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 Medicago تأثير معدل البذار والحش والمبيدات الكيميائية في االدغال المرافقة لمحصول الجت 

sativa.L 
 سالم حمادي عنتر                             ذياب احمد قاسم 

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات
 قسم المحاصيل الحقلية 

 
 الخالصة 

نفذذذت تجربذذة فذذ  حقذذول ثذذعبة بحذذول المحاصذذيل الحقليذذة / قسذذم البحذذول الزراعيذذة فذذ  نينذذو  بتصذذميم 
كغذذم /  36و  24القطاعذذات العثذذوااية الكاملذذة بكركذذة مكذذرراتع و ثذذتملت علذذو كذذرل عوامذذل ا ول   معذذدل البذذذار

ومعاملذذة التعثذذيب اليذذدوي  D-2,4هكتذذار والكذذان  المبيذذدات الكيمياايذذة الترايفلذذورالين وفيوز يذذد وهالوكسذذ  فذذوب و 

وتمذذت والمقارنذذة والكالذذل تكذذرار الحذذ  حيذذل تذذم تكذذرار الحذذ  سذذت مذذرات لكذذل مذذن الزراعذذة ال ريفيذذة والربيعيذذة 
وا ذذذذت الدراسذذذات للحذذذامول وا دضذذذال العري ذذذة  2442ومنتصذذذ  نيسذذذان  2442الزراعذذذة فذذذ  منتصذذذ  ايلذذذول 

رت النتذاا  الذو تذركير معذدل البذاروالمبيذدات الكيمياايذة والرفيعة ا وراق وصذفات محصذول الجذت لكذل حثذة .  ثذا
والح  معنويا ف  الحذامول وا دضذال المرافقذة والعديذد مذن صذفات النمذو وحاصذل الجذت  ذ  ن ف ذت ككافذة ووزن 
ا دضال بزيادة معدل البذارع واد  مبيد الترايفلورالين الو  ن فاض فذ  وزن الحذامول وا دضذال الرفيعذة والعري ذة 

وراق  اصة ف  الحثة ا ولو والكانية قياسا بمعاملة المقارنة وذل  ف  الزراعة ال ريفية والربيعية  كمذا وجذد ان ا 
فعالية ف  مكافحة ا دضال العري ة  ذ  ن ف ت ككافذة ووزن ا دضذال العري ذة ا وراق  اصذة فذ   D-2,4لمبيد  

كغم / هكتذار ع وحقذق اسذتعمال  36و  24المعدلين من البذار الحثة ا ولو ف  الزراعة ال ريفية والربيعية عند كر 
 044مبيد الفلوازيفوب والهالوكس  فوب كفاءة عالية ف  مكافحذة ا دضذال الرفيعذة ا وراق  ذ بلغذت نسذبة المكافحذة 

زن % فذ  الحثذة ا ولذذو بينمذا  ن فذذض التذاكير فذذ  الحثذات التاليذذة قياسذا لمعاملذذة المقارنذة كمذذا  ن ف ذت ككافذذة وو
 ا دضال بإستمرار الح  وزيادة حاصل العل  الجا  بزيادة معدل البذار . 

 
 المقدمة

 هم محاصيل العل  البقولية ويسمو مل  ا عر  لقيمته الغذااية العالية  L.  Medicago sativaيعد الجت

و ست داماته المتعددة ) عل     ر و دريس وسيرج( ع كما يعتبر مصدر بروتين  لتغذية الدواجن ع فهو 
سنة وحسب الظرو  البياية ونظام  دارة المحصول . تبلغ  24-4محصول معمر يمكل ف  ا رض حوال  

ع  ما ف  العراق   ( 2442طن عام ) 454مليون هكتار وا نتاج العالم   35المزروعة بالجت عالميا  المساحة
وتنتثر زراعته ف  محافظة نينو  لمرامة ا را   وتوفر مياه   ل  هكتار 56فقد بلغت المساحة المزروعة 

مثاكل عديدة منها نمو وتواجه زراعة الجت  (0226ع  AL-Nabulsiالري بنسب ملوحة مرامة لنموه  ) 

ا دضال الرفيعة والعري ة ا وراق ف ر عن  نتثار نبات الحامول وهو نبات زهري متطفل يؤكر ف  القيمة 
ع كما قد تكون ا دضال عاار لنقل ا مراض والحثرات الو    ( 2445ع  Koyanو   Laniniالغذااية للعل  ) 

ا دضال المنتثرة مع الجت منها الزراعية  كموعد الزراعة و الجت . وتست دم العديد من الطرق ف  مكافحة 
 ( . Cudney  ,3991و  Orloff) والميكانيكية كالحرق والح  المتكرر كمية التقاوي

تهد  الدراسة تحديد  ف ل كمية بذار وانسب وقت  جراء عملية الح  و ف ل المبيدات  ف  مكافحة 
 ا دضال المرافقة لمحصول الجت .

 ـــــــــــــــــــــ
 البحل مستل من  طروحة دكتوراه الباحل الكان  .

 . 2400/  6/   22وقبوله    5/4/2400تاريخ تسلمكم البحل 

 

 

 
  البحث وطرائقهمواد 
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ف  منطقة حاوي الكنيسة مدينة الموصل  2442وربيع  2442نفذت التجربة ف   ري  الموسم الزراع   عام 
 هكتار  كغم / 36و 24معدل البذار عوامل وه  ا ولتجربة علو كركة و ثتملت ال

 22يوم من الزراعة كم تليها الحثات ا  ر  بعد  23والكان    ستة حثات كانت كما يل  ) الحثة ا ولو بعد 
يوم من  62يوم بين الحثة وا  ر ( للزراعة ال ريفية اما ف  الموسم الربيع  فكانت الحثة ا ولو بعد 

)  ترايفلورالين ) ترفرن(يوم بين كل حثتين ع والكالل  ربعة مبيدات ه   22لحثات ا  ر  بعد الزراعة تلتها ا
ضم مادة فعالة /  254)  ) فيوز يد( ( وفلوازيفوبقبل الزراعة  لط بالتربة سطحياضم /هكتار مادة فعالة  0052

ضم مادة فعالة /  DB 524-2,4و ضم مادة فعالة / هكتار 062)  هكتار بعد ثهر من الزراعة( وهالوكس  فوب

) بدون مكافحة (   يوم من الزراعة لكر المبيدين ( ع والتعثيب اليدوي ف ر عن معاملة المقارنة 20هكتار بعد 
وباست دام نظام التجارب العاملية وفق تصميم القطاعات العثوااية الكاملة بكركة مكررات وكانت مساحة الوحدة 

%( نكرا ف  الموسم ال ريف   بعد 22زرعت بذور الجت الصن  المحل  ) نسبة  نباته م ع  2.5×3التجريبية 
. تم متابعة الحقل  2442آذار  24بينما زرعت بذور الموسم الربيع  ف   2442 يلول  -05 عداد ا رض ف  

بينما سجلت   2442من حيل ا حتياجات المااية حسب التوصيات . بد  تسجيل بيانات الموسم ال ريف  ف  ربيع 
والبيانات  % من ا زهار 25-04بيانات الموسم الربيع  ف  منتص  ثهر حزيران عندما بلغت نباتات الجت 

ا وراق ووزنها الجا  والحاصل الكل  للجت كغم  العري ة والرفيعةا دضال  ككافةو الوزن الجا  للحامول
ساعة . حللت بيانات الصفات الم تلفة  42لمدة  م   24/هكتار ع جففت العينات ف  الفرن الكهرباا  علو درجة 

حسب طريقة التصميم التجريب  المست دم ع وتم  عتماد   تبار دنكن المتعدد المد  للتعر  علو طبيعة 
 ا  ترفات بين  عوامل الدراسة .

 
 النتائج والمناقشة

( للزراعذذة 0تثذذير بيانذذات الجذذدول )تأأأثير معأأدل البذاروالمبيأأدات الكيميائيأأة والحأأش فأأي الحأأامول   غأأ        -1
البذار فذ  الذوزن الجذا  للحذامول و وجذود فروقذات معنويذة بذين  معدل ال ريفية  لو عدم وجود فرق معنوي بين 
% وتليهذا 24.62التعثيب اليدوي المرتبة األولو  ذ بلغت نسذبة المكافحذة  معامرت المبيدات حيل احتلت  معاملة

يعز  ذل   لذو تذركير مبيذد الترايفلذورالين عنذد  لطذه بالتربذة قبذل الزراعذة علذو  نبذات معاملة الترايفلورالين. وقد 
بذور الحامول مما  د   لو ان فاض ف   نبات بذوره وظهوره وبالتال  ان فاض وزنذه الجذا  وهذذه النتيجذة تتفذق 

وتبذين  ن للحثذات  ل .( الذي  كد برن مبيد الترايفلورالين يسبب  فض ف   نبات بذور الحامو2444) Laniniمع 

و  4.24و 4.20تركير معنوي  ذ يرحظ زيادة تدريجيذة فذ  الذوزن الجذا  للحذامول باتجذاه الحثذة األ يذرة  ذ بلذغ 
ضم ف  الحثذة األولذو والكانيذة والكالكذة والرابعذة وال امسذة والسادسذة علذو التذوال  3.23و 3.42و 2.34و 4.60

