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لمكافحيييأل غال ييياي الوايريييأل والافيويييأل المومييياد والحولييييأل وم ييييل ال ااكيييوا     glyphosateالكاليفوسيييي   
paraquate  كاامكسييو ل لمكافحييأل غال يياي الحوليييأل الافيوييأل والوايرييأل غاواام غو لييياو المو يي  فيي  ح ييوي(

 ال طاطا.  
ة ا ة ااة تاءااتيف ةااأل غا ة اا نإن إتباا أ  ت تيب ااي ي  اااة تي اااف ةااأل غا ة ااة  ما اا    اا ا ي غاا  تااات    

لغتا غألااة ي ما   .تلاا ي ةءااأل   ألااا  م  اا ن  تباا  ياااألتا  ت   اا ت يلغا ة ااة يلغتا غألااة ل ا اا    ت   اي ف 
يا ي  تع أل تت  ا  . Integrated weed Managementغو  Integrated Weed Controlل ا   

اا ألة ت يلغا ة ة يلغت تعة غن عغأل  ت ز يع ة تغ ا   ا ة تا غ ت اة ةاأل إيا   غتا غا  اتن ياعتغا ا عألا  
 ف اابة تيلاات تي اف ةأل يلغا ة ة. تةأل ه ي يلغج    غان يعتغ ا غبا   يلتا غ  ب ن يلعغأل ا ت يلز يع اة يلغ  

 ا    اايت يمات لا  لتاأل ا  ياعتغا ا عألا  غب يلز يع ة تياتخايت غب اايت يما ا   يلغتب   اة يلتا ب   ب لتبا ا 
تبزاات ف ع غااةد تمااا   تضااغ ن ت ااتأ ياا ي يلغا ة ااة تتاأل اا  ة زااة  ماات  ياا ز غا تغااة غاان يما اا  .

 :يات يت ج  ت يلغا ة ة يلغتا غألة ل ا    إل 

 .تاأل    ض ي  يما    إل   ق   ا غغان 
 .   تع  ت يلء ئاف غن ياتعغ   غب ايت يما 
   ةض  ع ئا يقتز اي بز  اف اغ ة ت تع ة يلغ زت .يل زت  عأل  
 .تاأل   يلء زة ا تخ ا ت مت  االات  ا    غا تغة 
 .يلغ  ة ة عأل  يلب ئة 

 

 
 
 
 

لغب ااايت  Commercial namesتيماااغ ي  لتج   ااة  Common namesجااات :  ماااغ ي يلع غااة 
 . ما     لغاجألة ةأل يلع يي

Commercial names Common names Commercial names                         Common Names 
Dynam oxasulfuron 2,4-D,Medamin,Desorman, 2,4-D                        

Gramaxone,Herbkill,Herboxone paraquat Gesapax,Evik amytryn 

Stomp pendimethalin Atrazine,Gesaprim,AATREX, atrazine 

 

Gesagard prometryn Lasso Alachlor  

Stam F-34,Chemotam-36 propanil Basagran Bentazone 

Agil propaquizafop Saturn benthiocarb 

Kerb pronamide Nominee Bispyribac-Na 

Peak prosulfuron Hyvar-X Bromacil 

Lentagran pyridate Buctril bromoxynil 

Dual-gold s-metolachlor Topik Clodinafop-propargyl 

Igran terbutryn Focus-ultra cycloxydim 

Sodium TCA TCA Clincher Cyhalofop-butyl 

Bolero Thiobencarb Dacthal DCPA 

Grasp tralkoxydim Banvel Dicamba 

Logran-Extra triasulfuron Illoxan,Nugrass,Illomac,Hoegrass Diclofop-methyl 
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Granstar,Express Tribneuron-methyl Weedone,2,4-DP dichloprop 

