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بعض المبٌدات المستخدمة فً العراق والمبٌن ازاءها المحصول المستخدمة فٌها ومعدل 

  االستخدام وموعد المكافحة واالدغال المكافحة بها.
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 اسم المبٌد

 

 
 المحصول

 
 معدل االستخدام

 
 موعد المكافحة

 
 االدغال المكافحة

 
1 

 
 

 
2,4-D 

 
 الحنطة
 والشعٌر

 

غم مادة  042

فعالة /                       
 دونم

عندما تكون 
الحنطة فً 

 مرحلة التفرعات

 معظم االدغال
عرٌضة  

 االوراق
 

 
0 

 
 

 
 بار بان

 
 

 
غم /  82 – 62 الحنطة

 دونم

عندما تكون 
نباتات الشوفان 

 0البري بعمر 
 ورقة

 الشوفان البري

 
3 

 
 

 
 الشٌفالٌر

 
 الحنطة

 غم / دونم 82

تكون  عندما
نباتات الحنطة 

فً مرحلة           
 ورقة  3 - 0

االدغال رفٌعة 
وعرٌضة 
 االوراق

 
4 

 
 الترفالن

 
 القطن

غم  322 - 052

 اتر/ دونم

ٌخلط بالتربة قبل 
زراعة بذور 

 القطن

االدغال الحولٌة 
رفٌعة وعرٌضة 

 االوراق

 اترازٌن 5
 

الذرة 
 الصفراء

كغم مادة   1

تجارٌة / دونم 
عندما ٌكون 

تركٌز االترازٌن 
 52% أي 52

غم مادة فعالة / 
 دونم

بعد الزراعة 
وقبل انبات 

 البذور

االدغال رفٌعة 
وعرٌضة 
 االدغال

6 

 

 
 بروبانٌل

 
 الرز

لتر / دونم  0.5

من المادة 
 Stamالتجارٌة 

f-34  تركٌز

35% 

بعد بزوغ 
الرز  بادرات

وعندما ٌكون 
الدنان بمرحلة 

 ورقة 3 -0

الحشائش الحولٌة 
خاصة الدنان 

وبعض االدغال 
عرٌضة االوراق 

 الحولٌة

 

7 

 

 
 باراكوات

 
 البطاطا

لترمادة  1

تجارٌة / دونم، 

Gramaxone 

 %02تركٌز

قبل زراعة 
البطاطا او قبل 

 انباتها

ٌؤثر فً معظم 
االدغال وٌستخدم 
لمكافحة االدغال 

المشاتل فً 
 والبساتٌن
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APTC 

 Eptam)) 

 
البنجر 
 السكري

لتر مادة  1.05

فعالة / دونم من 
المبٌد التجاري 

Eptam 02% 

ٌرش على 
االدغال قبل 

زراعة البنجر 
 السكري

ٌؤثر فً االدغال 
رفٌعة وعرٌضة 

 االوراق

 الثانية عشرالمحاضرة 
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 ت
 

 
 اسم المبٌد

 

 
 المحصول

 
 معدل االستخدام

 
 موعد المكافحة

 
 المكافحةاالدغال 
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 كالٌفوسٌت

 
قنوات الري 

والبزل 
 والبساتٌن

لتر /  3 - 0.5

 دونم

عند اكتمال النمو 
الخضري 
للقصب 

والبردي، 
والحلفا فً 

 البساتٌن

االدغال رفٌعة 
وعرٌضة 

 االوراق

 
12 

 

 
 بروماسٌل

 
االراضً 

 غٌر الزراعٌة

كغم من  12 -8

 المادة التجارٌة 
Hyva X 82% 

االدغال قبل نمو 
 فً الخرٌف

ٌستخدم لمكافحة 
االدغال النامٌة 

على جوانب 
الطرق ومدارج 

المطارات وحول 
 خزانات النفط

 

 
 بعض التعاريف الخاصة باألدغال ومكافحتها 

 : Native weedsاألدغال المتوطنة )المحلية(    -1

بٌئٌة معٌنة وبصورة طبٌعٌة دون  اوهً تلك األدغال التً تنمو فً موطن معٌن 

 تدخل األنسان فً ادخالها او انتشارها.

 : Introduce weedsاألدغال الدخيلة    -2

هً األدغال التً ادخلت من مناطق اخرى بواسطة األنسان مثل )عشبة النٌل( 

 وغالبا ما تكون عدوانٌة التأثٌر وسرٌعة االنتشار فً المنطقة الجدٌدة.

