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تأثير بعض المبيدات على األدغال المرافقة في حقول الحنطة في المناطق شبه مضمونة االمطار
صالن الدٌن عبد القادر صالا معتز محمد صدٌق
طالل عبد شطا الحٌالً
مدٌرٌة زراعة نٌنو
مما المحاصٌل الحقلٌة  /كلٌة الزراعة والحابات
جامعة الموصل
Email:talal_ab2009@yahoo.com
الخالصة
أجرٌت تجربة حقلٌة فً ناحٌة القوش  /محافظة نٌنوو للموموا الزراعوً ; 2010- 811لدراموة تويرٌر
مبٌد  OD Pallasبرالرة تراكٌز (  7106 ،45و  78087غا مادة فعالة  /دونا) ،مبٌد الشٌفالٌز بتركٌوز 11.25
غا مادة فعالة  /دونا ومبٌد الكرانموتار (  5907غوا موادة فعالوة  /دونوا)  +مبٌود التوبوك (  07غوا موادة فعالوة /
دونا) فً مكافحة األدغال الرفٌعة والعرٌضة النامٌة مع محصول الحنطوة الششونة صونف أا ربٌوع وتويرٌر للوك
على حاصل الحنطة .نفلت التجربة بامتشداا تصمٌا القطاعوات العشووائٌة الكاملوة وبورالث مكوررات .أظهورت
أوزانهوا الجافوة وهول
النتوائج كفواةة مبٌود  OD Pallasفو ً تقلٌول عودد األدغوال الرفٌعوة والعرٌضوة وشفو
النتٌجة انعكمت اٌجابٌا على صوف ات مكونوات محصوول الحنطتوة وبالتوالً زٌوادة حاصول الحلوة لوحودة الممواحة
لٌصل إلى  336.3كحا  /دونا عند معاملة مبٌتد الـ  OD Pallasبالتركٌز  78087غا مادة فعالة  /دونا فً
حووٌن كوووان مقووودار الحاصوول لمعاملوووة المقارنوووة  110كحوووا  /دونووا فقوووط .كوووللك تفوووق مبٌووود الشوووٌفالٌر ومبٌووود
الكرانموتار +التوبوك علوى معاملوة المقارنوة ولكون بمموتوٌات امول مموا هوو علٌوه اي حالوة اموتشداا مبٌود OD
 Pallasعلما ان وجود األدغال ف ً معاملة المقارنة أد إلى انشفا الحاصل بنمبة  ٪ 7;06مقارنة مع تلك
التً تا معاملتها بمبٌد الـ .OD Pallas
كلمات دالة ،OD Pallas :الكرانمتار ،توبك ،حنطة أا ربٌع.
تارٌخ تملا البحث 8108/8/11 :ومبوله .8108 /10/07

