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  في مكافحة الحلیان بتراكیز مختلفةGalant super مبید برش مستویات الو دیعاموتأثیر 
(Sorghum halepense) (L.) Pers.  القطن محصولفي )Gossypium hirsutum(  

  حازم أحمد قاسم           لیاس     اابراھیم محمد   النعیمي               أرشد ذنون
 قسم االنتاج النباتي                  قسم االنتاج النباتي               وحدة بحوث القطن

  الموصل/المعھد التقني/  يھیئة التعلیم التقن
 

  الخالصة
في  Galant superدراسة تأثیر مبید  بھدف ٢٠٠٢نفذت تجربة عاملیة في الموسم الزراعي 

 ، أسبوع من الريبعد و بعد الري : بعاملین األول موعدین للرشالقطن  محصولنباتات الحلیان في 
وفق نظام القطع المنشقة  Galant superمن مبید  لتر/مل ٤ و ٣و ٢ و صفر : والثاني أربعة تراكیز

صنف باستخدام النمرود  موقع، الموصل حقول المعھد التقني بتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في 
 عدد الجوزوساق القطر  و لثمریةعدد األفرع اونبات الارتفاع لدراسة صفات  ٣١٠كوكر القطن 

مستویات الرش بالمبید والتداخل و مواعیدان كال من . وحاصل القطن الزھر وزن الجوزة و نباتبال
. بینھما كان ذو فاعلیة عالیة لخفض أعداد وأرتفاع نباتات الحلیان التي تم حسابھا في نھایة موسم النمو 

 أما،  ٪١بمواعید الرش معنویاً عند مستوى احتمال  تأثرت صفتي عدد الجوز بالنبات ووزن الجوزة
جمیع الصفات ماعدا حاصل القطن الزھر ، في حین كان للتداخل فقد أثرت معنویاً في مستویات المبید 

 Galantان رش مبید . المبید تأثیر معنوي على عدد الجوز بالنبات الرش ببین مواعید ومستویات 
super  أسبوع من الري، وان الرش بعد  یادة معنویة لمعظم صفات القطنلتر أدى الى ز/مل٤بتركیز 

 . ووزن الجوزة أدى الى زیادة معنویة لعدد الجوز بالنبات
 

  المقدمة
�وتح�دث ض�رراً كبی�راً  م�ن األدغ�ال المعم�رة المنتش�رة ف�ي حق�ول القط�نJohnson grass  الحلی�ان دیع

 األمریكی�ة Alabamaم�رة ف�ي والی�ة  أوللنب�ات واس�تخدم ھ�ذا ا ،كمیة ونوعیة حاصل القط�ن  فيیؤثر 
�ون ��دعى جونس��خص ی��ل ش��ن قب��واني م��ف حی�� . )١٩٨٣، Warwick و Black(كعل��ة  دوتع�المكافح

الكیماویة إحدى الطرق الفعالة في مكافح�ة األدغ�ال ف�ي حق�ول القط�ن باس�تخدام العدی�د م�ن المبی�دات فق�د 
على األدغال المعمرة ومن بینھا الحلیان ف�ي  Galant superمبید أجریت الدراسات على فاعلیة وتأثیر 

أع�داد  خف�ض أدى ال�ى مبی�دالال�ى ان اس�تخدام  )١٩٨٤( Borvin و Douglasفقد توصل  حقول القطن
ال�ى ان ت�أثیر ) ١٩٨٦( Kurtzأش�ار و ھكت�ار/غ�م٧٥٠بتركی�ز  ھمااألدغال الرفیعة األوراق عن�د اس�تخد

ع�ن معامل�ة المقارن�ة لنب�ات  ٪٩٠ی�ان أعط�ى نت�ائج أكث�ر م�ن نبات�ات الحل ف�يمرة واح�دة المبید استعمال 
�ان ��ل . الحلی��رون  Haitasتوص��ى ان) ١٩٩٥(وآخ��تخدام  ال��ن الاس��ل القط��ادة حاص��ى زی��د أدى ال�مبی

