
 سم أو استخدام المغطيات الغير حية. 10-5العزق الميكانيكي بين خطوط أو مروز الزراعة وعلى عمق -2
إن جميع أو بعض هذه الطررق يمكرن أن تطبرق بالتكامر  مرع بعورما أو مرع مبيردات أمدصرا  المو رى بمرا  ري ال طرن 

 ومنما:
 مبيدات أمدصا :-3   
 .لتر/هك ويخلط في التربة إثناء الرش 2.4   لقبل الزراعة بمعديرش (: trifluralin) Treflanتر الن-  
% ملللللاد  50لتر/هلللللك مللللل  الم تحولللللر الللللل   يحلللللو   2بمعلللللدل  قبلللللل البلللللزو metolachlor(Dual:)ميتوالكلرررررور-  

 فعالة.لألدغال الحولية عريوة أألوراق وبعض الرفيعة األوراق.
لتر/هلللللك لألدغلللللال الرفيعلللللة األوراق وبعلللللض  1 (:قبلللللل البلللللزو  بمعلللللدل رشGesagard)prometrynبرومتررررررين-   

 العريوة.ويمك  أ  يرش مع الميتاالكلور لمكافحة كال النوعي  م  األدغال.
يلرش بعلد البلزو  بمراحلل مبكلر  لمكافحلة األدغلال عريولة أألوراق بمعلدل رش prosulfuron(Peak:)بروسلفوران-   
 هكتار./Peakمللتر م  الم تحور التجار   20
في حالة انتشار األدغلال الرفيعلة األوراق  لواء كانلم معملر  أو مو لمية بعلد البلزو  باتر ووهل ا متوقلع(ديمك  ا لتخدا  -   

أ  مبيللد ملل  المبيللدام االنتخابيللة لمكافحللة األدغللال رفيعللة األوراق فللي المحا)لليل عريوللة أألوراقوقطلل  وبطاطللا و زهللر  
( أو fluazifop-butyl) Fusilade يوزاليررردالخ (.ومللل  هللل ي المبيلللدام:الشلللم  و ال للللج   والبلللاقالء وف لللتق الح لللل...

 2و 1و  1( بمعللللللللللدالم رش cycloxidim)Focus-ultra( أو halaxofop-methyl)Gallant superأو
الرفيعة.قليلللة الاعاليللة علللا أنللوا   للتر/هللكدوعلا التللوالي.ترش هلل ي المبيللدام بعللد البللزو  وفللي مرحلللة النمللو النشللط لألدغللا

 عد.ال 
 Weeds Control in Potatoمكا حة أمدصا   ي ح و  البطاطا 

خالض حا)لل اللدرنام بن لبة  األدغلالوخا)ة في العرو  الربيعية في العراق، ت لب   األدغالالمحا)يل الح ا ة لمناف ة تعتبر البطاطا م  
أ للابيع بعللد البللزو   10أو  8األدغللال للمح)للول خللالل مناف للة وكثافتهللا وموعللد بزوغها. األدغللال أنللوا % اعتمللاداع علللا  40-55تتللراوب بللي  

 %، علا التوالي.  35و  19تخاض الحا)ل بم دار 

يحتاج مح)ول البطاطا إلا فتر  : Critical Period of Competitionللبطاطا  امدصا الفترة الحرجة لمنا سة 
أ لبو  للدغل  9للح)لول عللا أعللا حا)لل: أ بو  م  البزو  يكو  فيها الح ل خالي مل  األدغلال  6-4تتراوب بي  

   .أ بو  لدغلي الدنا  والدهنا  4-2عرف الديك و

نبلام/ ا  ملل  خللط  1كثافللة  -: Critical Density of Competition رري البطاطررا  لألدصررا الكثا ررة الحرجررة 
 %.   19زراعة البطاطا م  دغل عرف الديك أو الدهنا  أو الدنا    ببم خاض حا)ل الدرنام بم دار 

أنلوا  ال لعدددهنا  دأدغلال حوليلة من أهم أنواع امدصا  الم احبة لمح و  البطاطا وخا ة  ي الزراعات الربيعية:
رفيعللللللللللللة أألوراقد للللللللللللارند دب ع ملللللللللللل  الثيلدرغيلللللللللللللةدعرف الديكدبربي دزنللللللللللللد العرو دجللللللللللللزر بر دخبازدفجبلللللللللللللةدعني  

 مكافحة ه ي األدغال:ال ي د ليجةدمديد وأنوا  أخرى. وم  الطرق المك  إتباعها ل
 العداد الجيد لألرض م  حراثةو ت وية وتعديل.-
 ا تخدا  المغطيام غير الحية مثل البال تك األ ود وخا)ة إ ا كانم الم احة المزروعة )غير .-