المقدمة
تعوود الحنطووة موون أهووا محاصووٌل الحبووو موون حٌووث الزراعووة واالنتووا النبوواتً فووً العووالا وتعتبوور موون
المحاصٌل االمتراتٌجٌة كونها تمرل المصدر األماس لحلاة اإلنمان والدور اللي تلعبه فً التنمٌة االمتصوادٌة.
بلحت المماحة المزروعة فً العراق لعاا (  )8115حووالً  090597الوف دونوا بننتاجٌوة مودرها ; 858ألوف
هكتار (مجهول )8116 ،وعلى الرغا من أهمٌة المحصول الزال معدل إنتا حاصله لوحودة الممواحة متودنٌا
كرٌرا مقارنتة مع االنتا العالمً .إن األنشفا فً معدل األنتا ٌعود إلى عدة أمبا أهمها انتشتار األدغال
بنوعٌها الرافٌ عة و العرٌضة األوراق والتً تماها بدرجة كبٌرة فً منافمة هلا المحصوول وتموب شفضوا فوً
حاصول الحبووو ٌتووراون بووٌن  ( ٪81 - 51إموماعٌل وآش ورون Habib ،8110 ،و  2002 Al- shammaو
 Abdul – khaliqو  )8115 ،Imranإن موون أهووا الطوورق الممووتشدمة ف وً العووالا والعووراق ف وً مكافحووة
األدغال هً امتشداا المبٌدات الكٌماوٌة للحد من انتشار األدغال وتقلٌول الشموائر الناجموة عنهوا وزٌوادة إنتوا
المحصول ومن المبٌدات التً أدشلت إلى العراق حدٌرا هو مبٌد  PallasODحٌث تشٌر التعلٌموات الصوادرة
من التقرٌر ( )8101 ،Anonymousبينه ٌمتشدا فً مكافحة األدغال الرفٌعوة والعرٌضوة فوً حقوول الحنطوة
الشووتوٌة والربٌعٌ وة وهووو ٌحتوووي علووى مووادة بٌروكموووالا  24غووا  /لتوور وال و لي ٌحووول دون تكوووٌن األحمووا
األمٌنٌة األمامٌة الضرورٌة النقماا الشالٌا مما ٌؤدي إلى موت األدغال فوً مرحلوة  7 – 1أوراق كوللك مون
المبٌدات التً أدشلت إلى العراق حدٌرا مبٌد الشٌفالٌر حٌث تا تمتجٌله واعتماد عاا  8118لمكافحة األدغال
الرفٌ عة والعرٌضة األوراق فوً حقوول الحنطوة والقموا الشوٌلمً وٌموتشدا بمعودل  67غوا موادة ف عالوة  /هكتوار
(حبٌ و والجلبووً ،)8118 ،إل ٌمووتشدا فووً مكافحووة أدغووال الشوووفان ،الحنطووة ،الروٌطووة ،أبووو دمووٌا ،الفجٌلووة،
والشوووردل البوووري ( .)8116 ،Anonymousالكرانموووتار أٌضوووا مووون المبٌووودات االنتشابٌوووة لمكافحوووة األدغوووال
العرٌضة األوراق فً حقول الحنطة والشعٌر وهو من المبٌدات شدٌدة التويرٌر علوى االدغوال بتراكٌوز منشفضوة
جدا لمكاف حة مجموعة من األدغال الحولٌة العرٌضوة األوراق وعوادة ٌورش بعود االنبوات عنودما تكوون األدغوال
صووحٌرة ونشووطة النمووو بمرحلووة  8 - 5أوراق ( .)811; ،Anonymousأمووا مبٌوود التوبووك فهووو موون المبٌوودات
المتشصصة لمكافحة األدغال الرفٌعة األوراق وٌرش بعود االنبوات حٌوث ٌعمول علوى متول األنموجة المرموتٌمٌة
لألدغال وٌمتشدا بمعدل  871ما / 5هكتار مادة تجارٌة لمكافحة الشوفان ( .)0;;7 ،Strancharإن الهد ف
من البحث هو درامة تيرٌر مبٌود  Od pallasبتركٌوزات مشتلفوة ومبٌود الشوٌفا لٌر وشلوط مبٌودي الكرانموتار موع
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التوبوك وبوالتراكٌز الموصوى بهوا علوى مكافحوة اال دغوال الحنطوة العرٌضوة والرفٌعوة األوراق وتويرٌر للوك علوى
إنتاجٌة حاصل الحنطة تحت ظروف محافظة نٌنو .
مواد البحث وطرائقه