وقد تم الحصول عل�ى أعل�ى حاص�ل عن�د اس�تخدام مبی�د األدغ�ال عن�دما تص�ل ، مقارنة بمعاملة المقارنة 
�د  Galant superمبی�د الرش  ان) ١٩٩٩( س�میر وجاس�مذك�ر  .س�م ٢٥-١٠نبات�ات الحلی�ان ارتف�اع �بع

�ة ��رفالن وخاص��د الت��ان إذا رش بع��د االلوكس��ع مبی��ة م��نخفض مقارن��ة ت��ان فعالیت��رفالن ف��د الت��افة مبی�إض
�ة األوراق��ال الرفیع��ة األدغ��رة   لمكافح��ار  ٠المعم��ماعیلأش��ى )١٩٩٩( اس��ي الان  ال��وءاً ف��ان كف��د ك�مبی

ف�ي ھذا المبی�د استخدم الى أن  )٢٠٠٠(الكتیبي توصلت  ٠ ثل الحلیان والسعدمكافحة األدغال المعمرة م
�ى ��رى أدى ال��ع مبی�دات أخ��ة م��ول القط�ن بالمقارن��ة األوراق ف�ي حق��ال الرفیع��ر لمكافح�ة األدغ�وق�ت مبك

�ض���ا  خف���ة معنوی���ا الجاف���ة األوراق وأوزانھ���ال الرفیع���داد األدغ���ن  ٠أع���واحي وم���ول الن���ات ح��الدراس
ك�ان  عل�ى نب�ات الحلی�ان بان ت�أثیر المبی�د )٢٠٠٤(توصل العبیدي  فقد بیئیة لنبات الحلیانلوجیة والوالبای

�ض ��ث انخف��ات حی��ول الرایزوم��ر بط��طح األرض والمعب��ت س��و تح��ذي ھ��اتي وال��زء النب��ي الج��حا ف�واض
باإلض�افة ال�ى خفض�ھ المعن�وي لل�وزن الج�اف  ف�ي خف�ض ط�ول النب�ات فع�ال ل�ذلك فھ�و ٪٦٦.٦بمق�دار 

�ات ��ر. للرایزوم��یح ) ٢٠٠٨( Buhlerذك��بي للترش��دل النس��ل المع� Pesticide Leaching(ان دلی
Potential( ى  ویعد معدل واطئ ٤٨ مبید یصل الىال لھذا�األج�زاء الخض�ریة ل�ذلك یعتب�ر عند رشھ عل

�ات ��ى النب��تخدام عل��ة االس��دات األمین��ن المبی��ة . م��تخدام المكافح��ة اس��ین أھمی��ات یتب��ن الدراس��دم م��ا تق�مم
ویة لألدغال في حقول المحاصیل الحقلیة ومنھا القط�ن ل�ذا تھ�دف ھ�ذه الدراس�ة ال�ى اختی�ار أفض�ل الكیما

�د ��وكر  Galant superالتراكی�ز م�ن مبی��ول القط�ن ك��ان ف�ي حق��د  ٣١٠ف�ي مكافح�ة الحلی�وت�أثیر مواعی
 .محافظة نینوى ل البیئیةالرش على فاعلیة المبید في القضاء على الحلیان تحت الظروف 

    وطرائقھ ثحالبمواد 
 ٣١/١٢/٢٠٠٨وقبولھ   ٢٨/١٠/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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�قة��ع المنش��ام القط��ق نظ��ة وف��ة عاملی��ذت تجرب��وائیة   (split plot)نف��ات العش��میم القطاع�بتص
ص�نف باس�تخدام النم�رود  موق�ع ،الموص�ل حقول المعھد التقن�ي في بثالث مكررات  (RCBD)الكاملة 
الرئیس�ة احتل�ت القط�ع و مت�روك ب�ور ف�ي الس�نة الس�ابقةف�ي حق�ل  ٢٠٠٢في الموسم  ٣١٠كوكر القطن 

