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 صور مستحضرات المبيد

على هيئة مستحضرات وتضاف إليها مواد لتخفيفها والمساعدة على انتظام توزيعها على  المبيدات تصنع

قد تحدث تغييرات معينة فى المركب  formulation األجزاء المعاملة، باإلضافة إلى أن عملية تحضير المبيد

 وهي: ه وفترة بقائه على السطح المعاملتأثيربدرجة تساعد على القدرة االنتخابية للمبيد وأسلوب 

خليط من مادتين  وتتكون بشكل  Emulsifiable concentrates  (EM :) الستحالبمستحضرات ا -1

تعتبر لماء. في امثل الدهون  ويتبعثر احدهم في االخر سائلتين أو أكثر عادًة ما يتعذر مزجهم

 يات.ادة يسمى بالغروالمستحلبات جزء من فئة عامة من نظام الطورين للم

 .Wettable powders   ((WP مساحيق قابل للبلل -2

 Wettable granules ( WG) محببات أو مركزات قابلة للذوبان فى الماء  -3

المستحضرات الغازية: وهذه تعامل حقناً بالتربة أو تطلق تحت أغطية خاصة، وعادة ما تكون بذور   -4

 .الطور المستهدف يه دغالاال

وٌعبر عن المادة الفعالة كنسبة مئوٌة مثل  .ة عن السمٌة والقتل بصورة مباشرة : هً كمٌة المادة  تركيز المبيد

لتر. فمثال ان  غم/ 544مللٌتر/لتر او وزن/حجم 044غم /كغم او حجم/ حجم 024% او وزن/ وزن مثل 52

مواد ناشرة ومواد  % ه52ً% مادة فعالة والباقً 52% معناه من كل كغم او لتر من المبٌد 52التركٌز 

استحالب ومواد مساعدة تستخدم لتقلٌل الشد السطحً وزٌادة امتصاص المبٌد وكذلك سهولة انتقاله داخل النبات 

 واحداث االصابة.
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مبٌد الشٌفالٌر مبٌد انتخابً جهازي لمكافحة االدغال رفٌعة وعرٌضة الورقة النامٌة فً حقول الحنطة  مثال //

-5كمٌة المادة الفعالة فً الدونم   -1غم مادة تجارٌة / دونم .  احسب 044وبمعدل رش  %12والشعٌر بتركٌز 

 من المبٌد؟ هكتار  0الالزمة لرش  الفعالة والتجارٌة كمٌة المادة

 الحل//

 مادة فعالة /دونم. غم  02=) /100 044 ×12) كمٌة المادة التجارٌة فً الدونم =  -1

 دونم 0هكتار = 1كل   5م14444ر الواحد مساحة الهكتا 5م5244مساحة الدونم  -5

 .مادة فعالة غم  554=02×0×0هكتار=  0كمٌة المادة الفعالة الالزمة لرش 

 كغم. 0.0غم اي ما ٌعادل  0044= 044×0×0هكتار= 0كمٌة المادة التجارٌة الالزمة لرش 

 

لتر /  0وبمعدل رش   Glyphosate% مادة فعالة 00مبٌد جهازي غٌر انتخابً ٌحتوي على  مبٌد باالس مثال //

 هكتار. 54كمٌة المادة التجارٌة لرش -5كمٌة المادة الفعالة للدونم  -1هكتار. احسب 

 دونم 0هكتار =  1مل    كل  1444لتر =  1كل 

 مل مادة تجارٌة  524= 0÷مل( 0444لتر ) 0كمٌة المادة التجارٌة للدونم =  -1

 مل 004=144(/00×مل  524المادة الفعالة للدونم بالمللتر = ) كمٌة
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 لتر 4.00= 144(/00×لتر 4.52او كمٌة المادة الفعالة باللتر =)

 لتر مادة تجارٌة 04=  54×لتر0هكتار =  54كمٌة المادة التجارٌة لرش  -5

 للمبيد  والتثبيط  حساب نسبة المكافحة

 عدد االدغال فً معاملة المبٌد   –غال فً المعاملة المقارنة ) المدغلة( عدد االد                          

 عدد االدغال فً المعاملة المقارنة ) المدغلة(                                               

 

   فً معاملة المبٌد غالالوزن الجاف لالد –معاملة المقارنة ) المدغلة( لالدغال فً الوزن الجاف                         

 الوزن الجاف لالدغال فً معاملة المقارنة ) المدغلة(                                               

 

مع  ةاحد التجارب الحقلٌة رش مبٌدي الباٌروكسٌلٌم والشٌفالٌر لمكافحة االدغال النامٌفً  مثال//

االدغال ووزنها الجاف فكانت فً معاملة ٌوم من الرش حسبت كثافة  04محصول الحنطة وبعد 

نبات/م 144المقارنة 
5

غم فٌما كانت بٌنما كانت فً معاملة مبٌد الباٌروكسٌلٌم 04ووزنها الجاف  

غم. احسب 52نبات ووزنها الجاف  52غم وفً معاملة مبٌد الشٌفالٌر 04نبات ووزنها الجاف  04

 نسبتً المكافحة والتثبٌط للمبٌدٌن؟

 

 /الحل/

      43 -144نسبة المكافحة لمبٌد الباٌروكسٌلٌوم =          

                                                               144  

      43 -90لمبٌد الباٌروكسٌلٌوم =      نسبة التثبٌط 

                                                         90  

      25 -144لمبٌد الشٌفالٌر =             نسبة المكافحة

                                                          144  

 = %نسبة المكافحة للمبيد 144×

 =  %للمبيد تثبيطنسبة ال 144×

 ×144%70 = 

 ×144%66 = 

 ×144%75 = 
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      25  -90لمبٌد الشٌفالٌر =             نسبة التثبٌط 

                                                         90  

 ×144%72 = 


