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 ايثهة نبعض انًبيذات انًستخذية في انعراق وطريقة االستخذاو

 Phenoxy aceticانًجًىعة انكيًيبئية:   D -  2،4يبيذ: تى فىر دي  -1

 (SLيجٛذ أدغبل ػشٚضخ انٕسلخ ػهٗ ْٛئخ يشكض لبثم نهزٔثبٌ فٙ انًبء ) هيئة انًبيذ:

ػهٗ األدغبل ػشٚضخ األٔساق فٙ يحبصٛم يجٛذ أدغبل اَزخبثٙ جٓبص٘ نهمضبء  خىاص واستخذايبت انًبيذ:

انحجٕة ٔانًسطحبد انخضشاء ٔجٕاَت انطشلبد. سشٚغ انزٔثبٌ فٙ انًبء. ٔثًب أَّ جٓبص٘ فئٌ انجزٔس رًزصّ 

ثسشػخ ُٔٚزمم انٗ أجضاء انُجبد انًخزهفخ ٔٚسجت يٕرٓب. ٚسزخذو   نًكبفحخ يجًٕػخ ٔاسؼخ يٍ األػشبة ػشٚضخ 

 ٖ، انفجم انجشٖ، انخجبص، انشغٛهخ ٔػشف انذٚك(.األٔساق يضم )انجشجٛش انجش

غ ْزا انًجٛذ ػهٗ صُٚ  Radapon   ٔDowponٔاالسى انزجبس٘   Dalaponاالسى انشبئغ:  Dalapon يبيذ  -2

%  ٔرسزؼًم 00رزٕفش سطٕثخ ثُسجخ شكم يهح انصٕدٕٚو اثٛض انهٌٕ صهت ٚزٔة ثسٕٓنخ ثبنًبء ، ٚزًٛغ ػُذيب 

ٚزحٕل انٗ يشكجبد غٛش فؼبنخ ثبنزحهم انًبئٙ . ٚزفبػم ثجظء ػُذ دسجخ  نكٛالاصُبء رخضُّٚ ٔاَٙ يمبٔيخ نهشطٕثخ أ

 ٕٚخ ْٕٔ غٛش لبثم نهزطبٚش ٔاالشزؼبل .دسجخ يئ 50ؼب جذا ػُذ دسجخ حشاسح دسجخ يئٕٚخ ٔسش25ٚحشاسح  

صت انسكش٘ ٔانزسح ٚسزخذو نًكبفحخ االدغبل سفٛؼخ االٔساق انحٕنٛخ ٔانًؼًشح فٙ يحبصٛم انم االستعًبل :

كغى  4.500-2.250انصفشاء ٔانجطبطب ٔانهٓبَخ ٔانؼُت ٔانكزبٌ ، حٛش ٚسزخذو يشرٍٛ انٗ صالس يشاد ثًمذاس 

 .ٕٚو 120-5/ْكزبس فٙ كم سشخ ٔيبثٍٛ سشخ ٔاخشٖ 

ق ٚضجظ ًَٕ انجزٔس ٔانًُٕاد انٕٓائئٛخ ٔٚسجت اصفشاس االٔساق حٛش ًٚزص ػٍ طشٚك انجزٔس ٔاالٔسا انتبثير :

 ٔانضغٕس .

____________________________________________________________ 

 .  Roundupو   Lancerاالسى انشبئع واالسى انتجبري  Glyphosate يبيذ   -3

ٚسزؼًم انًجٛذ ثشكم ٔاسغ ْٕٔ غٛش اَزخبثٙ ٔنّ فبػهٛخ ثًكبفحخ االدغبل انًؼًشح راد انجزٔس انؼًٛمخ  االستعًبل :

فٙ يكبفحخ ادغبل   Dalapon ل انحٕنٛخ ٔانًحٕنخ راد االٔساق انشفٛؼخ ٔانؼشٚضخ ْٕٔ افضم يٍ يجٛذ ٔاالدغب

 انسفشَذح ٔانضٛم ٔانحهفب.