)main plot( الرش  يموعد)د  و الرش بعد الري�أم�ا القط�ع الثانوی�ة فق�د  )أس�بوع م�ن ال�ريال�رش بع
�ى ��وت عل��زاحت��د  تراكی��فر Galant superالمبی��ل ٤و  ٣ و ٢و  ص��ر/م��ة( لت��ادة تجاری��مھ  )م�وأس
�اوي���������-methyl 2- (4- ((3-chloro-5-trifluoromethyl)-2]        الكیم

pyridinyl)oxy)phenoxy)pro-panoate] ائعو�����م الش����ز  )Haloxyfop–methyl( االس���تركی
�أ ٪١٢.٥��ري المنش��ة  . سویس��جة طینی��ت نس��ل فكان��ة الحق��ائي لترب��ل الفیزی��ري التحلی��ة وواج��م حراث�ت

اش�تملت الوح�دة التجریبی�ة و راثتین متعام�دتین ب�المحراث القرص�ي وتقس�یم الحق�ل ال�ى م�روزحاألرض 
 ٢وتم�ت الزراع�ة بت�اریخ  ب�ین ج�ورة وأخ�رى س�م٣٠س�م بینھ�ا و٨٠بمسافة و م٢.٥بطول  ینعلى مرز

�ان ��ورة  ٢٠٠٢نیس��ي الج��اتین ف��رك نب��ن بت��ات القط��ت نبات��ات خف��ل اإلنب��د تكام��ماد وبع��یف الس�وأض
كمص�در للنیت�روجین وعل�ى دفعت�ین  N٪٤٧دون�م باس�تخدام س�ماد الیوری�ا /Nكغ�م٤٠النیتروجیني بمعدل

 ال�رش لمع�امالت المبی�دوتم تنفیذ مس�تویات  ھر من الدفعة األولىاألولى بعد الخف والثانیة بعد مرور ش
الجنی�ة األول�ى  حاص�ل وفي نھایة الموسم أخ�ذ . حزیران ١٥في  سم٣٠ ارتفاعالقطن  اتنبات عند بلوغ 

ارتف�اع ت�م تس�جیل البیان�ات لص�فات و والجنی�ة الثانی�ة بع�د م�رور ش�ھر م�ن الجنی�ة األول�ى أیلول ٢٠في 
وزن الج�وزة و نب�اتبال ع�دد الج�وزو) مل�م(قطر س�اق القط�ن  و عدد األفرع الثمریةو )سم(نبات القطن 

حس�اب كمی�ة ت�م و الوح�دة التجریبی�ةالحاص�ل م�ن  جمی�ع ثم جن�ي كمتوسط لعشر جوزات عشوائیة )غم(
ع�دد وم�ن أج�ل معرف�ة ت�أثیر المبی�د عل�ى نبات�ات الحلی�ان ت�م قی�اس .  )ھكت�ار/كغم( حاصل القطن الزھر

ف�ي نھای�ة  ال�رش بع�د نبات�ات الحلی�ان ارتف�اعو ٢م٤في الوحدة التجریبیة والبالغ مس�احتھا  یاننباتات الحل
وت�م تحلی�ل البیان�ات إحص�ائیاً وف�ق نظ�ام القط�ع المنش�قة بتص�میم القطاع�ات العش�وائیة الكامل�ة  ،الموسم 

RCBD  ١٩٨٠(بالطریقة التي أوضحھا الراوي وخلف هللا وأجري اختبار دنكن المتعدد المدى. ( 
  

  النتائج والمناقشة
) ١(یبین الجدول : على صفات نبات الحلیان Galant super تأثیر مواعید ومستویات الرش بمبید 