Treflan,Trifluyam,Triflumac trifluralin EPTAM EPTC 

Chevalier Iodosulfuron+mesoos

ulfuron 

Puma-super,Pumalod Fenoxaprop-p-ethyl 

Aurora 2,4-D+carfentrazone-

ethyl 

Cotoran flumeturon 

Zafari 2,4-D+diflufenican Fusilade,Fusilade super Fluzifop-p-butyl 

Jaguar Bromoxynil+diflufeni

can 

Basta Glufisonate-

ammonium 

Tigrex Diflufenican+MCPA Glyphosate,Round-Up,Round-up-

ultra,Ground-

up,Lancer,Clear.Chemosate 

glyphosate 

Al-saif Dif.+Bromxynil+ioxy

nil 

Gallant-super Haloxyfop-methyl 

Lintur Dicamba+triasulfuron Proturon,Graminone isoproturon 

Duplosan-Super Dichloroprop+MCPA

+Meco. 

Merlin isoxaflutole 

Primagram s-

metolachlor+atrazine 

Tandex karbutilate 

Harmony-Extra Thifensulfuron+tribn

euron 

MCPA,U 46-M-Fluid MCPA 

TOK nitrofen Probe Methazole 

Ronstar oxadiazone Sencor,Vapcor metribuzin 

Raft oxadiargyl Ordram Molinate 

Alanap naptalm MSMA MSMA 

 
 

 herbicideم ييييلا  غال ييياي فييي  م ييياميع غو ةوا يييي كيماوييييأل  عتورييي :تبعااا  لت ا بمااا  يلاغ ااا تي ا ااااا :

families   تتميييأ غفيياال كييي م موةييأل غو ةا ييأل كيماويييأل  بةييا ا مت اا ييأل ميي  ال احيييأل الكيماويييأل حييي
إلييم م موةييأل غو ةا يييأل   وفي   وييف ةييفا  التييالسيا وا.سييتبلاد.وم اا ةييلل مي  الم يييلا  التيي  . ت تميي

وتت اي  ت سيييما  الم يياميع غو غلووا ييا الكيماويييأل لم يييلا  غال يياي ميي  مةييلا ابا.والم يياميع موي ييأل.
 تاليأل م  ااكسا اةتمالا :ال

 
1-Acide Amide herbicides,2-Aryloxphenoxypropionate,3-

Benzonitrile,4-Bipyridinium,5-Cyclohexanedione,6-Dinitroaniline, 7-

Diphenyl ether,8-Growth regulator types,9-Imidazolinone,10-

Methaearsonate,11-Phenylcarbamate,12-Phenyl pyridazione,13-

Phthalic,14-Sulonylurea,15-Thiocarbamate,16-Triazine,17-Uracil and 18-

Non-family herbicides. 
 

 تة غ   ألأل تز  غألخص لم ه يلعتيئ  يلا غ ت ة تغب ايتم :
 Acid Amide Herbicide تا:غب ايت  ا     ماا  غ  ا 

م ييل غل ياي تيد و ي   14.تريد acid amidesم  الم يلا  مشيت ا  غاحمياف غاميلييأل  مذه الم موةأل   
تةيي يع ةييللا م سا.تسييتبلد  شييكي ا يسيي  لمكافحييأل الحوليييأل افيوييأل وةايرييأل ااواام ا تبا يييا وتيياو مو مسييا 
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الييييذش ييييياو  وييييل ال ييييأو   propanilةييييلا م يييييل ال او ا يييييي preemergence application  ييييي ال ييييأو  
postemergence application. 