درجات الحرارة  ذ ترتفع درجات الحرارة باتجذاه الحثذة السادسذة فذ   ويعز  ذل   لو زيادة نمو الحامول بارتفاع
الزراعة ال ريفية وهذه تتفق مع المثاهدات الحقلية للباحل  رل المسح من حيل زيادة نمو وانتثار الحذامول فذ  

( الذذذي  ثذذار الذذو زيذذادة نمذذو وانتثذذار 2444) Rubiales ثذذهر حزيذذران وتمذذوز وآب وتتفذذق هذذذه النتيجذذة مذذع 

( يرحظ وجود فروقات معنويذة للتذدا ل بذين معذدل البذاروالمبيذدات 2لحامول  رل  ثهر الصي  ومن الجدول )ا
ضذم عنذد 2.00التعثذيب اليذدويع بينمذا بلذغ  كغم بذذور/هكتار مذع24البذار معدلعند  2م4.2ضم/4.26 ذ بلغ الوزن 

يرحظ عذدم ظهذذور الحذامول علذو نباتذذات كغذم بذذذور/هكتار  مذا التذدا ل بذين المبيذذدات والحثذات فذ24البذذار معذدل
% وكذل  عندالتعثيب اليذدوي فذ  044الجت عند معاملة الترايفلورالين ف  الحثة األولو  ذ بلغت نسبة المكافحة 

نفس الحثة وهذا يدل علو الكفاءة العالية لمبيد الترايفلذورالين فذ  الحثذة األولذو وان فذاض كفاءتذه بمذرور الوقذت 
الذين اكدوا علذو تنذاقف فعاليذة مبيذد الترايفلذورالين بتقذدم  Orloff (0222)( و 0223) Cudneyوهذه تتفق مع 

الترايفلورالين قبل الزراعة مع ا ستعانة  بالطرق األ ر  بعذد ان فذاض  الزمن وهذا يدل علو  همية است دام مبيد
  المكافحذذة للحذذد مذذن انتثذذار كفذذاءة مبيذذد الترايفلذذورالين بمذذرور الذذزمن فذذ  الحثذذات  ذ يمكذذن  د الذذه  ذذمن برنذذام

 الحامول ف  الحثات األولو.
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 ( لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية .2م4,2البذار والمبيدات الكيميااية والح  ف   الوزن الجا  للحامول )ضم/  معدل( تركير 0الجدول )

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 0.00 0.07 0.61 2.69 4.12 4.57 2.01

24 

 فيوز يد 0.33 0.23 0.62 2.47 4.15 4.51 2.05

 هالوكس  0.31 0.23 0.62 2.60 3.98 4.52 2.04

2.10 4.48 4.21 2.64 0.68 0.25 0.32 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.00 0.23 0.09 0.95 0.18 0.09 0.26

 مقارنة 0.33 0.25 0.66 2.77 4.15 4.52 2.11

 ترايفلورالين 0.00 0.08 0.61 2.65 4.07 4.39 1.97

36 

 فيوز يد 0.31 0.22 0.63 2.52 4.21 4.43 2.05

 هالوكس  0.32 0.21 0.65 2.60 4.11 4.38 2.05

2.05 4.33 4.18 2.59 0.69 0.21 0.31 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.00 0.23 0.80 0.96 0.15 0.09 0.37

 مقارنة 0.33 0.23 0.67 2.68 4.06 4.43 2.07

1.76 

 

التدا ل بين البذار  24 0.22 0.21 0.55 2.35 3.46 3.78
 36 0.21 0.20 0.68 2.33 3.47 3.68 1.76 والحثات

1.99 

 

 ترايفلورالين 0.00 0.08 0.61 2.67 4.10 4.48

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 0.32 0.23 0.63 2.49 4.18 4.47 2.05

 هالوكس  0.32 0.22 0.63 2.60 4.05 4.46 2.05
2.08 4.41 4.19 2.62 0.69 0.23 0.32 DB2,4  

يدويتنظي   0.00 0.22 0.49 0.95 0.17 0.10 0.32  

 مقارنة 0.33 0.24 0.66 2.73 4.11 4.48 2.09

 تركير الحثات 0.21 0.20 0.61 2.34 3.47 3.73 

L.S.D 4.42الحثات×المبيدات×البذار4.33الحثات×المبيدات4.02الحثات ×البذار4.02المبيدات×البذار4.04الحثات 4.04المبيدات 4.42البذار  معدل 
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 (  لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية .2م4.2البذار والمبيدات الكيميااية والح  ف   الوزن الجا  للحامول )ضم/ معدل( تركير 2الجدول )

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات
 المبيدات

البذار معدل  
 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 0.00 0.00 3.11 2.85 2.04 0.42 1.41

24 

 فيوز يد 1.99 7.30 3.92 2.77 2.25 0.45 3.11

 هالوكس  1.98 7.89 3.96 2.82 2.19 0.45 3.21

3.22 0.46 1.99 2.91 3.96 7.93 2.07 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.51 0.46 0.66 0.62 0.61 0.45 0.55

 مقارنة 2.29 8.03 4.11 2.88 2.13 0.42 3.31

 ترايفلورالين 0.00 0.00 3.13 3.33 2.09 0.42 1.50

36 

 فيوز يد 2.01 7.30 4.00 2.77 2.01 0.39 3.08

 هالوكس  2.09 7.57 4.01 2.83 2.21 0.46 3.19

3.19 0.46 2.07 2.85 4.05 7.59 2.14 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.52 0.26 0.56 0.54 0.63 0.44 0.49

 مقارنة 2.13 7.60 4.26 2.92 2.09 0.45 3.24

2.47 

 

التدا ل بين البذار  24 1.48 5.27 3.29 2.48 1.87 0.45
 36 1.49 5.05 3.33 2.54 1.85 0.44 2.45 والحثات

1.45 

 

 ترايفلورالين 0.00 0.00 3.12 3.09 2.07 0.42

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 2.01 7.30 3.96 2.77 2.13 0.42 3.09

 هالوكس  2.03 7.73 3.99 2.82 2.19 0.45 3.20
3.21 0.47 2.03 2.88 4.01 7.77 2.11 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.51 0.36 0.60 0.58 0.62 0.45 0.52

 مقارنة 2.21 7.82 4.19 2.90 2.11 0.44 3.28

 تركير الحثات 1.48 5.16 3.31 2.51 1.86 0.44 

L.S.D 4.26الحثات×المبيدات×البذار4.02الحثات×المبيدات4.04الحثات ×البذار4.04المبيدات×البذار4.42الحثات 4.42المبيدات 4.44البذار  معدل 
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 معذدل ( للزراعة الربيعية عدم وجود فرق معنوي ف  الوزن الجذا  بذين 2وتثير بيانات الجدول )
التعثذيب اليذدوي المرتبذة األولذو  البذارع ويرحظ  وجود فروقات معنوية بين المبيدات حيل احتلت معذاملت 

ومذن الجذدول يرحذظ وجذود والترايفلورالين المرتبة الكانيذة لذنفس السذبب المثذار  ليذه فذ  الزراعذة ال ريفيذة 
فرق معنذوي بذين الحثذات  ذ بلذغ الذوزن حذده األعلذو بالحثذة الكانيذة والكالكذة بينمذا بلذغ الحذد األدنذو بالحثذة 
السادسة وقد يعز  السبب  لو ارتفذاع درجذات الحذرارة فذ  ثذهري تمذوز وآب وقذت الحثذة الكانيذة والكالكذة 

وهذذه تتفذق والمثذاهدات الحقليذة للباحذل  ذرل المسذحع وان فا ها ف  تثذرين الكذان  وقذت الحثذة السادسذة 
 معذدل ويرحظ وجود تدا ل معنوي بين كميات البذار والحثات  ذ بلغ حده األدنو عند الحثة السادسة لكذر 

/هكتار ف  الحثة الكانية وهذذا يعذز   لذو تذركير كغم 36و  24البذار  معدل البذار بينما بلغ حده األعلو عند 
 ية كارتفاع درجات الحرارة المثجعة لنمو الحامول.  ما التدا ل بين المبيذدات والحثذات فقذد الظرو  المنا

ان فض الوزن  لو )صفر(ضم عند معاملة الترايفلورالين ف  الحثذة األولذو والكانيذة  ذ تحققذت نسذبة مكافحذة 
 يرة  ما التدا ل الكركذ  % للحامول بينما لم ت تل  معاملة الترايفلورالين عن المقارنة ف  الحثات األ044

البذذارع  ذ تحقذق نسذبة  معذدل فقد تحقق  ف ل مكافحة عند الحثة األولو باست دام مبيد الترايفلورالين وعنذد 
% مذذذع ا سذذذتمرار فذذذ  ا ن فذذذاض لكفذذذاءة 24.33% وان ف ذذذت عذذذن الحثذذذة الكالكذذذة  لذذذو 044مكافحذذذة 

 الترايفلورالين باتجاه الحثة السادسة.
. تثذير بيانذات 8والمبيدات الكيميائية والحأش فأي كثافأة اادغأال العريألأة ااورا /  البذارتأثير معدل   -8

 لذو  24( للزراعة ال ريفية  لو ان فاض ككافة األدضال العري ة األوراق بزيادة معدل البذارمن 3الجدول )
 لذو  DB-2,4يذد كغم بذور/هكتار ووجود فروقات معنوية بين معامرت المبيذدات حيذل  د  اسذت دام مب36