نتائج تحلیل التباین لصفات نبات الحلیان وفیھ یتضح ان متوسطات مربعات مواعید الرش ومستویات 
صفتي عدد نباتات الحلیان وارتفاع النبات ل ٪١المبید والتداخل بینھما كانت معنویة عند مستوى احتمال 

بعد  Galant superمتوسطات ھذه الصفات وفیھ نالحظ أن رش مبید ) ٢(ویوضح الجدول ) . سم(
لتر أیضا أدى /مل٣، وان الرش بتركیز  ٤٣الري أدى الى خفض معنوي لعدد نباتات الحلیان حیث بلغ 

ویشیر اختبار دنكن الى انھ لم یختلف عند  ٨الى خفض معنوي ألعداد نباتات الحلیان حیث بلغ 
لتر إذ اختلفت كافة معامالت الرش بالمبید عن معاملة المقارنة ، وأظھرت معاملة /مل ٤و٢التركیزین 

وبالنسبة لتأثیر العوامل تحت . لتر بعد الري خفضاً معنویاً لعدد نباتات الحلیان /مل٢الرش بتركیز 
فقد سجل أقل ارتفاع لنباتات الحلیان معنوي عند الرش بعد الري الدراسة على ارتفاع نبات الحلیان 

لتر أدى الى تقلیل معنوي الرتفاع نباتات الحلیان إذ بلغ /مل٤سم ، وان الرش بتركیز ١٥٩.٧حیث بلغ 
، وكان لرش المبید ) ٢٠٠٤(لتر وھذا ما أكده العبیدي /مل٣سم ولم یختلف معنویاً عن التركیز ١٤٧.٥
سم والذي اختلف معنویاً ١٤٦.٦بعد الري خفض معنوي الرتفاع نبات الحلیان إذ بلغ  لتر/مل٣بتركیز 

یتضح مما تقدم ان كال من مستویات ومواعید الرش بالمبید ) . بدون رش(عن معاملة المقارنة 
والتداخل بینھما كان ذو فاعلیة عالیة لخفض أعداد وارتفاع نباتات الحلیان التي تم حسابھا في نھایة 

ما یعود السبب في ذلك بسم النمو والتي انعكس تأثیرھا ایجابیا في زیادة حاصل القطن ومكوناتھ ورمو
التي نمت إما من البذور أو من الرایزومات المدفونة تحت  الى انخفاض شدة منافسة نباتات الحلیان

  .لمحصول القطن على العناصر الغذائیة خالل موسم النمو  سطح التربة
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 Gallant superتحلیل التباین لصفات نبات الحلیان عند مستویات ومواعید الرش بمبید  : )١(الجدول 
.  

  مصادر التباین
  الصفات

   الحریةدرجات 

  M.Sمتوسطات المربعات 

  )سم(نبات ال ارتفاع   ٢م٤/نباتاتالعدد 

  ٥٢.٦٢٥  ٦٦.٥٠٠  ٢  المكررات
  **٢٥٢١.٥٠٠  **٢٥٨٣.٣٧٥  ١  مواعید الرش

  ٥٣.٣٧٥  ٢١.٥٠٠  ٢  )أ(الخطأ التجریبي 
  **٤٧٥٥.٤٤٤  **٤٥٦٤٢.٧٠٨  ٣  مستویات المبید

  **٤٥٤.٩٤٤  **٩٤٦.٢٦٤  ٣  مستویات المبید× مواعید الرش 

  ٤٤.١١١  ٣٣.٩٤٤  ١٢  )ب(الخطأ التجریبي 
      ٢٣  المجموع الكلي

  . ٪١معنوي عند مستوى احتمال *  *         
  

 نباتات الحلیان وارتفاع على عدد Gallant superید مستویات ومواعید الرش بمب تأثیر : )٢(الجدول 
.  