غو تو ييي  ةييلد ةمييييا  حيويييأل فيي  ال  اتيييا   تغ اا  Mode of action: اااألتا  ت غ ا   ا ااة ت ب  هاا 
.كمييا يييمسا م يييل Gibb relinesالحساسييأل)غال ايل وم سييا ةمييييأل تكييوي  غلييلمو  وال اوتي ييا  وال  الي ييا  

.تميتا ةي  طاييم ال يذوا إليم غاةييم ةيلا mitosisف  ةمييأل غ.  سياد البييوش  pronamideال او امايل 
 ال او ا يييي الييذش يحييل  تييالسياه ةيييم الم يياميع غلبرييايأل)تالسيا تالمسيي ل.ا تبا يتسا ليمحاةيييي المتحميييأل مسييي

ةيييم تمييسييا و تكسييياما  وييل غ.متةيياا إلييم  يالييذاد الةييفااه وأميياد الشييمت واليياأ تتييالتم ميي   ييلاد المحاةييي
 يود م  الاو ةلا م يل ال او امايل.وم  غمد م يلا  مذه الم موةأل:  10-5موال  يا فوالأل و ساةأل بالي 

 سييي أ تيييالسياه الرييياا فييي  الحيوا يييا   Restricted useاسيييتبلام  محيييلل  alachlor(Lasso:) ااألااات  
المبت اد.يستبلد ف  الذاد الةفااه وال يراه وفستم الح ي وفوي الةويا لمكافحأل غال اي الافيويأل والوايريأل 

 soilوكيييييذلا  يييييالاا  السيييييول.ياو   يييييي الأااةيييييأل غو   يييييي ال يييييأو  ويفريييييي بيطييييي  فييييي  التا يييييأل الحولييييييأل 

incorporated كغيييد ميييالد فواليييألتمكتاا اةتميييالا ةييييم  يييوم التا يييأل ومحتواميييا مييي  الميييالد  3-2.مويييلي الييياو
 الورويأل إذ يألال مولي الاو كيما كا   التا أل س ييأل وكيما األال   س أل المالد الورويأل فيسا.

مس ي وموتمل ف  الواام لالستبلاد ف  الذاد الةيفااه وال طي   مويلي  metolachlor(Dual:)تتااألت غ 
في  ال طي    يي ال يأو  لمكافحيأل  EC% 50لتاتمكتياا مي  الم يتل الت يااش  2لتاتمكتاا في  اليذاد و  4او 

غال يييييييييييياي الحوليييييييييييييأل.كما يسييييييييييييتبلد فيييييييييييي  تاكي ييييييييييييأل غبييييييييييييا  مييييييييييييع م يييييييييييييل غاتييييييييييييااأي   ا.سييييييييييييد غلت ييييييييييييااش 
لتاتمكتييييياا.يمك   3فييييي  اليييييذاد الةيييييفااه  مويييييلي او  Primagram((atrazine+metolachlorايمكيييييااد 

 استبلاد الم يل ف  الذاد ال يراه مع مالد وا يأل لأيالد ا تبا يأل الم يل ليمحةوي.
ل:مسييي ي وموتميييل فييي  الوييياام لالسيييتبلاد فييي  محةيييوي السيييي د Napropamide(Devrinol  ب تب غ  اااا

لتاتمكتيياا.م  2.4الحوليييأل و وييف الموميياد. ييياو   ييي الأااةييأل وي يييأ فيي  التا ييأل  موييلي  لمكافحييأل اال يياي
 الممك  استبلام  ف  البرااوا  كالطماطأل وف  غش اا الحمريا  وف  الت غ.

ل:اسيييتبلام  محلول.مسييي ي فييي  الوييياام فييي  محةيييول  غلويييلت والحميييا pronamide(Kerbب ت  غ  اااا
 WP (Wettable% مسيحوم  ا يي لي ييي 50الم يتل الت يااش كيياأ كغد تمكتياا   يي ال يأو  مي   2 مولي 

Powder). 
م ييييل شييييا ع ا.سييييتبلاد فييي  الوييييالد و الويييياام لمكافحيييأل ل ييييي الييييل ا  propanil(Stam f-34:)ب تب   اااا 

 يياي ةايرييأل غاواام فيي  محةييوي الاأ.ييياو  وييل ال ييأو  فيي  ماحيييأل م كيياد ميي   مييو والسييوليا  و وييف غال
غو الم يتل غلواافي  كيموتياد  34-لتاتمكتياا مي  الم يتل الت يااش سيتاد 10وا أل  مولي او  6- 5-4 ;الل ا 