% قياسذا  بالمقارنذة والذذي كذان 22.43ان فاض معنوي ف  ككافة األدضذال بسذبب المكافحذة المتحققذة البالغذة 
مقاربذذا  لتركيرالتعثذذيب اليذذدوي وان فذذاض ككافذذة األدضذذال معنويذذا  عنذذد معاملذذة الترايفلذذورالين وتحققذذت نسذذبة 

فذ  معاملذة الفيوزيليذد وهالوكسذ  فذوب قياسذا  ةالككافذ% لألدضال العري ة ويرحظ ارتفذاع 40.43مكافحة 
األدضذذال باسذذتمرار الحذذ  حيذذل  د   لذذو عذذدم  ككافذذةومذذن الجذذدول نفسذذه يتبذذين ان فذذاض ع  DB-2,4لمبيذذد

السذذمال لهذذا بتكذذوين مجمذذوع   ذذري جديذذد بتقذذدم الوقذذت. كمذذا يرحذذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذذين معذذدل 
عنذد كذر DB-2,4التعثذيب اليذدوي ومعاملذة المبيذد  معاملذة البذاروالمبيدات وان اقل ككافة من األدضذال عنذد

البذذذذار كمذذذا يوجذذذد تذذذدا ل معنذذذوي بذذذين كميذذذات البذذذذار والحثذذذات  ذ بلذذذغ حذذذده األعلذذذو عنذذذد معذذذدل  معذذذدل 
من البذار فذ  الحثذة السادسذة ومذن  معدلكغم/هكتار ف  الحثة األولو وبلغ حده األدنو عند نفس ال24البذار

 ل معنذذوي بذذين المبيذذدات والحثذذات  ذ بلذذغ حذذده األعلذذو عنذذد معاملذذة المقارنذذة فذذ  بيانذذات الجذذدول هنذذا  تذذدا
%.وبصذورة عامذة فذان 22.22 ذ بلغذت نسذبة المكافحذة  DB-2,4الحثة األولو وحذده األدنذو عنذد معاملذة 

الفروقات  و ح بين معامرت المبيدات والمقارنة ف  الحثات األولو بينما قلت تلذ  الفروقذات فذ  الحثذات 
كونذه جهذازي ويسذتعمل رثذا  علذو محصذول الجذت لذذا تذركيره  DB-2,4التالية وقد يعز  ذل  لطبيعة مبيذد 

لذذو قياسذذا  للحثذذات التاليذذة للتذذدا ل الكركذذ  تذذركير معنذذوي وبلذذغ اقذذل ككافذذة مذذن  ككذذر و ذذوحا  فذذ  الحثذذة األو
كغم/هكتذذار  ذ بلغذذت نسذذبة المكافحذذة 36,24البذذذار  لمعذذدل  بالحثذذة األولذذو DB-2,4األدضذذال عنذذد معاملذذة 

%علو التوال  وهذه النتيجة تؤكد  همية المبيد  ست دامه ف  مكافحة األدضال العري ذة 22.22%ع 22.26
ألوراق فذذ  حقذذول الجذذت مكذذل اللذذزي ع الحمذذيضع عذذر  الذذدي ع المديذذدع اذان الصذذ لةع ال ذذس البذذريع  م ا

( للزراعذة الربيعيذة  لذو عذدم وجذود فذرق معنذوي فذ  ككافذة األدضذال بذين 4الحليب. وتثير بيانات الجدول )
البذار.وتثذير كذذل   معذدلكغم/هكتار بالرضم من وجود مؤثر لرن فاض باتجاه زيادة  36,24البذار  معدل 

قياسذا   DB-2,4 لو وجود فروقات معنوية بين معامرت المبيدات  ذ ان فض ككافة األدضال معنويا  عند مبيد 

% كمذذا ان فذذض العذذدد معنويذذا  عنذذد معاملذذة 62.42للمقارنذذة وبلغذذت نسذذبة المكافحذذة لألدضذذال بهذذذا المبيذذد 
مذذن  DB-2,4% وتحقذذق كفذذاءة  علذذو لمبيذذد 36.6فحذذة الترايفلذذورالين قياسذذا  للمقارنذذة  ذ بلغذذت نسذذبة المكا

الترايفلورالين لتركيره المباثر علو األدضال عري ة األوراق.ويرحظ ان فاض معنوي بذين الحثذات  ذ وجذد 
البذذار والمبيذدات فذ  الزراعذة  معذد تان فاض العدد باتجاه الحثة السادسذة .كمذا وجذد تذدا ل معنذوي بذين 

كغم/هكتذار وتثذير نتذاا  التحليذل ائحصذاا  36,24البذذار  معذدل عنذد كذر  DB-2,4الربيعية وفعالية مبيد 

األعلذو بالحثذة األولذو عنذد كذر  احذده الككافة تالبذار والحثات وبلغ معد ت لو وجود تدا ل معنوي بين 
رة البذار. ويرحظ وجود تدا ل معنوي للمبيدات والحثات وان معامرت المبيدات فذ  الحثذات األ يذ معدل 
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والمقارنذة وكذذل  الترايفلذورالين  DB-2,4تقترب من معاملة المقارنة بينما يرحظ فروقذات كبيذرة بذين مبيذد 
البذار والمبيذدات والحثذات  تذركير معنذوي  ذ بلذغ  معد تللتدا ل الكرك  بين   .والمقارنة عند الحثة األولو

لبذذار ويرحذظ ارتفذاع ككافذة األدضذال العري ذة ا لمعذدل حده األعلو عند معاملة المقارنة ف  الحثذة األولذو 
البذذار  معذدل عند است دام مبيدات الفيوزيليد والهالوكس  فوب عند الحثة األولذو والكانيذة والكالكذة عنذد كذر 

 DB-2,4% عنذد مبيذد 22.42وان فاض ككافة األدضال ليصل حده األدنو لتحقق نسبة مكافحة عاليذة بلغذت 
 معذذذدلو DB-2,4% عنذذذد مبيذذذد 22.23الحثذذذة األولذذذوع ونسذذذبة مكافحذذذة كغم/هكتذذذار ب24بذذذذار معذذذدلو

و   Haute( و  2440وآ ذذرون ) Undersonكغم/هكتذذار بالحثذذة األولذذو هذذذه النتذذاا  تتفذذق مذذع 36بذذذار
Arnold  (2443  الذين  كدوا علو فعالية مبيد )2,4-DB  فذ  مكافحذة ا دضذال العري ذة ا وراق الناميذة

 ف  حقول الجت .
  .8ر معأدل البذاروالمبيأدات الكيميائيأة والحأش فأي الأواف الجأال لردغأال وريألأة ااورا   غأ / تأثي -3

البذذذار فذذ  الذذوزن الجذذا   معذذدل ( للزراعذذة ال ريفيذذة  لذذو وجذذود فذذرق معنذذوي بذذين 5تثذذير نتذذاا  الجذذدول )
كغم/هكتذار وقذد يعذز  ذلذ   لذو زيذادة فذ  القذدرة 36البذار معدللألدضال العري ة األوراق  ذ ان فض عند 

البذذار وتثذير  معد تالتنافسية لنباتات الجت علو منافسة األدضال العري ة بزيادة الككافة النباتية من  رل 
ومبيد الترايفلذورالين  لذو  DB-2,4البيانات  لو فروقات معنوية بين معامرت المبيدات  ذ  د  است دام مبيد 

% ع 22.52 فاض ف  الوزن الجذا  لألدضذال عري ذة األوراق بسذبب نسذبة المكافحذة المتحققذة والبالغذة ان
ومرامذة  ككذر  DB-2,4والترايفلورالين علو التوال  وهذا يدل علذو تفذوق مبيذد  DB-2,4% لمبيد 32.02

 فذاض الذوزن الجذا   ست دامه ف  مكافحة األدضال العري ة األوراق من مبيذد الترايفلذورالين. ويرحذظ ان
 معذد تلألدضال بتكرار الح  بسذبب زيذادة القذدرة التنافسذية لنباتذات الجذت ويرحذظ وجذود تذدا ل معنذوي ل

البذذذار وكذذذل  التعثذذيب مذذع كذذر  معذذدل مذذع كذذل  DB-2,4البذذذار والمبيذذدات  ذ ان فذذض الذذوزن عنذذد معاملذذة 

الحثذذات وبلذذغ حذذده األعلذذو عنذذد الحثذذة البذذذار و يرحذذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذذين معذذد تالبذذذار و معذذدل 
 معذذذدلكغم/هكتذذذار بينمذذذا وصذذذل حذذذده األدنذذذو فذذذ  الحثذذذة السادسذذذة عنذذذد 24البذذذذار معذذذدل األولذذذو عنذذذد

كغم/هكتذذار ويرحذذظ تذذدا ل معنذذوي للمبيذذدات مذذع الحثذذات  ذ  ن الفذذرق بذذين معاملذذة الترايفلذذورالين 24البذذذار
بالنسذبة للفذرق فذ  الذوزن الجذا  لألدضذال بذين معاملذة  والمقارنة يقل تدريجيا  باست دام الح  وكذذل  الحذال

والمقارنذذة  ذ كذذان الفذذرق بينهمذذا فذذ  الحثذذة األولذذو كبيذذرا  و صذذبحت الفروقذذات طفيفذذة فذذ   DB-2,4المبيذذد 
فذ   DB-2,4الحثة األ يرة وتحقق  ف ل حالذة ان فذاض فذ  وزن األدضذال العري ذة عنذد اسذت دام المبيذد 