 .يالزراعة المنظمة لل ماب بأجراء عمليام العزق الميكانيك



-2وكملللللللا فللللللي مح)للللللول ال طللللللل . :trifluralin (Treflan)تررررررر الن -1 اسررررررتخدام مبيرررررردات أمدصرررررررا :-
غ /هللللك لألدغللللال  600-500:قبللللل البللللزو  و بعللللد الريللللة األولللللا بمعللللدل رش metribuzin((Sencorمتربيرررروزن

(:قبلل بلزو  البطاطلا المكافحلة أألدغلال عريولة أألوراق Gesagard) prometrynبرومتررين-3العريوة والرفيعلة.
األدغللال للمبيللد العلل  التالم للي  علللاdirected sprayلمباشللرالللرش ا -5كغ /هللك.  2وبللض الرفيعللة بمعللدل رش 

( أو رشللق قبللل بللزو  البطاطا.معللدل الللرش يعتمللد علللا كثافللة Gramaxon)كرامكسررونparaquatبراكرروات التللأثير 
 لتر/هك. 3-2أألدغال ون بة غطاءها وكمعدل ع  ي تخد  

  Weeds control in rape seed(Canola)مكا حة امدصا   ي السلجم
تنتشللر فللي ال لللج  أدغللال ال للليجةدالاجيلةدالخردل البر دالك و دع)للا الراعيدالحوير دالم)للالةدزند العللرو د حنللدقوق 
دالمديددالشلللوفا  البلللر  والحنيطلللة وأبلللو دملللي  وأنلللوا  أخلللرى مللل  األدغلللال الشلللتوية والربيعيلللة.ويمك  مكافحتهلللا با لللتخدا  

 :المبيدام التالية
لألدغلال عريولة األوراق.يلرش بعلد Pyridate(Lentagran:)بايرديرت-2. طل وكملا فلي ال  Treflanترر الن -1

 :لألدغلللللال العريولللللة والرفيعلللللة األوراقnapropamide((Devirinolنابربامايلللللد-3لتر/هلللللك. 2البلللللزو  بمعلللللدل رش 
 .لتر/هك 2.4الحوليةدقبل الزراعةبمعدل 

-Focusألتللرا -و الاللوك  Gallant-superوالكاالنللم  للوبر  Fusiladeكمللا يمكلل  ا للتخدا  مبيللدام الايوزاليللد  

ultra   . وكما في ال ط  لمكافحة األدغال رفيعة األوراق في ال لج  بعد البزو 
 Weeds control in sugerbeetsمكا حة امدصا   ي البنجر السكري

األوراق إوللافة  تنتشللر فللي ح للول البنجللر ال للكر  فللي شللمال العللراق األدغللال الحوليللة العريوللة األوراق وكلل لك الرفيعللة
 إلا بعض األنوا  المعمر .وم  أه  مبيدام األدغال الممك  ا تخدامها في ه ا المح)ول:

:لمكافحلة األدغللال Pyramin  لل االمعلروف تجاريلا ب  Chloridazoneكللوردازو -2تلرفال  وكملا فللي ال طل . -1
(:لألدغلللال Goltix) metamitronميتلللاميترو -3لتر/هلللك. 5عريولللة األوراق ويولللاف قبلللل البلللزو  بمعلللدل رش 

 وفي حالة انتشار األدغال رفيعة األوراق يمك  ا تخدا  المبيدام-4كغ /هك. 7العريوة والرفيعة األوراق بمعدل رش 
Fuzilade Gallant supr ,  و Focus ultra وكما في ال لج  وال ط  أعالي. 

 Weeds control in soybeansمكا حة امدصا   ي  و  ال ويا
و مها طويل وم  ني ا  وحتا تشري  ثاني.التزال زراعتها في العراق محدود .وعياة المناف لة لألدغلال فلي مراحلل م

ي)للب   المجمللو  الخوللر  قللادرا علللا تظليللل  ايللو  ملل  الزراعللة حتلل 50نموهللا األولللا حيللج يحتللاج النبللام إلللا فتللر  
هو األفول لمكافحتها مبكرا.وم  المبيدام الم جلة  ط  األرض ومناف ة األدغال.ل ا فا  ا تخدا  مبيدام األدغال 

 في فول ال)ويا في العراق:
:لمكافحة األدغال عريولة Bentazone((Basagranبنتازون-2الترفال  وكما في ال ط  والمحا)يل األخرى. -1