Chemotam-36  وي أ ا. ت اه إلم ت  أ او مذا الم يل   ي غو  ويل غسي وةي  مي  او غش مي  الم ييلا.
 أ التييالسيا غلحشييايأل ميي  م موةييأل الكاا امييي  غو الفسييفوايأل الورييويأل لت  ييأ حةييوي غذ  ل  اتييا  اليياأ  سيي

 ةيم غإل أيد المس وي ة  تكسيا الم يل ف  الاأ. 
لا ما    ا   ,acetolachlor,propachlor,dimethanamidتغن غب ايت ه ه يلغجغتعة يمخا ::   

 غاجألة  ت غعتغاف ةأل  لع يي.
 
 

 propionate-Aryloxyphenoxy ب تب  ت  ت-ألب    :غب ايت  ا       ألتااأل ة  ت اا
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لا يسييي  لم ييييلا  ميييذه الم موةيييأل ميييو لمكافحيييأل اال ييياي المومييياد والحولييييأل افيويييأل غاواام فييي  غ.سيييتبلاد ا   
غلمحاةيي ةايرأل غاواام  ول ال أو .ليت لسا فواليأل رل غال اي ةايرأل غاواام. ول الاو وا.متةاا 

 Acetylلابيييي ال  يييا  تتحييياا إليييم الم ييياطم الماسيييتيميأل لتحيييل  تالسياميييا ةييي  طاييييم تيييلابيسا ميييع إ يييأيد 

Coenzyme(Acetyl CoA)   فيي  ال السييتيلا  غلمسيي وي ةيي  التاكيييأ الحيييوش ليييلمو  وتس يطيي  ومييو
 diclofop-methyl او ا ايييي-مسيييي وكيولي ييافوأ-ال  ا .وم يياا م يييلي  فيي  مييذه الم موةييأل:لايكيوفوأ

and clodinafop-propargyl وأ فويييا.  ريييل غال ييياي افيويييأل غاواام فييي  ال مييي  ويبتيفيييا  فييي  غسيييي
 تاسيامما ةيم غال اي.وم  الم يلا  التا وأل لسذه غلوا ي :

 ااةييييد الت ييييااش فيوأ.يييييل  مسيييي ي فيييي  الويييياام fluazifop-butyl  :(Fuzilade)ب تت  اااا -زةااااتاةألتي
واسيتبلام  الا يسيي  لمكافحييأل غال يياي الموميياد افيوييأل غاواام فيي  محاةيييي ال طيي  و أميياد الشييمت والحمييا 

لتاتمكتييياام  الم يييتل  1والوييلت وال يييا اله والسيييي د...ال  ليييت لييي  تيييالسيا فويياي ةييييم السيييوليا .ياو  موييلي 
 .Emulsifiable Concentrate(EC)ماكأ % مالد فوالأل والماكأ  شكيُ مستحيأ25الحاوش ةيم 
   مسيي ي فيي  الويياام  ااةييد الت ييااش كا. يي  سييو ا Haloxyfop-methyl: غب اا -ه لتااااءتا

Gallant-superلتاتمكتاا.1.25 فيوأ.يل  مولي او    كماف  الم يل لالستبلاد 
تبلد كمييا فيي  ويسيي Targa: مسيي ي فيي  الويياام  ااةييد الت ييااشquazalofop-ethyl ب اا  -اتيزيلتةااتا

 لتاتمكتاا. 2الم يلي  غةاله  مولي او 
ويسيتبلد كميا في  الم ييلا   Agil :مس ي ف  الواام  ا.سد الت ااش ا ييpropaquizifopب تب ات زيةتا