  )سم(نبات الارتفاع    ٢م٤/نباتاتالعدد   الصفات

 مستویات الرش
  )لتر/مل(

الرش بعد 
  الري

الرش بعد 
أسبوع من 

  الري

معدل 
مستویات 

  الرش

الرش بعد 
  الري

الرش بعد 
أسبوع من 

  الري

معدل 
مستویات 

  الرش

 ١٥٥.٠٠  صفر
  ب

  أ ٢٠٨.٦٦٧  أ ٢٢١.٦٧  ب ١٩٥.٦٧  أ ١٨٤.١٦٧  أ ٢١٣.٣٣

  ب ١٧٣.٠٠  ب ١٩٤.٣٣  ج ١٥١.٦٧  ب ٨.٦٦٧  دج  ١٤.٠٠  د ٣.٣٣  ٢
  ج ١٥٠.٨٣٣  ج ١٥٥.٠٠  ج ١٤٦.٦٧  ب ٨.٠٠٠  د ج  ١١.٦٧  د ٤.٣٣  ٣
  ج ١٤٧.٥٠٠  ج ١٥٠.٠٠  ج ١٤٥.٠٠  ب ١٢.٦٦٧  ج ١٦.٠٠  دج  ٩.٣٣  ٤

    أ ١٨٠.٢٥٠  ب  ١٥٩.٧٥٠    أ ٦٣.٧٥  ب ٤٣.٠٠  الرش معدل مواعید
  . ٪١معنویاً عند مستوى احتمال  عن بعضھا متشابھة ال تختلفالمتوسطات المتبوعة بأحرف 

   
تشیر النتائج المبینة في : على صفات القطن Galant super  تأثیر مواعید ومستویات الرش بمبید

ن لصفتي عدد الجوز بالنبات ومتوسط وز ٪١الى تأثیرات معنویة عند مستوى احتمال ) ٣(الجدول 
الجوزة بمواعید الرش ، أما مستویات المبید فقد أثرت معنویاً في جمیع الصفات المدروسة ما عدا 
حاصل القطن الزھر ، وكان للتداخل بین مواعید الرش ومستویات المبید تأثیر معنوي على عدد الجوز 

قطر الساق وعدد أن صفات ارتفاع النبات و) ٤(یوضح الجدول . بالنبات فقط ولم تتأثر بقیة الصفات 
 األفرع الثمریة وحاصل القطن الزھر لم تتأثر معنویاً بموعدي الرش بعد الري والرش بعد أسبوع من 

الى زیادة معنویة ) غم(نبات ومتوسط وزن الجوزة /الري ، في حین تشیر متوسطات صفتي عدد الجوز
التوالي ونالحظ زیادة  على ٣.٩٨٠و ٢٠.٨٣٣لمعامالت رش المبید بعد أسبوع من الري حیث بلغت 

مما تقدم یتضح . في حاصل القطن الزھر لنفس معاملة الرش ولكن ھذه الزیادة لم تصل حد المعنویة 
بعد أسبوع من الري قد انعكس تأثیره  Galant superان المكافحة الكیماویة للحلیان بالرش بمبید 

تأثیر مستویات الرش للمبید على ) ٥(یبین الجدول . بوضوح على صفات الحاصل ومكوناتھ للقطن 
لتر أدى الى زیادة معنویة /مل٢الصفات الخضریة والحاصل للقطن وفیھ نالحظ ان رش المبید بتركیز 

لتر ولم یختلف معنویاً /مل٣ازداد معنویاً عند التركیز ) ملم(في ارتفاع نباتات القطن ، وان قطر الساق 
لتر /مل٣نبات عند التركیز /وتحققت زیادة معنویة لعدد األفرع الثمریة لتر ،/مل٤و٢عن التركیزین 

لتر تأثیر /مل٤لتر وكان لرش المبید بتركیز /مل٤ولم یختلف معنویاً عن التركیز  ٢٢.٥حیث بلغ 
، عن معاملة المقارنة  ٪٣٦١.٧وبنسبة زیادة  ٢٦.١٦٧معنوي على عدد الجوز بالنبات حیث بلغ 