 . كغى يبدح فؼبنخ نهذَٔى 2-1ٚشش ثؼذ انجضٔؽ ػهٗ انجضء انخضش٘ نالدغبل ٔيؼذل انشش  : طريقة االضبفة 
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انفؼبنخ فٙ ػًهٛخ انزشكٛت انضٕئٙ ٚالحظ انزبصٛش ػهٗ  ًٚزص يٍ خالل انجضء انخضش٘ ٔاالجضاء انتبثير :

يٍ االجضاء  ٕٚو نالدغبل انًؼًشح . ٚغسم 15زّ ثؼذ ظٕٚو نالدغبل انحٕنٛخ ًٔٚكٍ يالح 4-2االجضاء انٕٓائٛخ يٍ 

سبػبد يٍ يذح سمٕط انًطش ُٔٚزمم يٍ خالل االجضاء انٕٓائٛخ انٗ  6انخضشٚخ ثٕاسطخ انًطش ار ٚشش خالل 

ٔاالجضاء االسضٛخ يٍ انذغم ٔرزبصش االجضاء االسضٛخ نالدغبل انًؼًشح ثّ . نزنك ال رسزطٛغ ْزِ االجضاء انجزٔس 

يؼبٔدح انُشبط ٔانًُٕ . رًزص انزشثخ انًجٛذ ثشكم لٕ٘ ٔػًهٛخ انغسم ركٌٕ ثطٛئخ . االحٛبء انذلٛمخ رحطى اجضاء 

 انًجٛذ ثبنزشثخ ْٔزِ انؼًهٛخ رؼزًذ ػهٗ االحٛبء ٔانًجٛذ .

 .  LASSOواالسى انتجبري  Alachlor: االسى انشبئع    Alachlorيبيذ األنكهىر  – 4

ٚسزؼًم ثشكم ػبو ثًكبفحخ يؼظى االدغبل انحٕنٛخ خبصخ االدغبل ػشٚضخ االٔساق فٙ يحبصٛم انزسح :  االستعًبل

اٌ ٚخهظ يغ ثؼض  انصفشاء ٔفٕل انصٕٚب ٔفسزك انحمم ٔانمطٍ . ٚسزؼًم ثؼذ انضساػخ ٔلجم انجضٔؽ . ًٚكٍ

 .  Atrazinانًجٛذاد نضٚبدح فبػهٛزّ يضم االرشاصٍٚ 

 ٚؤد٘ انٗ رضجٛظ ًَٕ انجزٔس ٔانًُٕاد انٕٓائٛخ ٔكزنك رضجٛظ ركٍٕٚ انجزٔس انجبَجٛخ .:  انتبثير

كًب ٚزبصش يجٛذ االالكهٕس ثؼٕايم انزشثخ انًخزهفخ فبَّ ٚحص ػهٗ اسطح انذلبئك انغشٔٚخ فٙ انزشثخ نٓزا فبٌ ربصٛش 

ػبيم انغسم لهٛم ْٕٔ ٚجمٗ فٙ انزشثخ انشيهٛخ انحبٔٚخ ػهٗ َسجخ لهٛهخ يٍ انًبدح انؼضٕٚخ فزشح الم يًب ْٕ ػهّٛ فٙ 

 شٕٓس رمشٚجب . 3ؼزذنخ انشطٕثخ ٔانًزٕسطخ حزٗ انزشة انضمٛهخ . ٔٚجمٗ انًجٛذ فٙ انزشة انً

 :  Proponil يبيذ انبروببنيم  - 5

. نىنه هىائي او   stamp V -10 و    Stamp M-4 واالسى انتجبري   Stamp.P.F-34 االسى انشبئع هى

 رصبصي يبئم نهسىاد يقتم ببنًاليسة انتخببي . 

َبٌ ٔاالدغبل ػشٚضخ االٔساق فٙ حمٕل انشص ٔانٕلذ انًُبست ٚسزؼًم ثشكم ػبو نًكبفحخ ادغبل انذ االستخذاو :

السزؼًبنّ يٍ ٔسلخ انٗ صالس أساق ٚسزؼًم سشب ػهٗ االٔساق ٔنٛس نّ ربصٛش ػهٗ انزشة نزنك الخطٕسح ػهٗ 

 انًحبصٛم .