 لتاتمكتاا. 1غةاله  مولي او 

ويويا  .الم يلا  واسيوأل غ.سيتبلاد في  الوياام وم يذ فتياد طويييأل غن diclofop-methyl:غب  -اي األتةتا
 Nugrass,Hoegrass,Illomacوي يتل  السييماه ت ااييأل غبيا  مسييي  Illoxan الييو كسيا  ااةيد الت يااش

 وغبييا  كسياد.يسييتبلد فيي  الح طييأل والشييويا وال ميي  الشييييم  لمكافحييأل غال يياي الافيوييأل غاواام مسييي الشييوفا 
يمكيي  اسييتبلام  فيي  المحاةيييي ال يياش والح يطييأل وغ ييو لميييد و يامييا ميي  غال يياي الحوليييأل افيوييأل غاواام.كمييا 

 %28لتاتمكتاا م  التاكي أل الحاويأل ةيم  3ةايرأل غاواام لمكافحأل غال اي الحوليأل غلافيوأل.ياو  مولي 
 مالد فوالأل  ول ال أو   مااحي م كاد م   مو غال اي.

 مسيييييييييييي ي فيييييييييييي  الويييييييييييياام  ا.سييييييييييييد الت ييييييييييييااش:clodinafop-propargylب تب ج  اااااااااااا -األتا اااااااااااا ةتا
بلد في  محاةييي الح طيأل وال مي  الشيييم  لمكافحيأل غال ياي افيويأل غاواام الحولييأل غيريا .يسيتTopikتتب 

 ف  الشويا. . يستبلدلتاتمكتاا. 0.6وكما ف  غ.لوكسا   مولي او 
 :تضت ه ه يلغجغتعة غب ا ن: Bipyridiniumب لب :غب ايت  ا    ب  ب  ا  ت 

 Gramaxoneم سييييييا كاامكسييييييو  متوييييييللد مسيييييي ي فيييييي  الويييييياام  السييييييماه ت اايييييييأل:paraquatباااااا  ياتيت 
.م ييييل ةييياد  ييييا % ميييالد فوالأل20يحيييوش  ةييييم مي يييأل محييييوي ح ي ييي  ماكيييأ.YamaxoneتHerbikillو

ا تبا   ي تي غا أاه البرايأل الت  يالمسسا ة  طايم المالمسأل.تمسا ف  ةمييأل التاكييأ غلريو   و و يول 
ل  يا  حطييد البالييا ال  اتييأل..ي ت ي الم ييل لابيي االت  تومي ةيم ت peroxideالروه ت تل مالد ال ياوكسايل

  وييل ا.متةيياا.الم يل سيياد لو سييا  والحيييوا أليت ليي   تييالسيا مت  يي  فيي  ال  ييا  غو التا أل.يسييتبلد لمكافحييأل
غال يياي الحوليييأل الافيوييأل والوايرييأل غاواام فيي  ال سيياتي   ييالاو المو يي  ةيييم غال يياي وكييذلا فيي  غاااريي  

يسييتبلد فيي  ح ييوي ال طاطييا فيي  الويياام   ييي  أو سييا غو  ييالاو المو يي   وييل ال ييأو .يمك    يييا غلأااةيييأل.كما
 لتاتمكتاا. 3إلم  2إةالد غلاو لألل اي الموماد.مولي غلاو يتااوح م  



 5 

مشيييا   فييي  طاي يييأل تيييالسياه لم ييييل ال ييياااكوا  إ. غ  اسيييتبلام  الا يسييي  لمكافحيييأل غال ييياي :Diquatاي ااااتيت
يلي  يستبلما  ف  ت في  المحاةيي   ي الحةال كما ف  الذاد الةفااه  الم.الواامالما يأل. يا مس ي ف  

 .وال طاطا
تسيييييتبلد م ييييييلا  ميييييذه الم موةيييييأل لمكافحيييييأل اال ييييياي  :Cyclohexanedione يبع :ا  األتهااااااا   اي تن