:  وهً األدغال التً تتكاثر وتنتشر بسرعة بسبب قلة أو دوانيةاألدغال الع -3

 انعدام اعدائها الحٌوٌة.

 :Active ingredientالماده الفعالة   -4

هً المادة الكٌمٌاوٌة الموجودة فً تركٌب المبٌد والمسؤولة عن احداث الضرر او 

 فً المنتجات التجارٌة. ai)السمٌة للنباتات وٌشار الٌها بالرمز )
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 : Active sitesالمواقع الفعالة  ـ 5

هً المواقع ذات النمو النشط فً النبات )القمم النامٌة والبراعم( والتً تكون 

 مصبات فعالة لتراكم المبٌدات ألحداث الضرر او السمٌة.

 :  Symplastاألنتقال البالزمي   -6

البروتوبالزمٌة هو نظام حركة بٌن الخالٌا المترابطة للنبات عن طرٌق الخٌوط 

 وتشمل كذلك الخالٌا اللحائٌة.

 :     Apo plastاالنتقال غير البالزمي  -7

هونظام حركة بٌن المكونات الغٌر حٌة فً النباتات وتشمل جدران الخالٌا 

والمسافات البٌنٌة واألوعٌة الخشبٌة  مكونة بذلك نظام نفاذٌه مستمر تتحرك من 

 خالله الماء والعناصر الغذائٌة.

 :Contact herbicidesمبيدات المالمسه    -8

 هً تلك المبٌدات التً تحدث ضرر موقعً لألنسجة التً تالمسها فقط.

 :TransLocated herbicidesالمبيدات الجهازيه )االنتقالية( :   -9

هً المبٌدات التً تتحرك وتنتقل داخل جسم النبات بواسطة األنسجه اللحائٌه 

 والخشبٌة.

 : Competition effectالتأثير التنافسي   -01

هو استنزاف واحد او اكثر من متطلبات النمو )ماء ، ضوء ، العناصر الغذائٌة( من 

 قبل انواع نباتٌة معٌنة مما ٌنعكس سلبا على نمو نباتات اخرى نامٌة معها .

 :Antagonism effect   التأثير التضادي -11

اوٌن او اكثر التً ٌكون تأثٌرهما المشترك عند خلطهما هو تأثٌر تداخل مبٌدٌن كٌمٌ

 عند استعمال كل منهما على انفرادلتأثٌر الناجم او المتوقع اسوٌا اقل من 

 :   synergism effectالتأثير التعاوني  ـ 02

هو تأثٌر تداخل مبٌدٌن كٌمٌاوٌٌن او اكثر بحٌث ٌكون تأثٌرهما المشترك اعظم او 

 الناجم عند استخدام كل منهما بصورة منفردة.اكبر من التأثٌر 
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 :     Carrierالماده ألحامله  -01

 مواد تستخدم لتخفٌف او تعلٌق او حمل المبٌد أثناء استعماله او رشه.

04- Chlorosis:  هً فقدان اللون األخضر )الكلوروفٌل( من االجزاء الخضرٌة

 ومنها بفعل استخدام المبٌدات. للنبات ألسباب متعدده

05- Nierosis:  وهو عبارة عن ظاهرة تبقع او موت موقعً فً األنسجة النباتٌة

 وتتصف هذه البقع بالون البنً او الجاف.

 : Adjuvantالماده المساعدة   -06

هً اي ماده موجوده فً تركٌب المبٌد او تضاف الى محلول الرش لتحسٌن فعالٌة 

 ن مواصفات األستعمال.المبٌد او تحسٌ

 :  Surfactantsالمواد الناشرة   -07

هً المواد التً تعمل على تحسٌن نشر او توزٌع او قابلٌة البلل لمحلول الرش حٌث 

 تعمل على تغٌر خصائص اسطح السوائل )كسر الشد السطحً للسوائل(.

08- Metabolite : األٌضً هو مركب معٌن ٌتكون او ٌنشأ أو ٌشتق من التحول

 للمبٌد من قبل النبات.

09- Allelopathic substances: 

مواد كٌمٌاوٌة تنتج من قبل نباتات معٌنة تسمى بالنباتات المانحة لتؤثر فً نمو 

نباتات اخرى مجاورة لها تسمى بالنباتات المستلمة، كما تشمل التأثٌر فً األحٌاء 

 المجهرٌة.

 :   Toleranceالتحمل  -21

تحمل النباتات المعاملة بالمبٌد دون حدوث تغٌٌر فً النمو أو الفعالٌات هو قابلٌة 

 الحٌوٌة للنبات.