% علذو التذوال ع وتثذير نتذاا  22.24% ع22.42 ذ بلغذت نسذبة المكافحذة   معذدلالحثة األولو وعند كر 
الجدول  لو وجود تدا ل كرك  معنوي بين معدل البذاروالمبيذدات والحثذات وتحققذت  ف ذل حالذة ان فذاض 

 ذ بلغذت نسذبة  معذدل  البذذارف  الحثة األولو وعند كذر  DB-2,4األدضال العري ة عند است دام  ف  وزن

 لو وجذود فذرق  ( للزراعة الربيعية6% علو التوال . وتثير بيانات الجدول )22.23% ع22.25 المكافحة
كغذم 36 معذدلالبذار ف  الوزن الجا  لألدضال العري ة األوراق  ذ ان فض الوزن عنذد  معدل معنوي بين 

 DB-2,4 العري ذذة األوراق باسذذت دام بذور/هكتار.وتثذذير بيانذذات الجذذدول  لذذو ان فذذاض فذذ  وزن األدضذذال

% علو التوال  ومن البيانات يرحظ تذركير 45.43% ع 23.65ومبيد الترايفلورالين  ذ بلغت نسبة المكافحة 
ضيذذر مباثذذر لمبيذذد الفيوزيليذذد وهالوكسذذ  فذذوب فذذ  ان فذذاض ككافذذة األدضذذال عري ذذة األوراق بعذذد مكافحذذة 

 لمنافسذذة ا دضذذال العري ذذة ا وراق (األدضذذال الرفيعذذة األوراق بالمبيذذدين )  ذ زادت مقاومذذة نباتذذات الجذذت 
ويرحظ من الجدول تركير معنوي للح  حيذل ان فذض الذوزن الجذا  باسذتمرار الحذ  بسذبب  ذع  قذدرة 

البذذار والمبيذدات  معذد تمعنذوي بذين  تذدا ل داألدضال وزيادة القدرة التنافسية لنباتات الجت. ويرحظ وجذو
كغم/هكتذذار باسذذت دام 24البذذذار معذذدلعري ذذة األوراق عنذذد  ذا  د  ذلذذ   لذذو ان فذذاض فذذ  وزن األدضذذال ال

البذذار والحثذات  ذ بلذغ  معذد تالبذذار وتذدا ل معنذوي ل معذدل والتنظي  اليدوي عند كذر  DB-2,4المبيد 

 كغم/هكتار بالحثة األولو وحده24البذار معدلحده األعلو عند 
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 لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية . 2البذار والمبيدات الكيميااية والح  ف   عدد األدضال العري ة األوراق/م معدل( تركير 3الجدول )

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 15.33 13.33 9.66 6.33 3.33 3.33 8.56

24 

 فيوز يد 29.67 24.67 11.33 9.33 3.33 2.66 13.50

 هالوكس  30.00 25.33 11.67 9.00 3.66 3.33 13.80

2.56 3.00 3.67 1.66 2.00 4.67 0.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.33 1.00 1.33 1.00 1.33 1.00 1.17

 مقارنة 31.67 24.66 13.33 9.66 3.66 3.66 14.44

 ترايفلورالين 14.00 11.33 6.33 5.66 3.33 3.33 7.83

36 

 فيوز يد 28.00 24.00 9.33 8.66 3.33 3.00 12.94

 هالوكس  28.00 22.33 9.00 9.66 3.66 3.66 13.00

2.33 2.67 3.33 1.67 1.67 4.33 0.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.33 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 1.00

 مقارنة 29.67 21.33 12.67 9.33 3.33 3.67 13.33

9.01 

 

التدا ل بين البذار  24 18.06 15.61 8.22 6.17 3.17 2.83
 36 16.89 14.06 7.67 5.95 3.00 2.88 8.41 والحثات

8.19 

 

 ترايفلورالين 14.67 12.33 9.50 6.00 3.33 3.33

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 28.83 24.33 11.00 9.00 3.33 2.83 13.22

 هالوكس  29.00 23.84 11.17 9.33 3.67 3.50 13.42
2.44 2.83 3.50 1.67 1.83 4.50 0.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.33 1.00 1.17 0.83 1.17 1.00 1.08

 مقارنة 30.67 23.00 13.00 9.50 3.50 3.67 13.89

 تركير الحثات 17.47 14.83 7.94 6.06 3.08 2.86 

L.S.D 4.5حثات ×مبيدات×بذار 0.42حثات×مبيدات  4.62حثات×بذار 4.62مبيدات ×بذار 4.44الحثات  4.44المبيدات  4.25البذار  معدل 
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 لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية . 2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   عدد األدضال العري ة األوراق/م معدل( تركير 4الجدول )

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 12.33 7.33 4.67 3.33 2.67 3.00 5.56

24 

 فيوز يد 25.00 10.33 4.67 3.00 2.67 3.33 8.17

 هالوكس  25.67 10.67 4.67 2.67 3.00 3.00 8.28

3.06 3.33 1.00 3.33 4.67 5.33 0.67 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.00 1.0 1.00 0.67 1.00 1.33 1.00

 مقارنة 26.00 12.33 4.00 3.00 2.67 3.33 8.56

 ترايفلورالين 12.33 6.67 4.33 2.67 2.67 3.33 5.33

36 

 فيوز يد 25.67 9.33 4.33 2.67 2.67 3.00 7.94

 هالوكس  25.67 9.67 4.33 2.67 2.67 3.33 8.06

2.61 3.33 2.67 2.67 4.33 2.33 0.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 0.67 0.83

 مقارنة 26.00 11.67 5.00 2.67 3.00 3.33 8.61

5.77 

 

التدا ل بين البذار  24 15.11 7.83 3.94 2.67 2.17 2.88
 36 15.17 6.78 3.83 2.33 2.44 2.83 5.57 والحثات

5.44 

 

 ترايفلورالين 12.33 7.00 4.50 3.00 2.67 3.17

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 25.33 9.83 4.50 2.83 2.66 3.17 8.06

 هالوكس  25.68 10.17 4.50 2.67 2.83 1.17 8.17
2.83 3.33 1.83 3.00 4.50 3.83 0.50 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.00 1.00 0.83 0.67 1.00 1.00 0.92

 مقارنة 26.00 12.00 4.50 2.83 2.83 3.33 8.58

 تركير الحثات 15.14 7.31 3.89 2.50 2.31 2.86 

L.S.D 0.42حثات ×مبيدات×بذار 0.44حثات×مبيدات  4.52حثات×بذار 4.52مبيدات ×بذار 4.40الحثات  4.44المبيدات  4.24البذار  معدل 

 
 

 ( لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية .2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   الوزن الجا  لألدضال العري ة األوراق)ضم/م معدل( تركير 5الجدول)
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 تركير المبيدات

 تركير البذار
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 
 

 ترايفلورالين 17.66 12.85 10.31 6.18 3.23 2.61 8.81

24 

 فيوز يد 28.64 23.36 12.29 8.05 2.78 2.18 12.88

 هالوكس  28.92 24.80 12.58 7.59 2.85 2.56 13.22

2.14 1.02 2.92 1.53 2.00 5.01 0.36 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.40 1.07 1.39 1.03 1.43 2.24 1.43

 مقارنة 31.28 24.64 14.39 8.44 3.15 1.02 13.82

 ترايفلورالين 13.16 11.63 10.03 5.38 3.01 2.44 7.61

36 

 فيوز يد 28.47 24.05 11.56 7.53 2.79 2.48 12.81

 هالوكس  27.75 23.04 11.56 8.56 3.26 2.53 12.78

2.57 4.82 2.89 1.07 1.78 4.52 0.35 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.42 1.07 1.06 0.68 0.77 0.98 0.99

 مقارنة 29.80 21.71 13.60 8.20 3.13 2.70 13.19

8.72 

 

التدا ل بين البذار  24 18.04 15.29 8.83 5.47 2.73 1.94
 36 16.83 14.34 8.27 5.24 2.64 2.66 8.33 والحثات

8.21 

 

 ترايفلورالين 15.41 12.24 10.17 5.78 3.12 2.53

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 28.55 23.71 11.92 7.79 2.78 2.32 12.85

 هالوكس  28.34 23.92 12.07 8,08 3.06 2.55 13.00
2.36 2.92 2.91 1.30 1.89 4.77 0.36 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.41 1.07 1.22 0.86 1.10 1.62 1.21

 مقارنة 30.54 23.17 13.99 8.32 3.13 1.86 13.50

 تركير الحثات 17.43 14.81 8.54 5.35 2.68 2.30 
L.S.D 0.24حثات ×مبيدات×بذار 4.22حثات×مبيدات, 4.62حثات  ×بذار 4.62مبيدات ×بذار 4.42الحثات  4.42المبيدات  4.22البذار  معدل 

 
 

 ( لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية .2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   الوزن الجا  لألدضال العري ة األوراق )ضم /م معدل( تركير  6الجدول ) 
التدا ل بين البذار  تركير البذار تركير المبيدات البذار معدل المبيدات الحثات  
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 والمبيدات
6 5 4 3 2 1 

 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 20,07 14.10 1.21 1.51 1.03 2.79 6.78