بييالي الحوليييأل و وييف الموميياد ميي  افيوييأل غاواام فيي  المحاةيييي ةايرييأل غاواام.تحييل  تالسيامييا غل اتييي ميي  
في وم يع تكيوي  اليلمو .ت ت ي  ويل الياو مي  غاواام إليم غاسي Acetyl-CoAتس يطسا لو أيد غسيتيي كيوا أايد

 مع م ا  غلتاكيأ غلرو  .وم  م يلاتسا:
في  محاةييي  غال ياي افيويأل غاواام أللمكافح.Poastتيلغع ت  تج     ب اات  sethoxydimا بتاا ات

 1-0.5غل   و فستم الح ي و فوي غلةويا وال ط  و أماد الشمت ومحاةيي البرا غابا .ياو  مويلي 
 لتا مالد فوالألتمكتاا.

 2ويسييتبلد  موييلي او  Focus ultra مسيي ي فيي  الويياام  ا.سييد الت ييااش:cycloxydumا  األتاااا ات
 مييييع المحاةييييي غلوايريييأل   الحوليييأل والمومييياد فيييغال ييياي الافيويييأل غاواام  أللتييا مييي  الم تلتمكتييياا لمكافحييي

 غاواام.
لمكافحييأل غال يياي الحوليييأل افيوييأل  Grasp مسيي ي فيي  الويياام  ا.سييد الت ييااش:tralkoxydimت ياتاااا ات

 .لتاتمكتاا 3وال م  الشييم   مولي او  الح طأل والشويا م ف  مغاواا
 herbicides Dinitroanilineخ غا :غببايت  ا    اي    ت ت   أل ن 

لوايريأل غاواام في  مو يد المحاةييي تستبلد م يلا  مذه الم موةأل ف  مكافحأل غال اي الحوليأل الافيويأل وا
غلوايرأل غاواام و وف غلافيوأل غليواام مسيي غليذاد غلةيفااه و ةيأ غلسيكا.تاو   يي الأااةيأل غو   يي غل يأو  

 يي غغشيسا غو  6غ.  سياد غلبيط .ت  يم في  التا يأل لفتياد وتبيط ف  التا يأل لم يع تطاياميا  الريوه.تالسياما ةييم 
و  oryzalineواواايييييييييييألي  benefinاةتمييييييييييالا ةيييييييييييم  ييييييييييوم التا ييييييييييأل.م  م يييييييييييلا  مييييييييييذه الم موةييييييييييأل:  في 

 .trifluaralinوالتافال   .pendemethaline ي ليميسالي 
ليييأل الافيوييأل والوايرييأل فيي  :ميي  غكسييا الم يييلا  اسييتبلاما لمكافحييأل غال يياي الحو trifluaralinت يةألااتي يل ن 

لتاتمكتاا   ي الأااةأل ةيم غ  ي يأ ف  التا أل بالي  2.4ةشاا  المحاةيي.ياو   ي الأااةأل  مولي او 
 Flural  Treflanسيياةا  لت  ييأ تطيياياه  الروه.مسيي ي فيي  الويياام تحيي  ةييلد غسييماه ت اايييأل م سييا:  8

,Ttriflmac,. 
 

تبلاد غلا يسيي  لم يييلا  مييذه الم موةييأل ميي  الم يييلا  مييو غ.سيي: Diphenyl etherا اااا : اي ء  اا  ي باا 
 acifluorfen, lactofenةايريييييييييأل غاواام فييييييييي  المحاةييييييييييي.وم  م ييييييييييلاتسا: يلمكافحيييييييييأل غال يييييييييا

.وابيا مس ي ف  الواام لمكافحأل غال اي ةايرأل غاواام في  ال طي   مويلي Goal))كويoxyfluorfenو
% مييلد فوالييأل   ييي ال ييأو  غو  وييل ال ييأو  25يحييوش ةيييم لتاتمكتيياا ميي  المستحرييا الت ييااش الييذش  3او 

