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 Sprayer Calibration تعٌٌر المرشة 

هو تحدٌد كمٌة سائل الرش بالنسبة لوحدة المساحدة، فبعد التاكد من صالحٌة المرشة لالستخدام ٌجب التحقق 

من اعطائها الكمٌات االمطلوبة من السائل وهذه المعاٌرة مهمة وٌجب تنفٌذها قبل عملٌة الرش، ان معدل الرش 

 :  ٌتغٌر بتغٌر كل او بعض من

 . وزالت )فتحات التصرٌف( تغٌر سعة الن

 تغٌر السرعة االمامٌة .

 تغٌر الضغط .

 طرٌقة تعٌٌر المرشة : 

متر،  40ٌمال خزان المرشة بالماء الى الحد االعلى ٌقاس طول مسافة معٌنة فً الحقل وتثبت اطرفه كان ٌكون 

لرش من اول المسافة والسٌر بسرعة م ٌباشر با 0.75ٌقاس عرض المنطقة التً ٌشملها الرش كان تكون 

ثابته وٌنفس االرتفاع وٌتم قطع الرش واغالق المرشة حاال عند بلوغ نهاٌة المسافة فتح خزان المرشة واضافة 

                      .سم مكعب 6000كمٌة محسوبة من الماء حتى ٌمتلئ الخزان وتسجل الكمٌة المضافة كان تكون 

لتر وحجم الماء  9م مربع سعة خزان المرشة التً تستخدم لرش هذا الحقل هً  30مثال : حقل مساحته  

 سم مكعب ، ماهً المساحة التً ترش بخزان هذه المرشة ؟ 6000المستخدم لرش هذا الحقل هو

 سم مكعب  9000تر تحول الى ل  9الجواب //   سعة الرش 

 م مربع تحول الى سم مكعب30مساحة الحقل               

 ماء                  مساحه                    

                 6000                 30    

            9000                  x     

X =9000 *30/6000        =45  متر مربع المساحة المرشوشة  

 

 تطبٌقات عند الرش بمبٌدات االدغال : 

 الرش بمبٌدات االدغال باستخدام المرشة التً تسحب بجرار  هنالك نقاط ٌجب االخذ بها عند عملٌة

 ) مرشة كبٌرة ( . 
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بار/انج مربع   PSI(40-15ضغط الرش : مهم جدا فً مكافحة االدغال وعادتا ٌستخدم ضغط رش ) -1

غط الرش ( ٌعنً انه كمٌة مبٌد كبٌر فً وحدة المساحة اما اذا كان حٌث انه كلما زاد الضغط ) ض

 الضغط قلٌل ٌعنً ذلك كمٌة مبٌد اقل فً وحدة المساحة . 

عدد خراطٌم الرش : ال تعنً زٌادة عدد الخراطٌم زٌادة فً كمٌة المبٌد فً وحدة المساحة ولكنها تعنً  -2

 تغطٌة مساحة اكبر للرش .

 ت لزوجة السائل قلٌلة فان حجم الرش كبٌر والعكس بالعكس .لزوجة السائل :  اذا كان -3

سرعة المرشة : كلما زادة سرعة المرشة مع ثبات العوامل االخرى كلما قلة كمٌة المبٌد فً وحدة  -4

المساحة اما اذا كانت السرعة قلٌلة مع ثبات العوامل االخرى فان ذلك ٌعنً كمٌة اكبر من المبٌد فً 

 للرش . وحدة المساحة المخصصة

 فتحة خرطوم الرش . -5

 مٌل / ساعة . 5-2تكون  الكبٌرة  مالحظة//   سرعة المرشة

  -:   Hand Sprayer المرشة الٌدوٌة 

لتر ( تحمل على الظهر تحتوي على مضخة لكبس الهواء داخل الخزان 20كالون )  5-2ٌكون حجم الخزان 

الٌدوٌة هو مقٌاس الضغط وٌستخدم الضغط فً حتى نحصل على رذاذ عند الرش هنالك جزء مهم فً المرشة 

 ( .  PSI 25هذه الحالة ) 

الذرة الصفراء فٌه وكان المطلوب اجراء بة تزراع ٌراددونم مصاب باالدغال  500مساحته  مثال لدٌك حقل

غم مادة فعالة فً الدونم 200% وكمٌة المبٌد المستخدم 20مكافحة بواسطة مبٌد كرامكسون المستخدم بتركٌز 

 دٌنار ؟  2000علما ان سعر المبٌد 

 مادة فعالة   ( ai)                  مادة تجارٌة               

 ملغم 20                                100              

 X                                              200 ملغم 

 

X   =100×200 /20    = 

 X  =1000 (   لكل دونم ترل1سم مكعب            ) 

 لتر /دونم مبٌد للحقل 500لتر = 500 ×لتر / دونم 1

 ونسرامكككلفة مبٌد  )ملٌون دٌنار( دٌنار 1,000,000= لتر  500 ×دٌنار 2000 

 