غم ٤.٦٦٢الذي بلغ ) غم(لتر تأثیر معنوي على متوسط وزن الجوزة /مل٤كیز وكان لرش المبید بتر
عن معاملة المقارنة مما انعكس بشكل واضح على زیادة حاصل القطن الزھر  ٪٩٦.١وبنسبة زیادة 

. عند نفس التركیز لكونھما مكونین رئیسیین من مكونات الحاصل باإلضافة الى عدد األفرع  الثمریة 
لتر أدى الى زیادة معنویة لمعظم الصفات /مل٤بتركیز  Galant superدم ان رش مبید نستنتج مما تق
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وربما یعود السبب في ذلك الى فاعلیة المبید ضمن ھذا التركیز في القضاء على نباتات الحلیان التي 
ابة تشكل منافس شدید لنباتات القطن على العناصر الغذائیة خالل موسم النمو ، والمالحظ كون االستج

ایجابیة لھذا التركیز فالبد من إجراء المزید من الدراسات لتراكیز أعلى من التراكیز المستخدمة في ھذه 
صفات محصول القطن التي ربما تكون باالتجاه السلبي وتؤدي الى  فيالدراسة للتعرف على تأثیرھا 

زیادة في حاصل على ) ١٩٩٥(وآخرون  Haitasخسارة في الحاصل وزیادة التكالیف ، وقد حصل 
  .القطن عند استخدامھ لنفس المبید 

  
تحلیل التباین للصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن عند مستویات ومواعید  : )٣(لجدول ا

  الرش
  . Galant superبمبید               

  مصادر التباین
  

درجات 
  الحریة

  لصفاتل M.Sمتوسطات المربعات 

  ارتفاع النبات
  )سم(

اق قطر الس
  )ملم(

عدد األفرع 
  الثمریة

عدد 
  نبات/الجوز

متوسط 
وزن 

الجوزة 
  )غم(

حاصل القطن 
الزھر 

  )ھكتار/كغم(

  ٢٤٠٤٣.١٦٦  ٠.٠٧٧  ٠.٥٠٠  ١.٦٦٦  ٦.١٦٦  ٤٥٨.١٦٦  ٢  المكررات
  ١٥٦٤٢٨٩٠.٦٦٦  **٠.٣٩٥  **٥٣٢.٠٤٢  ٨.١٦٦  ٠.٣٧٥  ٧٠.٠٤٢  ١  مواعید الرش

  ٦٨٧١.١٦٦  ٠.٠٢٥  ٠.٦٦٦  ١.١٦٦  ٢.٠٠  ٣٧.١٦٦  ٢  )أ(الخطأ التجریبي 
  ٢١٤٥١٦٩٨.٦٦٦  **٦.١٥٢  **٥٤٩.٠٤٢  **٣٨٧.٨٣٣  **١٧٥.٢٦٤  **١٧٣٥٦.٥٩٧  ٣  مستویات المبید
× مواعید الرش 
  مستویات المبید

٢٨٦٥٥٢٣.٥٥٥  ٠.٠٥٠  **٨٤.٠٤٢  ٥.٦١١  ٩.٨١٩  ٤٧١.٠٤٢  ٣  

الخطأ 
  ٥٦٢٤١.٦١١  ٠.٠٣٧  ٠.٩١٦  ٤.٠٥٥  ٧.٠٨٣  ٢٨٩.٢٧٧  ١٢  )ب(التجریبي

              ٢٣  المجموع الكلي
  . ٪١معنوي عند مستوى احتمال * * 

  
  

الصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن  في Galant superتأثیر مواعید الرش بمبید  : )٤(الجدول 
.  

