
 

 الكمٌة المطلوبة من مبٌد االدغال السائل:حساب -5

المبٌد السائل هو المبٌد المصنع تجارٌا على شكل مستحلبات او محالٌل مائٌة وتقاس 
 على اساس الوزن / الحجم.

  

غم 250( مستحلب مركز ٌحتوي على fusladeاحسب كمٌة المبٌد فٌوزلٌد ) -مثال

م اذا  8×5.5فول الصوٌا قٌاس مادة فعالة / لتر المطلوبة لرش خمسة الواح من 

 كغم مادة فعالة / هكتار؟ 35.0كان معدل استخدام المبٌد 

 

= تركٌز )نسبة( المادة الفعالة  -ج
  𝟎𝟓𝟐 غم    

لتر
  =

  𝟎𝟓𝟐غم

 𝟐𝟐𝟐  سم  
 = 25.0 

 

  هغم مادة فعالة /  350كغم مادة فعالة / هكتار =  35.0معدل استخدام المبٌد = 

م 10000الهكتار = 
2
. 

 
تركٌز ÷ معدل استخدام المبٌد × = المساحة المطلوب رشها  كمية المبيد المطلوبة

 المبٌد

×  ( 8×  5.1) 5كمٌة المبٌد المطلوبة = 
 𝟓𝟐 غم 

 𝟐𝟐𝟐𝟐
  ÷25.0  

                       

                        =
 𝟓𝟐  𝟐

𝟐 𝟎𝟓  𝟐𝟐𝟐𝟐
سم  4.8=  

3
 من المبٌد التجاري  

 
 معدل استخدام المبٌد ٌعنً الكمٌة الموصى بها بوحدة المساحة. -مالحظة

م 2500اذا كان معدل استخدام المبٌد بالدونم فان الدونم = ـ 
2

. 
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 حساب الكمٌة المطلوبة من مبٌد االدغال الجاف: -2

المبٌدات الجافة هً المبٌدات التً تصنع تجارٌا بهٌئة مساحٌق او حبٌبات قابلة للبلل 
 وتقاس على اساس الوزن / الوزن. 

 تحسب الكمٌة المطلوبة من المبٌد بنفس الطرٌقة فً حساب كمٌة المبٌد السائل.
 

م 250مسحوق قابل للبلل لرش مساحة %   80كم نحتاج من المبٌد أترازٌن -مثال
2
 

 كغم مادة فعالة / هكتار؟ 3من حقل الذرة الصفراء اذا كان معدل استخدام المبٌد 

 

×  250= كمٌة المبٌد المطلوبة )غم( 
𝟐𝟐𝟐  غم

 𝟐𝟐𝟐𝟐
  ÷80.0 

 

     =
 𝟐𝟐𝟐 𝟎𝟓𝟐

𝟐  𝟐  𝟐𝟐𝟐𝟐
 من المبٌد التجاري غم 94=  

 
 

 

مسحوق حبٌبً لمعاملة خمسة الواح  %  Lambast 5كم نحتاج من المبٌد  -مثال

 كغم مادة فعالة / هكتار؟ 5.1م اذا كان معدل استخدام المبٌد  6 × 3من الرز قٌاس 

 

( × 6×  3×) 5كمٌة المبٌد المطلوبة = 
    𝟓𝟐𝟐 غم     

 𝟐𝟐𝟐𝟐
  ÷05.0 

 

  =
 𝟓𝟐𝟐  𝟐

𝟐 𝟐𝟓  𝟐𝟐𝟐𝟐
 من المبٌد التجاري غم 270=  

 
 

 حساب او قياس فعالية المبيد للمكافحة                    

 تقاس فعالٌة المبٌد فً مكافحة االدغال بطرٌقتٌن:

 نسبة التثبٌط. -2 نسبة المكافحة.-5

عدد                                                 ÷ عدد االدغال فً معاملة المبٌد  –عدد النباتات فً معاملة المقارنة نسبة المكافحة = -5

 555× االدغال فً معاملة المقارنة 

فً تجربة لمكافحة االدغال بمبٌد معٌن وجد ان عدد االدغال فً معاملة  مثال:

نبات / م 156المقارنة 
2

نبات / م 18وفً المعاملة المرشوشة بالمبٌد  
2

ا هً فم 

 نسبة المكافحة بالمبٌد.
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 : نطبق القانون اعالهالحل

نسبة المكافحة = 
    𝟓 

 𝟓 
  ×100  =46.88 % 

وفٌها ٌتم حساب الوزن الجاف لألدغال بوحدة المساحة بدال من  نسبة التثبيط: -2

 عددها وتجرى العملٌة بنفس الطرٌقة وكما ٌلً: 

÷                               الوزن الجاف فً معاملة المبٌد  –نسبة التثبٌط = الوزن الجاف لألدغال فً معاملة المقارنة 

 .555× الوزن الجاف لألدغال فً معاملة المقارنة 

                                                   

وجد فً تجربة استخدم فٌها مبٌد ادغال ان الوزن الجاف لألدغال فً معاملة  -مثال

غم / م 128المقارنة 
2

غم / م 9وفً معاملة المبٌد  
2

 فما هً نسبة التثبٌط  للمبٌد؟ 

  -الحل

نسبة التثبٌط = 
   𝟎 

 𝟎 
  ×100  =96.92 % 

عند استخدام المبٌد بتراكٌز مختلفة فؤن نسبة المكافحة او نسبة التثبٌط  –مالحظة 

تحسب لكل تركٌز على حده لمقارنة التراكٌز مع بعضها ومع معاملة المقارنة )غٌر 

 المرشوشة بمبٌد( لتحدٌد التراكٌز االفضل فً مكافحة االدغال.