24 

 فيوز يد 40.23 20.17 1.11 1.33 1.41 2.82 11.18

 هالوكس  39.10 20.97 0.89 1.20 2.50 2.71 11.23

1.82 2.72 0.95 1.42 1.50 3.67 0.65 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.99 1.98 0.20 0.31 2.41 1.12 1.17

 مقارنة 39.30 23.75 1.62 1.32 2.36 2.64 11.83

 ترايفلورالين 17.77 12.54 1.10 1.20 2.23 2.57 6.24

36 

 فيوز يد 40.96 17.14 1.03 1.21 2.23 2.53 10.85

 هالوكس  39.83 4.41 0.90 1.22 2.25 2.55 8.53

2.08 2.69 2.22 1.28 1.40 4.57 0.30 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.99 1.94 0.15 0.30 0.96 0.59 0.82

 مقارنة 40.41 23.77 1.43 1.37 2.56 2.58 12.02

7.33 

 

التدا ل بين البذار  24 23.39 14.10 1.09 1.18 1.77 2.47
 36 23.38 10.73 1.00 1.09 2.08 2.25 6.76 والحثات

6.51 

 

 ترايفلورالين 18.92 13.32 1.15 1.35 1.63 2.68

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 40.60 18.65 1.07 1.27 1.82 2.69 11.02

 هالوكس  39.47 12.69 0.89 1.21 2.37 2.63 9.88
1.95 2.70 1.59 1.35 1.45 4.12 0.48 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.99 1.96 0.18 0.31 1.68 0.85 0.99

 مقارنة 39.85 23.67 1.52 1.35 2.46 2.61 11.93

 تركير الحثات 23.39 12.42 1.04 1.14 1.93 2.36 

L.S.D 0.43حثات ×مبيدات×بذار 4.23حثات×مبيدات 4.42حثات×بذار 4.42مبيدات ×بذار 4.34الحثات  4.34المبيدات  4.02البذار  معدل 
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كغم/هكتذذار بالحثذذة الرابعذذة وبالنسذذبة للتذذدا ل بذذين المبيذذدات والحثذذات يرحذذظ 36األدنذذو عنذذد معذذدل البذذذار
والمقارنذذذة وكذذذذل  بذذذين معاملذذذة  DB-2,4فروقذذذات معنويذذذة كبيذذذرة فذذذ  الحثذذذة األولذذذو بذذذين معاملذذذة مبيذذذد 

لحثة السادسة وقد يعز  هذا  لو طبيعذة تذركير المبيذد الترايفلورالين والمقارنة وتقل الفروقات تدريجا  باتجاه ا
 ذ بلغ حده األعلو وقت رثه علو النبات وظهور تركيره علو األدضال العري ذة األوراق فذ  الحثذة األولذو 

البذذذار  معذذد توبصذذورة وا ذذحة قياسذذا  لمعاملذذة المقارنذذة. وتثذذير البيانذذات  لذذو وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذذين 
ل الفروقات باتجاه استمرار الح  وبلغ وزن األدضال العري ة األوراق حده األدنذو والمبيدات والحثات وتق

 معذذذدلو DB-2,4كغم/هكتذذذار بالحثذذذة األولذذذو تليهذذذا معاملذذذة مبيذذذد 36بذذذذار معذذذدلالتعثذذذيب اليذذذدوي و عنذذذد

% علذو التذوال . وبصذورة 22.42% ع 22.23كغم/هكتار بالحثة األولذو  ذ بلغذت نسذبة المكافحذة 36بذار
ككافذذة األدضذذال و وزانهذذا بزيذذادة معذذدل البذاروهذذذه النتيجذذة تتفذذق مذذع  ن البيانذذات تثذذير  لذذو ان فذذاضعامذذة فذذا

Cordich ( و وان فا ذهما باسذت دام 2445وآ رين )2,4-DB  وتتفذق مذعLarry وLaren (0224  ) . 
 لذذورالينالترايف علذذو DB-2,4(ع . وتفذذوق 2442) Parkerوكذذذل  باسذذت دام الترايفلذذورالين   ذ تتفذذق مذذع 

( .ويرحظ كذل  ان فذاض ككافذة األدضذال باسذتمرار الحذ  وهذذه 0222) Behrensو  Schmidوتتفق مع 
 الذين  كدوا علو تناقف  عداد ا دضال بزيادة عدد الحثات. (2445) وآ رين Cordickتتفق مع 

تثذير البيانذات فذ  . 8ااورا / تأثير معدل البذاروالمبيدات الكيميائية والحش في كثافة اادغال الرفيعة  -4
( للزراعة ال ريفية  لو ان فاض معنوي ف  ككافة األدضال الرفيعة األوراق ف  المتر المربع عنذد 2الجدول )

كغم/هكتذار ويعذز  ذلذ   لذو حذدول زيذادة فذ  القذدرة 24كغم/هكتذار قياسذا   لذو معذدل البذذار36البذار معدل
 سذ وتثذير البيانذات للجذدول نفسذه ان المبيذدين فيوزيليذد وهالوك  .بذذارال معدلالتنافسية لنباتات الجت بزيادة 

% 66.60فوب حققا  ان فا ا  ف  ككافة األدضال الرفيعة األوراق قياسا  للمقارنة حيذل بلغذت نسذبة المكافحذة 
% وبذذل  يرحذظ ان المبيذدين  ف ذل 22.26% علو التذوال  وحقذق الترايفلذورالين نسذبة مكافحذة 62.52ع 

كيرهما المباثر من الترايفلورالين علو األدضال الرفيعة األوراق ويرحظ عدم وجذود فذرق معنذوي بذين ف  تر
ككافذذة األدضذذال الرفيعذذة األوراق ويرحذذظ كذذذل   المبيذذدين الفيوزيليذذد وهالوكسذذ  فذذوب  فذذ  تركيرهمذذا علذذو

ت الجذت ولذم يذؤكر مبيذد بسذبب تحسذن القذدرة التنافسذية لنباتذا DB-2,4ان فاض ككافة األدضال عند استعمال 
2,4-DB  42.25بثكل مباثر علو األدضال الرفيعة األوراق وحقذق الترايفلذورالين نسذبة مكافحذة بلغذت %

وتثير البيانات  لو استمرار ان فاض ككافة األدضال الرفيعة باستمرار الح . مذا تذدا ل البذذار مذع المبيذدات 
كغم/هكتذار ومبيذد الفيوزيليذد عنذد 36فذوب وباسذت دام  فيرحظ ان فاض ككافذة األدضذال عنذد مبيذد الهالوكسذ 

البذذذار والحثذذات وتحقذق اقذذل ككافذذة مذذن  معذذد تالبذذذارع كمذذا يرحذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذين  معذذدلنفذس 
كغذذم بذذذور/هكتار بالحثذذة األولذذو 24كغم/هكتذذار بالحثذذة السادسذذة و علذذو ككافذذة عنذذد36 معذذدلاألدضذذال عنذذد 

والحثذات وان  ف ذل تذدا ل عنذد الحثذة األولذو لمبيذد هالوكسذ  فذوب  ذ  ووجد تدا ل معنوي بين المبيدات
% ويرحذذظ  ن الفذذرق كبيذذر بذذين معاملذذة الهالوكسذذ  فذذوب والمقارنذذة عنذذد الحثذذة 044حقذذق مكافحذذة بنسذذبة 

 معذد تع ويرحذظ مذن البيانذات وجذود تذدا ل معنذوي  األولو بينما يقل الفرق ف  الحثة ال امسة والسادسذة
% عنذذد التذذدا ل الكركذذ  لمبيذذد الهالوكسذذ  فذذوب مذذع 044يذذدات والحثذذات وتحقذذق نسذذبة مكافحذذة البذذذار والمب

(  لو ان فاض معنوي فذ  ككافذة األدضذال 2كغم/هكتار بالحثة األولو. وتثير بيانات الجدول )36بذار معدل
يدات وبلغذت نسذبة الرفيعة األوراق بزيادة معدل البذار وفروقات معنوية ف  ككافة األدضال بين معامرت المب

ع كمذا وجذد تذركير  % التذوال 23.46% ع 26.44المكافحة باست دام مبيد الهالوكس  فوب ومبيذد الفيوزيليذد 
بثذكل معنذوي وتذدريج  باتجذاه الحثذة السادسذة وقذد يعذز   لذو زيذادة  ت الككافذةمعنوي للحثات  ذ ان ف ذ

البذذار والمبيذدات وان  ف ذل  معذد تبذين  القدرة التنافسذية لنباتذات الجذت كمذا يرحذظ وجذود تذدا ل معنذوي
البذار ويرحظ ان فاض العدد عند است دام مبيذد الهالوكسذ   معدل حالة تدا ل عند التعثيب اليدوي عند كر 

البذذار والحثذات  ذ  لمعذد تالبذار كما تثير البيانات وجود تدا ل معنذوي  معدل فوب والفيوزيليد عند كر 
كغم/هكتذار عنذد الحثذة السادسذة وتذدا ل 36دضال الرفيعة األوراق عند معدل البذاريرحظ ان فاض ككافة األ

% عند مبيد الهالوكس  فذوب فذ  الحثذة األولذو. 044معنوي بين المبيدات والحثات وبلغت نسبة المكافحة 
اليذة.  ويرحظ من البيانذات  ن الفذرق بذين معاملذة المبيذد والمقارنذة لذم يسذتمر بذنفس المسذتو  فذ  الحثذات الت