 لتاتما. 0.6وا أل  مولي  4-3الم كا.كما يستبلد ف  ال ةي وياو ة لما يكو  المحةوي  ماحيأل  مو
 

 ت غب ااايت   Type Herbicides-Growth Regulatorااا بع :غجغتعة يلغب ااايت يلغ  غااة لأل غاات
  Carboxylic Herbicides-Aromatic لا  بتلاا ة - ما     م تغ ت ا ة

تتشيييا   م ييييلا  ميييذه الم موةيييأل  كو سيييا مامو ييييأل غلتيييالسيا وكيييذلا تتشيييا   فييي  غ.سيييتبلاد وطاي يييأل التيييالسيا     
واليم م ييلا  م فيالد  Sub-familiesو يل  سيم  إليم تحي  ةوا ياوا. تبا ييأل وال  يي والحاكيأل لابيي ال  ا .
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ب ألاااااة يلب اااازن  COOHفيييييأل اات يييياط م موةيييأل الكاا وكسيييييي ةييييم غسييييات تاكي سيييا الكيميييياوش و ييياابا كي
Benzene وترد مذه الم موةأل تح  الووا ي التاليأل:.وةلل م اميع الكا وكسيي 

  Phenoxy-carboxylic herbicidesا  بتااأل -غب ايت  ا     لء  تااأل- 
فيويييأل غاواام وباةيييأل غ.سيييتبلاد الا يسييي  لم ييييلاتسا لمكافحيييأل غال ييياي ةايريييأل غاواام فييي  المحاةييييي ا   

اميا ا تبا يتسا ةاليأل ف  مذه المحاةيي.اسيوأ تالسيمحاةيي الح طأل والشويا وال م  الشييم  والذاد الةفااه.
غال يياي ةيي  طايييم تييلابيسا فيي  ةمييييا  تكييوي  وتمسيييي غاحميياف ال وييييأل فيي  الباليييا ال  اتيييأل وباةييأل   فيي

DNA تتحاا لابييي غل  ييا   ييع اليياو وا.متةيياا مييع وتومييي ةيييم تمأيييم غ سييأد ال  ييي فيي  ال  ييا  وموتيي. 
م ييا  التاكييييأ الريييو   إلييم الم ييياطم الماسيييتيميأل.تاو مييذه الم ييييلا  ةييييم مي ييأل غميييالح غو غسيييتاا  و ويييل 

   . وم  الم يلا  التا وأل لسا: parent acidsغ.متةاا تتحوي لابي غ س أل ال  ا  إلم غحمارسا غاةييأل 
2, 4-D :  اد كا  .كتشاف  ف  ااا وي يا  غاسا الك يا لتطوا ةيد غال اي واستبلم  غشسا الم يلا  حي
مسيي ي ومسييتبلد فيي  الويياام م ييذ غلسيي وي يا  ويسييتبلد فيي  الح طييأل والشييويا .فيي  مكافحييأل غال يياي الم يييلا 

   والذاد الةفااه لمكافحيأل غال ياي ةايريأل غاواام ويياو في  ماحييأل التفاةيا   ال سي أل ليمحاةييي و مويلي 
 لتاتما. 1.3
لتيال  ياكأ الم يل غميا ةييم مي يأل غميالح غو غسيتاا .واامالح مي  ااكسيا اسيتبلاما لكو سيا غ يي تطياياا و ا        

غي رييااا ةيييم المحاةيييي الحساسييأل ميي  ةايرييأل غاواام.غاسييتاا  وباةييأل  ةييياد السالسييي تكييو  متطيياياد و ييل 
  يأل م  تاكي يا  غامالح.مي  غكسيا غاميالح اسيتبلاما فيتس أ غذ  ليمحاةيي الحساسأل الم اواد لك سا غكسا فوال