أجرٌت الدرامة فً حقول احد المزارعٌن فً مرٌة الشرفٌة التابعة لناحٌة القوش شمال مدٌنة الموصل بممافة
(  40كوا) فوً المومووا الزراعوً ; 8101 / 811بعود مووقوط أول مطورة فوً بداٌووة الموموا توا حرارووة األر
بوامطة المحراث القرصً را مممت األر بواموطة الشرماشوة مون أجول تهٌئوة األر للزراعوة وبعودها توا
تقمٌا الحقل إلى شطوط الممافة  87ما بٌن شط آشر وطول الشط  7ا علموا انوه تموت زراعوة شمموة شطووط
لكل وحدة تجرٌبٌوة .ومود زرعوت بولور الحنطوة الششونة صونف اا ربٌوع المصودمة بتوارٌخ  811; /11 /18علوى
عمق  01 – :ما وبمعدل  51كحا  /دونا .وف ٌما ٌلً معامالت المبٌدات والتراكٌز الممتشدمة فً التجربة:
مبٌوود  Od pallasحٌوووث امووتشدا برالروووة تراكٌووز  008 ،011و  087موووا/ 5دونووا أي موووا ٌعوووادل ( 7106 ،67
و  78087غا مادة فعالة  /دونا).
مبٌد شٌفالٌر حٌث امتشدا بتركٌز  97ما / ³دونا ما ٌعادل 00087غا مادة فعالة  /دونا.
مبٌد توبك حٌث امتشدا بتركٌز  071موا/ ³دونوا موا ٌعوادل (  07غوا موادة ف عالوة  /دونوا)  +كرانموتار بتركٌوز
 50ما / ³دونا ما ٌعادل (  5907غا مادة فعالة  /دونا).
معاملة المقارنة بدون امتشداا اي مبٌد.
نفلت التجربة وفق نظا ا تصمٌا القطاعات العشوائٌة الكاملة وبرالث مكررات .موجلت كمٌوة األمطوار الموامطة
شالل موما الزراعة وحم الكمٌات الموضحة فً الجودول ( .)0حصودت التجربوة بتوارٌخ ;8101 / 7 / 8
وأدنا تفاصٌل الصفات التً تمت درامتها:
عدد األدغال الرفٌعة والعرٌضة األوراق  :توا حموا عودد األدغوال علوى  8مراحول مون النموو باموتشداا اطوار
ششوبً لو ابعواد  71 ×71موا وكمووا ٌلوً  .8100 / 7/ 8; ، 6/81 ،5/85 ،2 /88 ،8/05 ،1 /11وعلوى هوولا
األماس تا تحلٌل هاتٌن الصفتٌن كتجربة عاملٌة ضمن تصمٌا RCBDلدرامة تويرٌر المبٌودات وشوالل مراحول
نمو مشتلفة من تواجد أو انتشار األدغال والتداشل بٌنهما.
الوزن الجاف لألدغال الرفٌعة األوراق (غا)عند الحصاد حٌث وضعت العٌنات فً الفرن الكهربائً لمدة
 98ماعة وعلى درجة حرارة  97درجة مئوٌة.
الوزن الجاف لألدغا ل العرٌضة األوراق (غا) عند الحصاد حٌث وضعت العٌنات الفرن الكهربائً لمدة
 98ماعة وعلى درجة حرارة  97درجة مئوٌة عند الحصاد.
اما الصفا ت التوً تموت دراموتها لمحصوول الحنطوة عنود الحصواد كانوت معودل  01نباتوات لكول وحودة تجرٌبٌوة
وكما ٌلً:
 - 0رتفاع النبوات (موا) - 8عودد التفرعوات علوى (ا - 5 )8طوول المونبلة (موا) - 6عودد الحبوو  /مونبلة - 7وزن
 0111حبة - 8الحاصل كحا  /دونا حٌث تا حصاد الشطوط الومطٌة.
تا تحلٌل النتائج المتحصل علٌها إحصائٌا وف ق التصمٌا الممتشدا بامتشداا برنوامج الحاموو  SASواموتشدا
اشتبار دنكن للمقارنة بٌن متومطات المعامالت.
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Table (1) The mean rainfall precipitation at Alqush Location –Nineveh Province for
agricultural growing season 2009-2010.
Total Rainfall ml.
Alqush-ALsharafia village
Description Month
2009 Oct.
Nov. 2009
Dec. 2009
Jan. 2010
Feb. 2010
Mar. 2010
Apr. 2010
May 2010