  أسبوع من الريالرش بعد   الرش بعد الري  الصفات

  أ ١٢٢.٦٦٧  أ ١١٩.٢٥٠  )سم(ارتفاع النبات 
  أ ١٠.٩١٧  أ ١١.١٦٧  )ملم(قطر الساق 

  أ ١٨.٠٠٠  أ ١٦.٨٣٣  نبات/عدد األفرع الثمریة
  أ ٢٠.٨٣٣  ب ١١.٤١٧  **نبات/عدد الجوز

  أ ٣.٩٨٠  ب ٣.٧٢٤  ** )غم(وزن الجوزة 
  أ ٣٤٨٩.٠٠  ب ١٨٧٤.٣٣  )ھكتار/كغم(حاصل القطن الزھر 

     .ھا المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعض ،٪ ١معنوي عند مستوى احتمال * * 
  
  

الصفات الخضریة والحاصل لمحصول القطن  في Galant superتأثیر مستویات الرش بمبید  : )٥(الجدول 
.  

  مستویات الرش
  الصفـــات

  لتر/مل Galant superمبید 
  ٤  ٣  ٢  صفر

  ب ١٣٦.٥٠٠  أ ب ١٤٥.١٦٧  أ ١٦٠.٥٠٠  ج ٤١.٦٦٧  ** )سم(ارتفاع النبات 
  أ ١٣.٨٣٣  أ ١٤.٥٠٠  أ ١٢.٨٣٣  ب ٣.٠٠  ** )ملم(قطر الساق 

  أ ب ٢٢.٠٠  أ ٢٢.٥٠٠  ب ١٩.٦٦٧  ج ٥.٥٠٠  **عدد األفرع الثمریة
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  أ ٢٦.١٦٧  ب ٢٢.٠٠  ج ١٠.٦٦٧  د ٥.٦٦٧  **نبات/عدد الجوز
  أ ٤.٦٦٢  ب ٤.٢٨٨  ب ٤.٠٨٣  ج ٢.٣٧٧  ** )غم(متوسط وزن الجوزة 
  أ ٤٦٧٨  ب ٣٧٧٨  ج ١٧٤٨  د ٥٢٢.٠  )ھكتار/كغم(حاصل القطن الزھر 

  . المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعضھا،  ٪١معنوي عند مستوى احتمال *  *
  
وتأثیره على صفات  Galant superمبید بالرش ومستویات مواعید بین تداخل إن الو

ى لتر بعد الري أدى ال/مل٢یشیر الى ذلك وفیھ نالحظ ان رش المبید بالتركیز ) ٦(القطن فان الجدول 
لتر بعد /مل٢زیادة غیر معنویة الرتفاع النبات واختلف عن معاملة المقارنة ، وان الرش بتركیز 

الذي اختلف عن معاملة المقارنة ، وان ) ملم(أسبوع من الري أدى الى زیادة غیر معنویة لقطر الساق 
نبات الذي /الثمریة لتر بعد أسبوع من الري أدى الى زیادة غیر معنویة لعدد األفرع/مل٣الرش بتركیز 

لتر /مل٤المقارنة ، وقد سجلت زیادة معنویة لعدد الجوز بالنبات عند الرش بتركیز  اختلف عن معاملة 
. ویشیر اختبار دنكن الى انھ أختلف عن جمیع المعامالت  ٣٣.٦٦بعد أسبوع من الري حیث بلغ 

طى أفضل النتائج في زیادة عموماً نالحظ ان الرش بالتركیز العالي بعد أسبوع من الري قد أع
  .متوسطات صفات نباتات القطن 

       
  الصفات الخضریة  في Galant superالرش بمبید  مستویاتو مواعیدتأثیر التداخل بین  : )٦(الجدول 

  .والحاصل لمحصول القطن                
  أسبوع من الريالرش بعد   الرش بعد الري  مواعید الرش