-4(:قبلللللللل الزراعللللللة مللللللع ال لللللللل  فللللللي التربلللللللة.Eptam)EPTC-3لتر/هللللللك. 2األوراق بعللللللد البزو .يللللللرش بمعلللللللدل 
غ /هلك. وكملا هلو  100:لألدغال العريوةديرش قبل البلزو  بمعلدل رش oxasulfuron(Dynam)أوكساسلفورون

الحلللللللللللال فلللللللللللي محا)للللللللللليل ال طللللللللللل  وال للللللللللللج  وغيرهلللللللللللا مللللللللللل  المحا)للللللللللليل العريولللللللللللة األوراقديمكللللللللللل  ا لللللللللللتخدا  



لمكافحة األدغال رفيعة األوراق الحوليلة والمعملر  فلي حاللة  Focus-ultraو fuzilade,Gallant-superالمبيدات
 ظهورها بعد البزو  في ه ا المح)ول.

 
 

  Weeds control in tomatoمكا حة امدصا   ي الطماطة
تنتشلللر فلللي ح للللول الطماطلللة المكشللللوفة علللد  أنللللوا  مللل  األدغللللال ال)لللياية منها:دهنا دال للللعددالثيلددخي درغيلةدعرف 

 ديد.ويمك  ا تخدا  مبيدام األدغال التالية في ه ا المح)ول:الديكدبربي  والم
غ /هلك بعلد  500-400( بمعلدل رش Sencorو  metribuzinمتيبيلوزي -2وكملا فلي مح)لول ال طل .  تلرفال  -1

في حاللة انتشلار األدغلال رفيعلة األوراق الحوليلة أو المعملر  -3ن ل الشتالم وقبل بزو  األدغال أو بعد البزو  المبكر.
 وكما في ال ط . Gallant superأو  Fusiladeيمك  رش المبيدام 

  Weeds control in onionمكا حة امدصا   ي الب  
تنتشر في مح)ول الب)ل أنوا  كثير  م  األدغال الرفيعة والعريوة األوراق ويعتبر الب)ل ح ا  لمناف ة أألدغلال 

م التاليلللة لمكافحلللة األدغلللال فلللي الب)لللل الملللزرو  بالا للل ة أو فلللي المراحلللل األوللللا مللل  النملللو.ويمك  ا لللتخدا  المبيلللدا
 بالشتال:

ورقام م  نمو الب)لل  5-4:يرش في مرحلة Ronstarالمعروف تجاريا باال   رون تارoxadiazonأوك ادايزو -1
 لتر/هك. 5وفي مرحلة مبكر  م  نمو األدغال الرفيعة والعريوة األوراق.معدل الرش 

:يلرش بعلد و)لول الب)لل إللا مرحللة تكلوي   Goal:المعلروف باال ل  التجلار  كلول oxyflurofenأوك يالوروفي -2
 هك لمكافحة األدغال الحولية الرفيعة والعريوة األوراق./CC 600الورقة الح ي ية الثالثة وبمعدل رش 

 Weeds control in orchardsمكا حة امدصا   ي البساتين
.إ  أكثلر اب اتي  الااكهة ح ل  أألشلجار المزروعلة وعمرهلا والمنط لة وولر وفهلتتباي  أنوا  األدغال التي تنتشر في 

مشاكل األدغال خطور  تكو  عاد  في الب اتي  المنشلا   أو المزروعلة حلديثا  لواء كانلم أشلجار مت لاقطة األوراق أو 
ي األكثلللر انتشلللارا فلللي دائملللة الخولللر  أو ف لللائل نخيلللل.وم  مشلللاهداتنا الح ليةدوجلللدنا األنلللوا  التاليلللة مللل  األدغلللال هللل

الب اتي :الحلاادال لللارند د الثيلددهنلللا د المديلللدد أنلللوا  الزباددالرغيللللةدعرف اللللديكدأوكزال  دعلللرق ال و دم)لللالةدحميظ 
الخطلر ال )ل  البلرى.وم  أكثلر هل ي األدغلال انتشلارا وخطلور  هلو  لوأنوا  أخرى.وفلي بعلض المناطقدقلد ينتشلرا للدغ

المديللد.إ  إتبللا  طري للة واحللد  فللي مكافحللة أدغللال الب للاتي  لي للم كافيللة لل لليطر  عليهللا  الحلاللا وتليللق ال للارند  وملل  ثلل 
نما يج  إتبا  المكافحة أو اإلدار  المتكاملة لألدغال أ  تطبيلق ملا أمكل مل  و لائل المكافحلة المتي لر  فلي أ للو    وا 