Date/Day

7

31 30 29 8

Mean/ml

4

12 11 3

Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml
Date/Day
Mean/ml

2

14 4 2 1
18 3 7 1
12 9 7 6
3 10 1 1
21 20 19 3
1 9 25 1
22 19 6 1
1 1 3 8.5
4 3 2 1
8 1 6 31
28 24 22 12
8 2.5 1 1
4 3 2 1
3.5 11.5 4.5 4

15
8
14
7
22
5.5
23
2
6
1

58
18
2
17
9
25
18
28
6
8
4

;5
30 28 20 19 18
2 1 47 16 20
31 26
5 2

31
31

06:
8807
8007

29
6

79
0807
8507
611

Total

النتائج والمناقشة
تشٌر نتائج الجدول ( )8بين معامالت المبٌودات المموتشدمة فوً التجربوة أدت إلوى انشفوا معنووي فوً
عدد األدغال الرفٌعة وكان هلا االنشفوا أكرور شودة فوً حالوة اموتشداا مبٌود  OD pallasوبوالتركٌز 78087
غوا موادة فعالووة  /دونوا .حٌووث كوان االنشفووا معنوٌوا مقارنوة مووع بقٌوة المعووا مالت حٌوث انشف و العودد بنمووبة
 % 7508عون معاملووة المقارنوة وهوولا موا ٌؤكوود فعالٌوة هوولا المبٌود فووً مكافحوة األدغووال الرفٌعوة األوراق تحووت
الظروف المحلٌة وهل النتائج تتفق مع ما أشارت إلٌوة نتوائج التقرٌور الصوادر عون (.)8101 ،Anonymous
كوان لورش المبٌودات بتوارٌخ  6 / 81أرورا كبٌورا علوى عودد األدغوال رفٌعوة األوراق ومود ٌعوود هولا إلوى زٌووادة
األفعال الحٌوٌة بالنبوات وبالتوالً زٌوادة نشواط المبٌود داشول النبوات مموا ملول مون عودد األدغوال مقارنوة بمعاملوة
المقارنة وهلا ٌدل على أن الجو البارد ٌؤشر نشاط المبٌد لبطئ نمو النبوات أصوال .وبصوورة عاموة فونن جمٌوع
تراكٌز المبٌد  OD pallasأدت إلى شف أعداد األدغال رفٌعوة الووراق منول األموبوع األشٌور مون شوهر آلار
ولا تظهر فروق معنوٌة بٌن التراكٌز الفعالوة لوللك المبٌود لولا فونن إموتشداا التركٌوز الوواطئ أفضول مون حٌوث
الجدو االمتصادٌة للمزارع .إن موب عودا متول جمٌوع األدغوال بعود شوهر آلار الموٌما بعو أنوواع األدغوال
الرفٌعة األوراق حٌث تنبت بعد رش المبٌد وتجاوزها مرحلة التيرٌر ومد ٌكون المب فً كمور موكونها وجوود
أمطار فً شهر نٌمان وأٌار والبالحة  58ملا الجدول ( .) 0أعطت معاملة مبٌد الشٌفالٌر ومعاملة الكرانمتار+
التوبك نتائج مقارنة لمبٌد  OD Pallasوهولا ٌفمور كفواةة األشٌرومبٌود الشوٌفالٌر فوً مكافحوة األدغوال الرفٌعوة
األوراق أما بالنمبة لمعاملة الكرانمتار +التوبك فقد ٌرجع المب إلى فعالٌة التوبك فً القضواة علوى األدغوال
الرفٌعة األوراق ولٌس لمبٌد الكرانمتار.
أوضوحت النتووائج فوً الجوودول (  )5بوين التراكٌووز الرالروة لمبٌوود  OD pallasشفضوت عوودد األدغوال العرٌضووة
االوراق وبشوكل معنووي مقارنوة م وع معاملوة مبٌود الشووٌفالٌر ومعاملوة الكرانموتار+التوبوك وكووان أمول عودد عنوود
التركٌز العالً لمبٌود  OD pallasمقارنوة موع بقٌوة المبٌودات ومعاملوة المقارنوة وهول ا ٌودل علوى ان مبٌود OD
 pallasأكروووووور كفووووووواةة فوووووووً متوووووول األدغوووووووال الرفٌعوووووووة والعرٌضووووووة األوراق مقارنوووووووة بمبٌووووووود الشوووووووتٌفالٌر
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أو( الكرانمتار +التوبك) وان كفائته فً متل األدغال العرٌضة األوراق أكبر من كفائته فً متل األدغا ل الرفٌعة
األوراق حٌث وصلت النمبة إلى  ٪ 7:08عند التركٌز العالً مقارنة مع معاملوة المقارنوةٌ .تضوا مون الجودول
نفمه أن عدد األدغال العرٌضة األوراق المتحصل علٌها بنشتالف الفترة الزمنٌوة مون  5 /85ونهاٌوة شوهر أٌوار
كانت امل عددا مقارنة بالمواعٌد الرالرة األولوى حٌوث أظ هورت المبٌودات جمٌعهوا فعالٌتهوا عنود ارتفواع درجوات
الحرارة األمر اللي ٌعجل حركة المبٌد داشل النبات مع العصارة النباتٌوة وبالتوالً وصوول المبٌود إلوى منواطق
الشلل وهلا ٌدل على أن المبٌدات تعمل فً األجواة التً تنشوط مون نموو النبوات كوللك لووحظ عودا متول جمٌوع
األدغال العرٌضة األوراق ومود ٌرجوع موب للوك إموا إلوى تويشر نموو تلوك األدغوال وهربوا مون مالمموة المبٌود
بمب عدا كمر مكونها فً فترة الشتاة أو مد توجد أدغال معمرة عرٌضة األوراق .اما الت داشل بٌن المبٌدات
والمواعٌد فكان واضحا لكافة المبٌودات المموتشدمة فوً التجربوة منول البودة بورش المبٌود وحتوى موعود الحصواد
وبالرغا من أن رش مبٌد  OD pallasوبالتركٌز العالً أد إلوى متول جمٌوع األدغوال العرٌضوة األوراق عنود
الموعد الشامس إال أنه لا ٌشتلف معنوٌا مع جمٌع المبٌدات وبالموعد الرابع وحتوى الحصواد .أوضوحت جمٌوع
النتائج المتحصل علٌها من الجدول ( )6بين جمٌع المبٌدات الممتشدمة فً التجربة أدت إلى انشفا معنووي
فً الوزن الجاف لألدغال الرفٌعة والعرٌضة األوراق مقارنة مع تلك التً لا تعامل بالمبٌد و لا تظهر فروق
معنوٌة بٌن المبٌدات فً تارٌرهوا علوى الووزن الجواف لالدغوال وهولا ٌودل علوى أن جمٌوع المبٌودات المموتشدمة
بالتجربة كانت فعالة وجٌدة فً شف أعداد األدغال وبالتالً شف وزن األدغوال التوً نموت بعود رش المبٌود
مما مد ٌعطً ف كرة حول دشول المبٌد عن طرٌق الجلر وانتشار فً النبات بالتركٌز اللي لوا ٌوؤدي إلوى متلوه
ولكن ٌقلل من نمو ووزنه الجاف وهل النتوائج تتفوق موع موا توصول إلٌوه (صوالا )8118 ،فوً كفواةة اموتشداا
المبٌدات فً مكافحة األدغال العرٌضة األوراق.
Table (2) Effect of some Herbicides at different growth stages on the no. of narrow
leaves growing with wheat crop in the agricultural season of 2009 -2010 in
Nineveh Province.
Mean 8101/7/8; 8101/6/81 8101/5/85 8101/8 /88 8101/8/05 8101/0/00 Periodes
Herbicides
Pallas OD 45
g. i.e./donum
22.00 i Pallas OD 50.4
g. i.e./donum
22.67 hi
Pallas OD
56.25 g.
i.e./donum
37.00 ab
Chevaller
11.25 g.
i.e./donum
39.00 a
Topic +
granstar 15 +
37.5 g.
i.e./donum
29.67 c-g
Control
33.33 a-d