كغذذم بذذذور/هكتار 24البذذذار والمبيذذدات والحثذذات  ذ بلذذغ حذذده األدنذذو عنذذد  معذذد تويرحذذظ تذذدا ل معنذذوي ل
% بذور/هكتار باست دام المبيد نفسذه 36باست دام الهالوكس  فوب ف  الحثة األولو وكذل  عند معدل البذار
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الوكس  فوب وفيوزيليد ان فا ذا  %.بصورة عامة حقق مبيد ه044ف  الحثة األولو وبلغت نسبة المكافحة 
( الذذذين 0222وآ ذذرين ) Walkerفذذ  ككافذذة األدضذذال فذذ  الزراعذذة ال ريفيذذة والربيعيذذة وهذذذه تتفذذق مذذع 

( الذذذذين 0224) Borvinو  Douglas( و 0222) Wittو  Foyاسذذذت دموا مبيذذذد الفيوزيليذذذد وتتفذذذق مذذذع 

اسذذت دموا هالوكسذذ  فذذوب ولذذم يرحذذظ   ذذرارا للمبيذذدين علذذو نباتذذات الجذذت وهذذذه تتفذذق مذذع البذذاحكين مذذنهم 
Ceballos ( وقذذد اكذذد هذذؤ ء البذذاحكين علذذو كفذذاءة هذذذه المبيذذدات فذذ  التقليذذل مذذن ككافذذة 2444) وآ ذذرون

لزراعذذة ال ريفيذذة والربيعيذذة ومذذن ا دضذذال فذذ  حقذذول الجذذت . والجذذدير بالذذذكر مذذن البيانذذات للجذذدولين فذذ  ا
 المثاهدات الحقلية ولتوفر مبيد الهالوكس  فوب واست دامه بتركيز من فض لذا يف ل علو مبيد الفيوزيليد.

.   8والمبيدات الكيميائية والحأش فأي الأواف الجأال لردغأال الرفيعأة ااورا   غأ /  تأثير معدل البذار -5

ل ريفية  لو ان فاض الوزن الجا  لألدضال الرفيعذة األوراق عنذد معذدل ( للزراعة ا2تثير بيانات الجدول )

األعلذذو ولذذم تبلذذغ المعنويذذة ويرحذذظ ان فذذاض فذذ  وزن األدضذذال الرفيعذذة األوراق حيذذل بلغذذت نسذذبة  البذذذار

% لمبيد الهالوكس  فوب والفيوزيليذد ومبيذد الترايفلذورالين علذو 02.54% و22.34% ع 22.56المكافحة 

ي تلذذ  الهالوكسذذ  فذذوب عذذن مبيذذد الفيوزيليذذد معنويذذا  وتبذذين ان فذذاض الذذوزن باسذذتمرار الحذذ .  التذذوال  ولذذم

البذذذار والمبيذذدات  ذ ان فذذض الذذوزن الجذذا  لألدضذذال الرفيعذذة  معذذد تيرحذذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذذين 

ود تذذدا ل البذذذار وتثذذير البيانذذات وجذذ معذذدل األوراق عنذذد اسذذت دام مبيذذد الهالوكسذذ  فذذوب والفيوزيليذذد لكذذر 

معنوي بين البذار والحثات وكذل  وجود تذدا ل معنذوي للمبيذدات والحثذات وان  ف ذل تذدا ل عنذد الحثذة 

% ويظهذر مذن البيانذات ان فذاض الفذرق 044األولو باست دام مبيد الهالوكس  فوب  ذ تحققت نسبة مكافحة 

كركذ  معنذوي  ذ بلذغ حذده األدنذو  بين المبيدات ومعاملة المقارنذة فذ  الحثذات التاليذةع وكذذل  وجذود تذدا ل

%.وتؤكذذد 044كغم/هكتذذار باسذذت دام مبيذذد الهالوكسذذ  فذذوب بالحثذذة األولذذو  ذ بلغذذت نسذذبة المكافحذذة 24عنذد

البذذار  ذ ان فذض عنذد كميذة  معذد ت( للزراعة الربيعية  لو وجود فروقات معنوية بين 04بيانات الجدول )

% ع 23.32مرت المبيذذذدات وبلغذذذت نسذذذبة المكافحذذذة كغم/هكتذذذار ووجذذذود فروقذذذات معنويذذذة لمعذذذا36بذذذذار

 مذذا تذذركير الحثذذات فذذان البيانذذات تثذذير  لذذو  .% لمبيذذد الهالوكسذذ  فذذوب وفيوزيليذذد علذذو التذذوال 24.25

البذذذار  لمعذذد توتثذذير البيانذذات  لذذو وجذذود تذذدا ل معنذذوي  ا ن فذذاض المسذذتمر باتجذذاه الحثذذة السادسذذة.

هكتذار ومبيذد الفيوزيليذد عنذد نفذس كغم/36هالوكسذ  فذوب باسذت دام والمبيدات  ذ ان فذض الذوزن عنذد مبيذد 

البذذذار والحثذذات  ذ بلذذغ حذذده األعلذذو عنذذد معذذدل  معذذد تالبذذذارع ويرحذذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي ل معذذدل

ووجود تذدا ل معنذوي بذين كغم/هكتار بالحثة السادسة 36كغم/هكتار وحده األدنو عند معدل البذار24البذار

المبيدات والحثات وان الفرق بذين المبيذد ومعاملذة المقارنذة لذم يسذتمر فذ  الحثذات التاليذة  ذ قلذت الفروقذات 

باتجاه الحثة السادسة ويرحظ  ف ل تدا ل باست دام مبيد هالوكس  فوب عند الحثذة األولذو  ذ تحقذق نسذبة 

وب والمقارنة عند الحثة األولو اكبر بينمذا يقذل الفذرق فذ  % والفرق بين معاملة الهالوكس  ف044مكافحة 

البذار والمبيدات والحثات  ذ بلغ حذده األدنذو  معد تالحثة ال امسة والسادسة ويرحظ  تدا ل معنوي بين 

% ممذا يؤكذد 044فوب بالحثة األولذو وبلغذت نسذبة المكافحذة   كغم/هكتار باست دام مبيد الهالوكس24عند 

وبصذورة عامذة تثذير البيانذات  لذو ان فذاض  عذداد و وزان  .بيذد  سذت دامه فذ  سذنة الزراعذة همية هذذا الم

(. وحقذذق مبيذذدي 2446) وآ ذذرين Hillgerوهذذذه تتفذذق مذذع  األدضذذال رفيعذذة األوراق بزيذذادة معذذدل البذذذار

 Borvin  (0224)وDouglas الهالوكسذ  فذوب والفيوزيليذد نسذبة مكافحذة عاليذة وهذذه النتيجذة تتفذق مذع 

ان فاض األدضذال . الذين اكدوا علو  ن فاض ككافة ا دضال الرفيعة ا وراق واوزانها بإست دام هذه المبيدات

الذذذين اكذذدوا علذو ان فذذاض ا دضذذال بزيذذادة  (2445)وآ ذذرين Cordickباسذتمرار الحذذ  تتفذذق  مذذع نتذاا   

 .الح 

تثذذير بيانذذات كلأأي   ك أأ  / ركتأأار     تأأأثير معأأدل البذاروالمبيأأدات الكيميائيأأة والحأأش فأأي  الحاصأأل ال -6

كغم/هكتذذار 36 ذ تفوقذذت معذذدل البذذذار عالبذذذار معذذدل ( للزراعذذة ال ريفيذذة وجذذود فذذرق معنذذوي ل00الجذذدول )
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كغم/هكتذذار ويرحذظ  وجذذود تذركير معنذذوي للمبيذدات فذذ  حاصذل العلذذ  الجذا  وبلغذذت 24علذو معذذدل البذذار

عذذذن  DB-2,4ع فيوزيليذذذدع هالوكسذذذ  فذذذوبع %ع للتذذذرفرن4.32%ع 2.52%ع 0.25%ع 5.32الزيذذذادة 

معاملة المقارنة ولم ت تل  معاملة مبيد الفيوزيليد عن الهالوكس  فوب معنويذا فيمذا بينهذا وقذد يعذز  الزيذادة 

ف  معاملة الترايفلورالين  لو تركيره علو كر نوع  األدضذال والحذامول الصذين  وربمذا يعذز  سذبب الزيذادة 

 لذذو كفاءتذذه العاليذذة فذذ  مكافحذة األدضذذال العري ذذة األوراق. ويرحذذظ وجذذود فروقذذات  DB-2,4فذ  معاملذذة 

معنوية بين الحثات  ذ زاد الحاصل ف  الحثة األولو لغاية الحثة ال امسة كذم ان فذض الحاصذل فذ  الحثذة 

يرحذظ  الجذدول األ يرة وقد يعز  ذل   لو فقدان ف  الككافة النباتية بسذبب مذوت نباتذات الجذت ومذن بيانذات

 DB-2,4البذذذار والمبيذذدات ويرحذذظ تحقذذق حاصذذل عذذال  عنذذد اسذذت دام المبيذذد  معذذد تتذذدا ل معنذذوي بذذين 

التعثيب اليدوي فذ   البذار ف ر عن معاملة معدل كغم/هكتار واست دام الترايفلورالين عند 36بذار  معدلو

ر والحثذذات  ذ تحقذذق حاصذذل البذذذا معذذد تمذذن البذذذار. ويرحذذظ وجذذود تذذدا ل معنذذوي بذذين  المعذذدلينكذذر 

كعم/هكتذار عنذد 0222كغم/هكتار بالحثة ال امسة بينما كذان الحاصذل فذ  36كغم/هكتار معدل البذار2204

ع فقذد تفذوق  وتبذين تذدا ل معنذوي بذين المبيذدات والحثذات كغذم بذذور/هكتار بالحثذة األولذو.24البذار معدل

بالحثة األولو علو المقارنةع فذ  حذين قلذت تلذ   DB-2,4الترايفلورالين ومبيد الفيوزيليد والهالوكس  فوب 

ويو ذح الجذدول وجذود  الفروقات ف  الحثات التالية مما يؤكد  هميذة اسذتعمال المبيذدات فذ  سذنة الزراعذة.