قت)لاد .وم  الو لائل الممكل  إتباعهلا متكامل بهدف ت ليل تعلدادها ال لكاني وخطورتهلا إللا ملادو  األ ى أو الحلد اال
 في أ لو  التكامل:

أإلدار  الجيللللد  للب للللتا  ومنلللل  التخطلللليط للزراعللللة ومنهللللا اختيللللار األرض المنا للللبةدالزراعة العلميللللة وبالطري للللة الب للللتنية 
م المو)لا بهللا للشللتالم أو الا لائل وخا)للة م للافام الزراعللة وخطوطهلا و لللك لل للماب بحركلة ا ليللام وأجللراء عمليللا

الخدملللة والعزيلللق لألدغلللال الح ا.زراعلللة الشلللتالم ال ويلللة الخاليلللة مللل  أ  إ)لللابة مرولللية للم لللاعد  فلللي  لللرعة نموهلللا 
 وتطورها قبل ا تاحال مشكلة األدغال.



اال لللتخدا  الم لللتمر للمكلللائ  وقالم العزيلللق لللللتخلو مللل  األدغلللال وبتوقيلللم منا للل  ملللع انخالللاض م لللتوى المخلللزو  
 . ألدغال المعمر  ال ائدالغ ائي لألجزاء األروية ل

أ  يبلللدأ ف مو للل  النملللو النشلللط لألدغلللال المعملللر    الحلللش أو ال طلللع اللللدور  لألدغلللال وخا)لللة المعملللر  منهلللا ويجللل
 وانخااض م توى المخزو  الغ ائي ألجزائها األروية.

 يدام األدغال.الزراعة البينية للمحا)يل المناف ة الخان ة وخا)ة بعد عمليام العزيق بالمكائ  أو ا تخدا  مب
 تطبيق عمليام خدمة الب تا  المو)ا بها م  ر  وت ميد ومكافحة ا فام الحشرية والمروية.

 المكافحة الكيماوية لألدغال:م  مبيدام األدغال المو)ا بها:
وكرامك للو (:لمكافحة األدغللال الحوليللة العريوللة والرفيعللة األوراق.غيللر فعللال علللا األدغللال  paraquatبراكللوام -1
لتر/هلللك لكللللل رشللللة.الرش يجللل  أ  يكللللو  موجللللق علللللا  4معملللر  إال إ ا تكللللرر الللللرش لعلللد  مرام.معللللدل اال للللتخدا :ال

 األدغال.
 3لتر/هللك لألدغللال الحوليللة و  2(:ي للتخد  بمعللدل رش Bastaوglufisonate ammoniumكلوف للنيم أمللوني -2

 لتر/هك لألدغال المعمر  وكما في حالة البراكوام.
(:ي للتخد  لمكافحللة األدغللال المعمللر  Round-up,Chemosate,Ground-up,Clearوglyphosateكالياو لليم-3

لتر/هللللك وح لللل  أنللللوا  األدغال:المعللللدالم العاليللللة للحلاللللا  12-6والحوليللللة الرفيعللللة والعريوللللة األوراق.يللللرش بمعللللدل 
تر/هك.المبيد عا  وغير ل 8وال )  البر  والواطئة لألدغال الحولية.لل ارند  والمديد والثيل يمك  ا تخدا  معدل رش 

انتخلابي للل ا يجلل  رشللق بشللكل موجللق علللا األدغال.يجلل  أ  يللت  ارش فللي فتللر  انخاللاض المخللزو  الغلل ائي لرايزومللام 
 األدغال المعمر  وخا)ة الحلاا.

 Canals Weed Control in Irrigation and Drainageمكا حة امدصا   ي قنوات الري والبز  
تنتشللر فللي قنللوام الللر  والبللزل وعلللا جوانبهللا أنللوا  متباينللة ملل  أألدغللال ت للب  خاوللا كبيللرا فللي كااءتهللا وف للدا     

كميام كبير  م  المياي ب ب  ان داد جريا  المياي وف د الماء م  األ ط  الخورية له ي األدغال.وت  ل  هل ي األدغلال 
 Emergedر  والبلرد  وال لجل ونباتلام غاط لةمثلل ال )ل  البل Semi-emerged plantsنباتلام ن)لف غاط لة 
.ولكلل مل  water hyacinthأشلهرها عشل  أو زهلر  النيلل  Floatingونباتلام طافيلة coontailمثلل أنلوا  الشلنبال  

أ اليبها الخا)ة بالمكافحةدويج  اعتماد مبدأ المكافحة المتكاملة في ال يطر  علا األدغال المائية مل   عه ي المجامي
   جيد  ألنظمة الر  والبزل وطرق ميكانيكية وحيوية وكيماوية.وم  الو ائل التطبي ية  الممك  إتباعها:و ائل إدار 