د ٚكٌٕ يحذٔدا . ًٚزص يٍ لجم األٔساق إال إٌ ػًهٛخ اَزمبنّ خالل انٕساق انًؼبيهخ انٗ ثمٛخ انجضاء انُجب: انتأثير 

ٔسلّ اال اَّ لذ  ٚحذس ضشس نًحصٕل  2-1ٚسجت اصفشاس االٔساق صى انزٛجس ْٕ يجٛذ اَزخبثٙ نهشص فٙ يشحهخ 

ٕٚو لجم أ ثؼذ انشش حٛش اٌ يجٛذاد  14فٙ حبنخ اإلضبفخ خالل   Carbarylفٙ حبنخ ثؼض يجٛذاد انحششاد 
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انشص ٔانز٘ ٚؤد٘ ػبدح انٗ انزحهم انجشٔثبَٛم ْٕٔ انسجت فٙ  انحششاد رؤد٘ انٗ رضجٛظ فؼبنٛخ اإلَضٚى انًٕجٕد فٙ

 يمبٔيخ َجبد انشص نٓزا انًجٛذ .

  :  2,3,60TBAيبيذ  - 6

 .    Trysben و   Trabicو  Benzacو    Zobraواالسى انتجبري   Benzoicاالسى انشبئع 

ؼًشح يضم انًذٚذ ػٍ طشٚك سشّ ػهٗ :يجٛذ غٛش اَزخبثٙ الٚسزخذو فٙ انحمٕل ٔٚكبفح االدغبل انًاالستعًبل 

انًجًٕع انخضش٘ ًٔٚزص ثسشػخ يٍ لجم االٔساق ٔانجزٔس ُٔٚزمم خالل انهحبء انٗ اجضاء انُجبد االخشٖ 

 سزًٛٛخ .انُجبد انُجبد يضم انًُبطك انًش ٔٚزجًغ فٙ انًُبطك راد انُشبط انحٕٛ٘ فٙ

انًشٚسزًٛٛخ فٙ رٔاد انفهمزٍٛ ايب فٙ رٔاد انفهمخ انٕاحذح  ٚحذس رشِٕ فٙ انجزٔس انحذٚضخ ٔٚضجظ ًَٕ انمًى انتبثير :

 فبنُجبد ٚزٕلف ػٍ انًُٕ ٔانسجت ْٕ ربصٛش انؼمذ انًشسزًٛٛخ .

 :   Dicamba يبيذ  انذاي كبيبب  - 7

 .  Banerelاالسى انتجبري 

انًجًٕع انخضش٘ ٚسزؼًم فٙ يكبفحخ االدغبل انحٕنٛخ انؼشٚضخ ٔانشفٛؼخ االٔساق . رضبف انٗ :  االستعًبل

 ٔانزشثّ . رسزؼًم فٙ كًبفحخ االدغبل فٙ انزسح انجٛضبء ٔانسهجى ٔانمصت انسكش٘ ٔفٕل انصٕٚب ٔانجبلالء .

 ٚؤصش ػهٗ ًَٕ انُجبد ٔٚحذس رشْٕبد فٙ انًجًٕع انخضش٘ ًٔٚزص ثسٕٓنخ فٙ االٔساق ٔانجزٔس .:  انتبثير

  Chevalierيبيذ انشيفبنير -8

 (Mesosulfuron-methyl 30 + Iodosulfuron-methyl -sodium 30 + mefenpyr- diethyl 90 g a.i. /kg) 

( انزٙ رسزخذو نًكبفحخ األدغبل انشفٛؼخ  Pre-Mixيٍ انًجٛذاد اإلَزخبثٛخ انجٓبصٚخ انخهٛطخ ) 

ٔلذ رى رسجٛهّ ٔاػزًبدِ فٙ انؼشاق  ٔانؼشٚضخ األٔساق فٙ انحُطخ انُبػًخ ٔانخشُخ ٔانمًح انشٛهًٙ

غى يبدح فؼبنخ  45نًكبفحخ األدغبل انحٕنٛخ انشفٛؼخ ٔانؼشٚضخ األٔساق ٔثًؼذل سش ) 2002ػبو 

 ./ْـ(
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