كغم/هكتذذار عنذذد معذذدل 2220البذذذار والمبيذذدات والحثذذات  ذ تحقذذق حاصذذل  معذذد تتذذدا ل معنذذوي بذذين 

كذذل   DB-2,4يدوي بالحثة ال امسة ويرحظ الزيادة عنذد معاملذة مبيذد التعثيب ال كغم/هكتار عند36البذار

و هميذة مكافحذة األدضذال العري ذة  DB-2,4مما يدل علو  همية مكافحة األدضذال العري ذة األوراق بمبيذد 

والرفيعذذة بمبيذذد الترايفلذذورالين وجذذاءت بعذذدها فذذ  األهميذذة مبيذذد الهالوكسذذ  فذذوب والفيوزيليذذد ويرحذذظ مذذن 

ت عدم ا ترفها معنويا  و يف ل هالوكس  فوب  سذت دامه بجرعذة من ف ذة ولتذوفره. وتثذير بيانذات البيانا

كغذذذم بذذذذور/هكتار علذذذو معذذذدل 36( للزراعذذذة الربيعيذذذة   لذذذو تفذذذوق معنذذذوي لمعذذذدل البذذذذار02الجذذذدول )

نويذة %(  و ثذارت بيانذات الجذدول  لذو وجذود فروقذات مع3.63كغم/هكتار بنسبة زيادة مقذدارها )24البذار

% للترفرنع فيوزيليذدع هالوكسذ  فذوب 03% ع2.62% ع 6.34% ع 2.22بين معامرت المبيدات وبلغت 

2,4-DB  ويرحظ تركير معنوي للحثات  ذ ان فض حاصل العل  الجا  ف  الحثذات األ يذرة بسذبب تبذاين

زاد حاصذذل العلذذ  والمبيذدات  ذ  الظذرو  المنا يذذة ودلذت البيانذذات علذو وجذذود تذركير معنذذوي لمعذدل البذذذار

نفسذها كمذا  التعثذيب اليذدوي عنذد معذدل البذذار األعلذو ومعاملذة عند معدل البذذارDB-2,4 الجا  عند مبيد 

البذذار والحثذات  ذ تحقذق  علذو كميذة  للحاصذل   معذد تيثير الجدول  لو وجود تركير معنوي للتدا ل بذين 

اصذذل جذا  فذ  الحثذذة ال امسذة عنذد معذذدل كغم/هكتذار بالحثذذة األولذو واقذل ح36الجذا  عنذد معذذدل البذذار

   كغم/هكتار.24البذار
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لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية. 2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   عدد األدضال الرفيعة األوراق/م معدل( تركير 2الجدول )  

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 20.33 15.00 11.67 10.33 10.67 8.67 12.78

24 

 فيوز يد 1.00 1.67 4.33 11.00 9.33 7.67 5.83

 هالوكس  0.00 1.33 3.67 10.00 9.00 7.67 5.28

17.00 7.67 10.33 9.67 14.67 20.67 39.00 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.67 2.00 1.67 1.33 1.67 1.00 1.56

 مقارنة 40.67 20.00 14.33 11.67 12.00 9.67 18.06

 ترايفلورالين 17.67 13.33 11.33 10.67 10.33 8.67 12.00

36 

 فيوز يد 1.00 1.67 5.00 10.00 8.67 8.00 5.72

 هالوكس  0.00 1.33 5.00 11.33 9.67 8.33 5.94

16.06 7.33 10.67 9.67 14.33 18.33 36.00 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.33 1.67 1.33 1.33 1.00 0.67 1.22

 مقارنة 37.00 19.00 13.67 12.00 10.00 7.67 16.56

10.81 

 

البذار التدا ل بين  24 17.11 10.11 8.39 9.00 8.83 7.06
 36 15.50 9.22 8.44 9.17 8.39 6.78 9.59 والحثات

12.39 

 

 ترايفلورالين 19.00 14.17 11.50 10.50 10.50 8.67

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 1.00 1.67 4.67 10.50 9.00 7.83 5.78

 هالوكس  0.00 1.33 4.33 10.67 9.33 8.00 5.61
16.53 7.50 10.50 9.67 9.50 19.50 37.50 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.50 1.83 1.50 1.33 1.33 0.83 1.38

 مقارنة 38.83 19.50 14.00 11.83 11.00 8.67 17.31

 تركير الحثات 16.31 9.67 8.42 9.08 8.61 6.91 

L.S.D 0.24حثات ×مبيدات×بذار 4.22حثات×مبيدات  4.50حثات  ×بذار 4.50مبيدات ×بذار 4.36الحثات  4.35المبيدات  4.20البذار  معدل 
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 لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية 2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   عدد األدضال الرفيعة األوراق/م معدل( تركير 2الجدول )

البذارتركير  تركير المبيدات  
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 13.67 16.00 6.00 4.00 2.33 1.33 7.22

24 

 فيوز يد 1.00 1.00 3.33 3.67 2.33 1.33 2.11

 هالوكس  0.00 0.33 3.00 3.67 2.00 1.33 1.72

10.78 1.33 2.33 3.33 7.00 21.67 29.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.33 1.33 0.67 0.33 0.33 0.00 0.67

 مقارنة 30.33 24.67 12.00 4.00 2.67 1.33 12.50

 ترايفلورالين 12.67 15.67 5.67 3.67 2.33 1.00 6.83

36 

 فيوز يد 0.67 1.00 0.33 3.67 2.33 1.33 2.06

 هالوكس  0.00 0.33 3.0 3.00 2.33 1.00 1.61

10.94 1.33 2.33 3.33 7.67 23.33 27.67 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.00 1.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.56

 مقارنة 29.00 24.33 11.33 3.67 2.67 1.33 12.06

5.84 

 

التدا ل بين البذار  24 12,61 10.83 5.33 3.17 2.00 1.11
 36 11.83 11.00 5.22 2.94 2.06 1.00 5.68 والحثات

7.03 

 

 ترايفلورالين 13.17 15.83 5.83 3.83 2.33 1.17

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 0.83 1.00 3.33 3.67 2.33 1.33 2.08

 هالوكس  0.00 0.33 3.00 3.33 2.17 1.17 1.67
10.86 1.33 2.33 3.33 7.33 22.50 28.33 DB2,4  

 تنظي  يدوي 1.17 1.33 0.50 0.33 0.33 0.00 0.61

 مقارنة 29.67 24.50 11.67 3.83 2.67 1.33 12.28

 تركير الحثات 12.22 10.92 5.28 3.06 2.09 1.06 

L.S.D 4.23حثات ×مبيدات×بذار 4.52حثات×مبيدات  4.34حثات×بذار 4.34مبيدات ×بذار 4.24الحثات  4.24المبيدات  4.04البذار  معدل 
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 ( لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية .2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   الوزن الجا  لردضال الرفيعة ا وراق )ضم/م معدل( تركير 2الجدول ) 
  

 تركير البذار تركير المبيدات
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 14.33 13.17 5.27 3.35 3.77 3.29 7.20

24 

 فيوز يد 0.25 0.66 1.65 3.24 3.70 3.31 2.14

 هالوكس  0.00 0.07 1.48 3.25 3.96 3.29 2.01

8.79 3.30 3.63 3.20 8.67 15.33 18.60 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.53 0.51 0.68 0.65 0.62 0.64 0.61

 مقارنة 19.43 16.00 8.00 3.34 2.64 3.29 8.78

 ترايفلورالين 14.00 13.17 4.99 3.39 3.69 3.24 7.08

36 

 فيوز يد 0.17 0.19 1.57 3.29 2.74 3.30 1.88

 هالوكس  0.00 0.06 1.70 3.14 3.72 3.26 1.98

8.76 3.29 3.72 3.53 8.04 15.00 19.00 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.16 0.77 0.74 0.70 0.70 0.65 0.62

 مقارنة 19.73 15.77 8.13 3.18 3.70 3.29 8.96

4.92 

 

التدا ل بين البذار  24 8.86 7.62 4.29 2.84 3.05 2.85
 36 8.84 7.49 4.20 2.87 3.04 2.84 4.88 والحثات

7.14 

 

 ترايفلورالين 14.17 13.17 5.14 3.37 3.73 3.27

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 0.21 13.17 1.61 3.27 3.21 3.30 2.01

 هالوكس  0.00 0.43 1.59 3.19 3.84 3.27 1.99
8.77 3.29 3.68 3.38 8.36 15.17 18.80 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.34 0.64 0.71 0.68 0.66 0.65 0.61