:أحللد الو للائل الاعالللة امنللع أو ت ليللل نمللو األدغللال فللي قللا  Concert lining تبطررين قنرروات الررري باالسررمنت-1
ة قبلللللللللللل التبطلللللللللللي  مثلللللللللللل وجوانللللللللللل  قنلللللللللللوام اللللللللللللر .ويمك  ا لللللللللللتخدا  أحلللللللللللد مبيلللللللللللدام األدغلللللللللللال المع ملللللللللللة للتربللللللللللل

 32-24(.يولللاف أ  منهملللا بكمييلللةTandexوkarbatulite( أو مبيلللد كارباتيواليلللمHyvar-xوbromacilالبرما للليل
 كغ /هك مباشر  علا التربة وم  ث  األ منم.

وخا)لة فلي فتلرام ارتالا  درجلام الحلرار .ويمك  تطبيلق هل ي اإلجلراءام عللا  تجفيف قنروات الرري لفتررات محرددة-2
 وه ي الطري ة فعالة للنباتام الغاط ة والطافية بشكل خاو وك لك األدغال ن)ف الغاط ة.مراحل.



ا لللتخدا  قالم الحلللش وال طلللع المركبلللة فلللي زوارق )لللغير  أو عللللا تراكتلللرام فلللي لمكافحلللة   Mowing:الحررر  -3
م المن لبة ملع انخالاض علا جوان  ال نوام.ويجل  تكلرار العمليلة لعلد  ملرام فلي ال لنة والبلدأ بهلا فلي األوقلا لاألدغا

 المخزو  الغ ائي لألجزاء األروية لألدغال المعمر .
:طري للة فعالللة ل للح  األدغللال العمللر  وخا)للة ال )لل  البللر  وكلل لك األدغلللال  Chainingاسررتخدام السالسرر -4

نلا  وبحركلة الغاط ة والطافية في ال نوام.وتت  العملية بربط  ال ل حديدية ث يللة فلي  لاحبتي  ت ليرا  عللا جلانبي ال 
 ال احبتي  تعمل ال ل لة علا قلع و ت طيع األدغال في قا  وجوان  ال نا .

زاللة األدغلال .ومل   للبياتها التوقيلم غيلر  Dredgingاستخدام الحفارات-5 :عملية شائعة تملار  ل)ليانة ال نلوام وا 
   وخا)ة ال )  البر .المنا   بي  فترام ال)يانة وانخااض المخزو  الغ ائي لرايزومام أألدغال المعمر 

:ت تخد  أجهز  حرق متخ))ة لتجايف أألدغال المعملر  الناميلة عللا جوانل  ال نلوام ومل  ثل   Burningالحرق-6
 أ بو .ويج  أ  تبدأ العملية بالتوافق مع انخااض المخزو  الغ ائي لألدغال المعمر . 3-2حرقها بعد فتر  

:يمكللل  ا لللتخدا  مبيلللدام األدغلللال األمينلللة فلللي البيئلللة المائيلللة أو بلللال ر  منهلللا وال ليللللة اسرررتخدام مبيررردات امدصرررا -7
المتللوفر بتركيبللام متعللدد  .ويللرش المبيللد أثنللاء انخاللاض  glyphosateال للمية.وم  بللي  هلل ي المبيللدام الكالياو لليم 

ك.ولل )ل  البلر د يلرش هل ا لتر/ه 12-8المخزو  الغ ائي لألدغال المعملر  الناميلة عللا جوانل  ال نلوام بمعلل رش 
المبيد في الخريف حيج يكو  المخزو  الغ ائي للرايزومام علا أقلل م لتوى.أما لألدغلال الغاط لة أو الطافيلةدفتتوفر 
أعداد م  المبيدام المتخ))ة التي تواف مباشر  ملع الملاء أو تح ل  وح ل  حجل  الملاء فلي ال نلا  أو الموقلع.وهي 

اق وتحتللاج إلللا درا للام بيئيللة و حيويللة مطولللة لكنهللا م للتخدمة فللي العديللد ملل  دول غيللر م للجلة أو معتمللد  فللي العللر 
 .hyrotholو aquathol  د diquatالعال .وم  بي  ه ي المبيدام:دايكوام

:با تخدا  األ ماك والحشرام والاطريام.الرجاء مراجعلة الجلزء المتعللق Biological controlالمكا حة الحيوية -8
 لألدغال المائية. بالمكافحة الحيوية

 