Mean

30.61 a

36.00

33.00 a-d

6.33 j

2.67 j

3.00 j

34.00 abc

32.67 b-e

5.67 j

3.33 j

3.33 j

24.33 hij

24.00 hij

3.33 j

0.00 j

3.00 j

19.06
bc
16.83
c
12.89
d

33.00 a-d

31.00 b-f

5.33 j

1.33 j

3.00 j

18.44
bc

34.33 abc

32.33 b-f

6.33 j

1.67 j

4.00 j

19.61
b

26.67 e-i

28.67 c-h

27.67 d-i

27.67 d-i

26.33 f-i

27.78
a

31.39 a

30.28 a

9.11 b

6.11 c

7.11 bc

Means followed by same letters did not differed significantly at level 5%.
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Table (3) Effect of some Herbicides at different growth stages on no. of broad
Leaves growing with wheat crop in the agricultural season of 2009-2010
in Nineveh Province.
8101/7 /8; 8101/6/81 8101/5/85 8101/8/88 8101/8 /05 8101/0/00 Periodes
Herbicides
3.00 g
1.00 g
2.67 g
22.33 ef 23.00 def
19.67 f
Pallas OD 45 g.
i.e./donum
4.33 g
0.33 g
0.67 g
22.33 ef 23.67 c-f 21.00 ef
Pallas OD 50.4
g. i.e./donum
4.67 g
0.00 g
2.00 g
19.00 f
22.00 ef
19.33 f
Pallas OD 56.25
g. i.e./donum
3.67 g
0.33 g
0.33 g
29.00 a-d 30.00 ab
19.33 f
Chevaller 11.25
g. i.e./donum
3.00 g
0.33 g
2.33 g
27.00 a-e
30.67 a
24.00 bf Topic + granstar
15 + 37.5 g.
i.e./donum
26.33 a-e
30.33 a
26.00 a-e 29.00 a-d 29.33 abc
19.33 f
Control
Mean

20.44

26.44 a

24.78 c

5.67 c

5.39 a

7.50 c

Means followed by same letters did not differed significantly at level 5% .