 مقارنة 19.58 15.88 8.07 3.26 3.17 3.29 8.87

 تركير الحثات 8.85 7.56 4.24 2.86 3.04 2.84 

  

L.S.D 4.62 حثات×مبيدات×بذار  4.42حثات ×مبيدات  4.22حثات  ×بذار 422مبيدات ×بذار 4.24الحثات  4.24المبيدات 4.00البذار معدل  
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 ( لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية2البذار والمبيدات الكيمياايةوالح  ف   الوزن الجا  لردضال الرفيعة ا وراق )ضم/م معدل( تركير 04الجدول ) 

المبيداتتركير   تركير البذار 
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 9.33 9.25 4.97 2.76 1.78 1.41 4.91

24 

 فيوز يد 0.27 0.25 1.81 2.81 1.35 1.25 1.29

 هالوكس  0.00 0.20 1.68 2.85 2.07 1.23 1.34

7.54 1.32 1.42 2.89 6.00 15.00 18.63 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.49 0.40 0.68 0.52 0.30 0.21 0.43

 مقارنة 18.06 15.33 7.33 2.83 1.63 1.72 7.82

 ترايفلورالين 8.33 8.58 4.84 2.86 1.79 1.40 4.63

36 

 فيوز يد 0.29 0.26 1.70 2.88 1.39 1.35 1.31

 هالوكس  0.00 0.21 1.64 2.89 1.38 1.36 1.25

5.68 1.22 1.43 2.75 6.57 5.13 17.00 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.35 0.36 0.50 0.56 0.17 0.14 0.35

 مقارنة 17.87 15.00 8.00 2.89 1.75 1.29 7.80

3.89 

 

التدا ل بين البذار  24 7.80 6.74 3.74 2.44 1.42 1.19
 36 7.31 4.92 3.87 2.47 1.32 1.14 3.50 والحثات

4.77 

 

 ترايفلورالين 8.83 8.91 4.91 2.81 1.81 1.41

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 0.28 0.26 1.75 2.84 1.37 1.30 1.30

 هالوكس  0.00 0.21 1.66 2.87 1.73 1.29 1.29
6.61 1.27 1.42 2.82 6.28 10.07 17.81 DB2,4  

 تنظي  يدوي 0.42 0.42 0.59 0.54 0.23 0.17 0.39

 مقارنة 17.96 15.17 7.67 2.86 1.69 1.51 7.81

 تركير الحثات 7.55 5.83 3.81 2.46 1.36 1.15 

  

L.S.D 4.60حثات×مبيدات×بذار  4.43حثات×مبيدات  4.60حثات×بذار 4.25مبيدات×بذار 4.02الحثات 4.02المبيدات 4.40البذار معدل   
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 البذار والمبيدات الكيميااية والح  ف  حاصل العل  الجا ) كغم/هكتار( لمحصول الجت ف  الزراعة ال ريفية . معدل( تركير 00الجدول )

البذارتركير  تركير المبيدات  
التدا ل بين البذار 

 والمبيدات

 الحثات
 المبيدات

البذار معدل  
 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 2028 1951 1980 2625 2900 2507 2332

24 

 فيوز يد 1677 1891 1973 2566 2910 2337 2226

 هالوكس  1728 1827 1935 2576 2892 2431 2231

2272 2376 2867 2565 2036 1922 1865 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2010 2100 2090 2712 2989 2517 2403

 مقارنة 1660 1708 1844 2559 2896 2420 2182

 ترايفلورالين 1995 1874 2012 2626 2914 2506 2321

36 

 فيوز يد 1768 1799 1968 2651 2922 2553 2277

 هالوكس  1836 1975 1947 2670 2894 2471 2298

2339 2460 2885 2655 2055 1996 1983 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2035 2106 2035 2737 2981 2688 2430

 مقارنة 1708 1762 1873 2640 2890 2538 2235

2274 

 

 التدا ل بين البذار 24 1829 1900 1976 2600 2909 2431
 36 1888 1919 1982 2663 2914 2536 2317 والحثات

2327 

 

 ترايفلورالين 2010 1912 1996 2625 2907 2506

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 1723 1845 1971 2609 2916 2445 2251

 هالوكس  1782 1901 1941 2623 2893 2451 2265
2305 2417 2875 2610 2045 1959 1925 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2023 2103 2062 2724 2985 2603 2417

 مقارنة 1685 1735 1859 2599 2893 2479 2208

 تركير الحثات 1858 1909 1979 2631 2912 2484 

L.S.D 022.22حثات ×مبيدات×بذار 032.20حثات ×مبيدات 24.22حثات×بذار  24.22مبيدات×بذار  52.42الحثات   52.42المبيدات   32.25البذار  معدل 
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 البذار والمبيدات الكيمياايةف   حاصل العل  الجا ) كغم/هكتار( لمحصول الجت ف  الزراعة الربيعية . معدل( تركير 02الجدول )

 تركير البذار تركير المبيدات
لتدا ل بين البذار ا

 والمبيدات

 الحثات

 المبيدات
البذار معدل  

 1 2 3 4 5 6 كغم/هكتار

 

 

 ترايفلورالين 2203 2085 2046 1925 1846 1873 1996

24 

 فيوز يد 2046 2036 1970 1900 1825 1881 1943

 هالوكس  2133 2030 2017 1901 1841 1880 1967

2051 1873 1908 1915 2113 2172 2323 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2359 2283 2133 1983 1906 1915 2096

 مقارنة 1743 1831 1945 1903 1806 1831 1843

 ترايفلورالين 2245 2167 2207 1936 1848 1953 2059

36 

 فيوز يد 2175 2082 2190 1930 1826 1896 2016

 هالوكس  2326 2100 2192 1928 1845 1861 2042

2157 1908 1880 1949 2206 2457 2545 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2540 2590 2162 1993 1903 1923 2172

 مقارنة 1772 1886 1949 1905 1848 1928 1881

1983 

 

التدا ل بين البذار  24 2134 2073 2037 1921 1855 1875
 36 2267 2200 2151 1940 1858 1911 2055 والحثات

2028 

 

 ترايفلورالين 2224 2126 2127 1930 1847 1913

التدا ل بين 
 المبيدات والحثات

 فيوز يد 2110 2059 2080 1915 1825 1889 1980

 هالوكس  2230 2065 2104 1914 1843 1870 2004
2104 1890 1894 1932 2160 2314 2434 DB2,4  

 تنظي  يدوي 2449 2396 2147 1988 1905 1919 2134

 مقارنة 1758 1858 1947 1904 1827 1880 1862

 تركير الحثات 2201 2136 2094 1931 1857 1893 

L.S.D 25.22حثات×مبيدات×بذار53.02حثات×مبيدات 34.20حثات×بذار 34.20مبيدات×بذار20.20الحثات 20.20المبيدات 02.54البذار  معدل  
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وتثير البيانات  لو وجود تدا ل معنذوي بذين المبيذدات والحثذات ويرحذظ ان فذاض تذركير المعذامرت عنذد   

والمقارنة ف  الحثة األولذو ولكذن  DB-2,4البذار باستمرار الح  و يرحظ فرق اكبر بين مبيد  معدل كر 

يقذل  الفذذرق فذ  الحثذذة السادسذة وقذذد يعذز  ذلذذ   لذو التذذركير المباثذر للمبيذذد فذ  الحثذذة األولذو فذذ  مكافحذذة 

البذذار المبيذدات  معذدلاألدضال العري ة األوراق  كما يثذير الجذدول  لذو وجذود تذركير معنذوي للتذدا ل بذين 

التعثذيب اليذدوي و باسذت دام  كغم/هكتذار عنذد36معذدل بذذار والحثات  ذ تحقق  علو حاصذل عنذد اسذت دام 

عنذذد الحثذذة األولذذو والكانيذذة. وبصذذورة عامذذة تتفذذق نتذذاا  التجربذذة بالنسذذبة لمعذذدل البذذذارمع  DB-2,4المبيذذد 

Cwett وSpraugue (0262 الذين  كدوا علو زيادة حاصل ) البذار. معد تالجت بزيادة 

 

EFFECT OF SEEDING RATE , REPEATED CUTTINGS  AND 

HERBICIDE  ON CONTROLLING  OF   WEEDS IN ALFALFA 

FIELD Medicago sativa .L . 

        Salim .Hommadi.Anter                                  Thyab .Ahmad.Kaseem 

Field crop Dept /College of Agric 
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ABSTRACT 

The experiment was carried out at Al-Rashidya research station by using 

the Randomized Complete Block Design . The experiment included three factors 

seeding rate , herbicides and mowing . Seeding rates were ( 24 and 36 kg seeds / 

ha) , the application of herbicides was (Trifluralen 1152 g . a . i/ha) , ( 2,4-DB 520 

g a.i / ha )  , (Fuzilade 250 g a.i/ ha) and (Halloxyphop 81 g a.i /ha) besides hand 

weeding and check treatment . The samples were collected six times in Autumn 

and six in Spring . The number of branches / plant increased with the decrease of 

seeding rate and there was a significant increase in the forage dry weight at 36 

kg/ha seeding  rate . The Trifluralen caused decrease in the dodder and weeds dry 

weight especially in the first and second mowing , whereas 2,4-DB had clearly 

affected the broad leaf weeds . Fuzilade and Halloxyphop herbicides significantly 

affected the grasses by 100 % control of weeds in the first mowing . The weeds 

significantly with continuing mowing .  
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