.والم يييل مسيي ي فيي  الويياام  السييماه ت اايييأل متوييللد D diethyl amine-4 ,2ميي  غمييالح  D-4 ,2تااكيييأ 
 .U-46D, 2, 4-D, Medamine, Hectaferminم سا:

: MCPA 4 ,2مشييا   لم يييل-D مسيي ي فيي  الويياام  ةييسييا غاوي.ةيييا الك يي  فويياي ةيييم غال يياي التيي  . يييمس
 مس يأل وموتملد.  ioxynilوdifluefenicanلوحله لك  بال ط  مع م يلا  غبا  مسال مع الم يلي  

 .MCPBو D  :dichloroprop,mecocrop,2,4-DB-2,4وم  الم يلا  غابا  المشا سأل لي
 لا  مييييييييذه الم موةييييييييأل  يييييييييا مسيييييييي يأل فيييييييي  الويييييييياام وم سييييييييا:يييييييييم : Pyridine herbicides-ا

clopyralidوpicloramيسييتبلد غي.picloram  لمكافحيييأل غال ييياي الشييي يايأل وااشييي اا فييي  غااارييي   ييييا
 الأااةيأل وغاار  المااة .

 لا ةيم غال اي الموماد الوايرأل غاواام ويستبلد في   يفوا ,Banvelاسم  الت ااش :dicambaاي ا غب -ج
فيي   triasulfuronمحاةيييي الح ييوأ الةييغياد.ةيا مسيي ي فيي  الويياام لوحييله لكيي  بييطيي  مييع م يييل تااسيييفواي 

 ييد 160تبلد لمكافحييأل غال يياي الوايرييأل غاواام فيي  الح طييأل  موييلي او سييمسيي ي وي Linturالم ييتل الت ييااش 
 حتم ماحيأل التفاةا  ليح طأل.ما. ياو  ول ال أو  و ت
م يييل مامييو   مسيي ي فيي  الويياام لمكافحيييأل غال يياي فيي  اليياأ ويمتيييا فواليييأل ريييل :quincloracات  األاات ي -ا

 لتاتميا مي  المتيول الت يااش 0.5غل اي الل ا  واللم ا  و غال اي ةايرأل غاواام.ياو  ول ال أو   مويلي او 
  % مالد فوالأل.25الذش يحوش ةيم 

  Methaearsonateب غ  :غب ايت  ا    يلغ ب ن آ ات  ت
غ.سيييييتبلاد غلا يسييييي  لسيييييذه الم ييييييلا  ميييييو المكافحيييييأل الواميييييأل  ييييييا ا. تبا ييييييأل لألل ييييياي فييييي  غااارييييي   ييييييا     

في  ةيلل مي  المحاةييي مسيي ال طي  و سياتي  غشي اا  يكميا تسيتبلد  وريسا  ويل ال يأو  لمكافحيأل غال يا.الأااةيأل
 .تغن غب ايتم :و الحمريا  و ااة اأ.وم  م يلا  تالمسيأل التالسيا الفاكسأل المتسا طأل
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يسييتبلد ليمكافحييأل الوامييأل لألل يياي فيي  غاااريي   يييا الأااةيييأل و  وا ييأ :cacodylic acid اا غا يلا اتالاا 
لتا ماه مع التغطيأل ال يلد لألل ياي  محييوي  400لتا م  الم يل لكي  16-4الطام و سكا الحليل.ياو  تاكيأ 

 و لرما  مالمسأل الم يل لأل أاه البرايأل.الا 
DSMA Disodium methanarsonate : يسيتبلد في  ال طي  لمكافحيأل غال ياي الوايريأل و الافيويأل ويياو

 .كغد مالد فوالألتما 8-4 ول ال أو   شكي مو  .كما يستبلد ف  ال ساتي   الاو المو    مولي او 
Monosodium methanarsonate MSMA: في  كميا   ااتخاتDSMA  كغيد  2.12 مويلي او غوطيال

 .مالد فوالألتما
 