  مستویات 
  الرش

  اتالصفـ

  لتر/مل Galant superمبید   لتر/مل Galant superمبید 

  ٤  ٣  ٢  صفر  ٤  ٣  ٢  صفر

  أ ب ١٤٣.٦٧  أ ب ١٥٦.٣٣  أ ب ١٥٦.٣٣  ج ٣٤.٣٣  ب ١٢٩.٣٣  أ ب ١٣٤.٠٠  أ ١٦٤.٦٧  ج ٤٩.٠٠  )سم(ارتفاع النبات 

  )ملم(قطر الساق 
٣.٦٦٧ 

  ب
  أ ١٤.٠٠  أ ١٣.٠٠  أ ١٤.٣٣٣  ب ٢.٣٣٣  أ ١٣.٦٦٧  أ ١٦.٠٠  أ ١١.٣٣٣

 عدد األفرع الثمریة
  نبات/

  أ ب ٢٢.٣٣  أ ٢٤.٣٣  ب ٢٠.٣٣  ج ٥.٠٠  أ ب ٢١.٦٦٧  أ ب ٢٠.٦٦٧  ب ١٩.٠٠  ج ٦.٠٠

  أ ٣٣.٦٦٧  ب ٣٠.٣٣٣  ھ ١١.٦٦٧  ز ٧.٦٦٧  ج ١٨.٦٦٧  د ١٣.٦٦٧  و ٩.٦٦٧  ح ٣.٦٦٧   **نبات/عدد الجوز

متوسط وزن 
  أ ٤.٧٤٣  أ ب ٤.٤٨٣  جب  ٤.٢٩٧  ھ ٢.٤٠٠  أ ب ٤.٥٨٠  دج  ٤.٠٩٣  د ٣.٨٧٠  ھ ٢.٣٥٣  )غم(الجوزة 

حاصل القطن 
  )ھكتار/كغم(الزھر 

  أ ٥٩٢٩.٣  ب ٥٣٢٠.٠  د ٢٠٠٢.٧  و ٧٠٤.٠  ج ٣٤٢٨.٠  د ٢٢٣٦.٠  ھ ١٤٩٣.٣  و ٣٤٠.٠

  . المتوسطات المتبوعة بأحرف مختلفة في الصف الواحد تختلف عن بعضھا،  ٪١معنوي عند مستوى احتمال * * 

  
INFLUENCE OF GALANT SUPER APPLICATION TIME AND RATES  

IN CONTROL JOHNSON GRASS (Sorghum halepense) (L.) Pers. IN 
COTTON CROP (Gossypium hirsutum) 

Arshad Thanoon Al-Niaumi     Ibraheem Mohamed Alyas     Hazem Ahmed 
Kasim 

Cotton Research Unit                     Plant Production Dept.              Plant Production 
Dept.               

Commission of Technical Education /Insti. Tech. Educa.  Mosul, Iraq 
 

ABSTRACT 
A factorial experiment was conducted in the season 2004 to study the 

effect of Galant super herbicide for controlling Johnson grass in cotton crop 
with two factors, the first : two time of application (after irrigation) and after a 
week of irrigation , and the second four rates (0 , 2 , 3 , 4 m/Liter) of herbicide 
in split plot system with RCBD at the fields of technical institute of Mosul –Al 
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namrood location using Koker-310 variety of cotton to study the characters of 
plant height , No. of fruiting branches , stem diameter , No. bolls per plant , 
boll weight and seed cotton yield . Both time and rates of spraying herbicide 
and the interaction between them had height effect in reducing No. of plant and 
plant height of Johnson grass which calculated in the end of season . The No. 
bolls per plant and boll weight affected significantly at 1% of probability with 
spraying time , the application rates affected significantly for all characters 
except seed cotton yield , while the interaction between the two factors had 
significant effect on No. bolls per plant . Spraying Galant super in 
concentration 4ml./liter significantly increasing almost all characters of cotton , 
and spraying after a week of irrigation significantly increasing No. bolls per 
plant and boll weight which reflects to non significant increasing of seed cotton 
yield . It’s important to study applying higher concentrations of this herbicide 
in controlling Johnson grass in cotton fields in future . 
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