20- :Weed control  الفعالٌات المختلفة التً من شأنها تقلٌل نمو او ضرر

 األدغال أو تقلٌل انتشارها الى مستوى مقبول.
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 :Absorptionاالمتصاص   -22

المبٌدات من وسط الى اخر فتمر من محلول  هً تلك العملٌات التً بواسطتها تمر

 التربة الى خالٌا الجذور او من سطح االوراق الى خالٌا البشرة.

 :Adsorptionاألدمصاص    -21

تلك العملٌات او الفعالٌات التً تتم بها مشاركة المبٌد لسطح معٌن )بسبب اختالف 

غٌر جاهز لالمتصاص الشحنات( مثل اسطح غروٌات التربة وبالتالً ٌصبح المبٌد 

 من قبل النبات.

هً قدرة مادة معٌنة )المبٌد( على احداث الضرر او  Toxicity:السمية    -24

 السمٌة للكائن الحً.    

 :Toxicity Acutالسمية السريعة )الحادة(   -25

وهً قدرة المبٌد على احداث الضرر او األصابة للنباتات بعد فترة زمنٌة قصٌرة 

وتحدثها عادة المبٌدات التً تقتل  ى جرعة معٌنة من ذلك المبٌدمن التعرض ال

 .بالمالمسة

 : Chronic Toxicityالسمية المزمنة    -26

هً قدرة مبٌد معٌن على احداث الضرر او االصابة للنباتات نتٌجة التعرض 

وتحدثها عادة  المتكرر الى جرعات صغٌرة من المبٌد خالل فترة زمنٌة معٌنة

 .المبٌدات الجهازٌة

 :Wetting agentعامل البلل     -27

مواد تساعد على تقلٌل الشد السطحً لمحلول الرش مسببة تماس افضل بٌن محلول 

الرش واألسطح المعاملة بالمبٌد. او هً مواد تضاف للمبٌدات المحضرة بشكل 

 افة الماء الٌها.مساحٌق قابلة للبلل بحٌث تعمل على سرعة بللها عند اض

 :Selective herbicidesمبيدات انتخابية      -28

 تلك المبٌدات التً تؤثر فً انواع من النباتات دون التأثٌر فً األنواع األخرى.

 :Selective herbicides  Nonمبيدات غير انتخابية  -29

 بها.تلك المبٌدات التً ٌكون تأثٌرها السام على جمٌع النباتات المعاملة 
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11- 4-D ,  2 :  مبٌد جهازي ضار للنباتات الحساسه وٌتحول داخل انسجة النباتات

 المقاومة له الى مبٌد غٌر سام كما فً الحنطة.

10- DB-2 , 4  انسجة النباتات : مبٌد جهازي غٌر ضار للنباتات ٌتحول داخل

الضار وال ٌتم هذا التحول فً النباتات المقاومة مثل  (D-4 , 2الحساسة الى مبٌد )

 الجت.

 :Latheral Dose 50%    (LD 50%)الجرعة المميتة  -12

اختبارها لدراسة  ٌتم % من حٌوانات التجربة )الت52ًهً كمٌة المبٌد الالزمة لقتل 

التسمم بالمبٌدات( عند اعطائها جرعة واحدة عن طرٌق الفم وٌعبر عنها بوزن 

 غم/كغم(.ملالمبٌد فً وحدة وزن الحٌوان )

 ( : (Integrated Weed Management IWMالمكافحة المتكاملة ـ 11

وتعنً التوفٌق بٌن عدة اسالٌب من المكافحة واستخدامها ضمن خطة مدروسة 

ٌق الهدف المطلوب من المكافحة بتقلٌل اعداد اآلفات الزراعٌة الى اقل ما ٌمكن لتحق

وباقل التكالٌف ، كما تهدف اٌضا تقلٌل استخدام المبٌدات الكٌمٌاوٌة الى اقل ما 

 ٌمكن المضرة بالبٌئة واالنسان.  

 

 المصادر : 

، تأنيف اندكتىر غانم سعدهللا حساوي  2891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

 واندكتىر تالز عثد خهف انجثىري ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد .

، تأنيف اندكتىر تالز عثد خهف  2891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

انمعاهد  انجثىري واندكتىر غانم سعدهللا حساوي وفائك تىفيك انجهثي ، مؤسسة

 انفنية.

، تأنيف اندكتىر سانم حمادي عنتز  1008ـ كتاب االدغال واساسيات انمكافحة 

 انعثيدي ، كهية انشراعة ــ جامعة انمىصم.

، تأنيف اندكتىر محمد هذال كاظم انثهداوي   1022ــ كتاب االدغال وطزائك مكافحتها 

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

 