 
 المبيدات واجراءات السالمة

 
جب تداولها بحرص شدٌد وتكون سمٌتها اما حادة او المبٌدات هً مواد كٌمٌاوٌة ٌ

 مزمنة ٌظهر تؤثٌرها فً ما بعد.
 

 تخزين المبيدات
ٌجب تخزٌن المبٌدات فً غرفة مخصصه لهذا الغرض او اي مكان ٌكون محكوم 
الدخول والخروج منه. وٌجب ان ٌكون مكان التخزٌن بعٌدا عن الحرارة الشدٌدة 

االمر كما ان تهوٌة المكان ضرورٌة وتكون  وتستعمل مراوح سقفٌه اذا لزم
االرضٌة مصممة بطرٌقة ٌسهل غسلها. وٌمنع الضوء عن المبٌدات المخزنة فً 
عبوات زجاجٌة لمنع تحلل المبٌدات بفعل الضوء وٌتم ترتٌب المبٌدات بنظام ٌكتب 
علٌه تارٌخ االستالم وٌتخلص منها بعد نفاذ صالحٌتها وٌجب االحتفاظ بسجل 

 ن البٌانات مما ٌسهل االحتفاظ بالمبٌدات بحالة جٌدة.لتدوٌ
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 كيفية التخلص من عبوات المبيدات 
عبوات المبٌدات الفارغة بالرغم من انها فارغة اال انها تحتفظ بآثار المبٌد لذلك 

ٌجب غسل العبوات بالماء على االقل ثالثة مرات او اكثر وهذه العبوات ٌجب  
ا مرة ثانٌة وتدفن فً اماكن بعٌدة ال تسبب التلوث التخلص منها وعدم استخدامه

للماء االرضً  أو بحٌث ال تسمح للوصول الى مصادر المٌاه المستعملة من قبل 
 االنسان او الحٌوان.

 
ماهي االجراءات او االحتياطات الضرورية التي يجب اتباعها قبل وبعد  -س

 استخدام المبيدات؟

 قبل الجهة المنتجة للمبٌد عل عبوات المبٌد.ـ التقٌد بالتوصٌات المثبتة من 5

 تجنب وصول المبٌد الى العٌن والٌدٌن والوجه. -2

 نجنب استنشاق ابخرة او رذاذ المبٌد. -3

 تجنب تخزن المركبات الكٌمٌاوٌة قرب االغذٌة. -4

 التؤكد من االغالق المحكم للعبوات قبل الخزن. -5

 االطفال.تجنب وصول المبٌدات الى متناول  -6

التخلص من مصادر التلوث واتالف العبوات الفارغة وعدم استخدامها ألغراض  -7

 اخرى.

عدم تعرٌض المركبات الكٌمٌاوٌة الى مصادر الحرارة واللهب والشرارة  -8

 الكهربائٌة.

 ٌمنع االكل والشرب والتدخٌن اثناء عملٌة الرش. -9

 ارتداء المالبس الواقٌة للوجه والٌدٌن. -55

 االمتناع عن رعً الحٌوانات فً المناطق المرشوشة بالمبٌدات. -55

 ٌجب ان تكون عملٌة المكافحة باتجاه الرٌح ولٌس عكسها. -52

 عدم غسل ادوات المكافحة او سكب بقاٌا المبٌدات فً قنوات الري واألنهار. -53

 من الضروري وجود بعض مستلزمات االسعافات االولٌة. 54

 لٌدٌن فً حالة وصول رذاذ المبٌد الٌها. غسل الوجه وا -55

 عدم اجراء المكافحة فً االٌام الممطرة وفً حالة هبوب رٌاح شدٌده. -56

 ٌفضل رش المبٌدات فً الصباح الباكر او قبل الغروب. -57

فً حالة التسمم بالمبٌد ٌعطى المصاب كمٌة من ملح الطعام إلرغامه على  -58

 ز صحً.التقٌإ ثم ٌنقل الى اقرب مرك

 تخصٌص ادوات رش ومرشات خاصة بالمبٌدات ذات الطبٌعة الهرمونٌة. -59

 تنظٌف ادوات الرش وغسلها جٌدا بعد االنتهاء من عملٌة الرش. -25

مالحظة الحقول المجاورة للحقل المراد مكافحته ومعرفة المحاصٌل الحساسة  -25

 للمبٌد.

ملٌة المكافحة التخاذ التدابٌر ابالغ النحالٌن قبل مدة مناسبة من اجراء ع -22

 الالزمة لتقلٌل الضرر وغلق خالٌا النحل اثناء عملٌة الرش.
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 المصادر : 

، تأنيف اندكتىر تالز عثد خهف  5891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

انجثىري واندكتىر غانم سعدهللا حساوي وفائك تىفيك انجهثي ، مؤسسة انمعاهد 

 انفنية.

، تأنيف اندكتىر سانم حمادي عنتز  9008واساسيات انمكافحة ـ كتاب االدغال 

 انعثيدي ، كهية انشراعة ــ جامعة انمىصم.

، تأنيف اندكتىر محمد هذال كاظم انثهداوي   9055ــ كتاب االدغال وطزائك مكافحتها 

 واندكتىر مىفك عثد انزساق سهيم اننمية ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد. 

 