اظهرت النتائج الواردة فً الجدول ( )6إلى زٌادة معنوٌة فوً ارتفو اع نبوات الحنطوة باموتشداا جمٌوع المبٌودات
مقارنة مع معاملة المقارنة ومد ٌرجع المب إلى كفواة ة المبٌودات المموتشدمة فوً تقلٌول عودد اال دغوال وبالتوالً
تقلٌل المناف مة بٌن المحصول واألدغال المرافقوة لوه .أموا بالنموبة لعودد االشوطاة فقود تفووق المبٌود OD pallas
وبكافة التراكٌز المموتشدمة علوى معواملتً الشوٌفالٌر والكرانموتار +التوبوك وكوللك ع لوى معاملوة المقارنوة أموا
بالنمبة لصوفات مكونوات الحاصول فٌشوٌر الجودول نفموه إلوى تفووق مبٌود  OD pallasمون حٌوث طوول المونبلة،
وعودد الحبووو  /موونبلة و وزن  0111حبووة والمووٌما عنوود اموتشدامه ف وً التركٌووز العووالً عل وى بقٌووة معووامالت
التجربة وهلا موا ٌفمور زٌوادة حاصول غلوة الودونا حٌوث زاد الحاصول بنموبة  ٪88وتعود هول النموبة كبٌورة فوً
زٌادة االنتا ومد ٌرجع المب فً كفاةة المبٌدات فً مكافحة األدغال المرافقة لمحصول الحنطة حٌث كانت
نمبة زٌادة الحاصل لمعاملة مبٌد الشٌفالٌر  ٪.46.7مٌاما مع معاملة المقارنة.
نموتنتج موون لل وك بوين أفضوول مبٌوودٌن ٌمووتشدمان تحوت الظووروف ال دٌمٌووة وبمعودل أمطووار  611ملووا لمحصووول
الحنطة هما مبٌدي ال ـ  OD pallasوالشٌفالٌر .ومد أكدت كرٌر من المصادر كفاة ة هلٌن المبٌدٌن فوً مكافحوة
األدغال المرافقة للمحصول .وهلا ٌتفق مع ما وجود ( Khanواشورون Crooks ،0;;; ،و اشورون8116 ،
و التقرٌور الصوادر عون  .)8101 ،Dow Agro Sciences Australia Ltdومون جهوة أشور نالحوظ بوين
وجود أدغوال رفٌعوة وعرٌضوة األوراق بمعودل ; 51 - 8دغول  /ا 8علوى التووالً مود أرور بشوكل مباشور علوى
إنتاجٌوة المحصوول بوالرغا مون تووفر الرطوبوة فوً تلوك المنواطق و كانوت نموبة انشفوا الحاصول بموب تل وك
األدغال  %7;06مما ٌدل على أن عدد األدغال هً أكرر مون الحود الحور لوحودة الممواحة .ومود تتحٌور تلوك
النم على حم كرافة األدغال ونوعها و درجة مكون البلور ومعدل مقوط األمطار حم تلك المناطق.
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Mean
11.94
cd
12.01
cd
11.17
d
13.78
bc
14.56
b
26.72
a
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Table (4) Effect of some herbicides on the dry weights of narrow and broad leaf
weeds and on the characteristics of wheat crop growing in the
agricultural season of 2009-2010 in Ninevah Provency.
D.W.of
D.W. of
Number
narrow
Height
broad
Yield 1000grain of grains Spike
No.of
weed
of plant
leaves
Treatment
kg/donum weight
/
length
tillers
leaves
(cm)
(g/0.5
spike
(g/0.5
m2)
m2)
Pallas OD
269.5 b
40.0 b
51.0 ab 17.2 a 98.9 ab 20.5 a
5.2 b
4.3 b
45
g. i.e./donum
Pallas OD
319.3 a
41.1 b
50.3 ab 19.6 a 97.2 ab 20.6 a
5.1 b
3.2 b
50.4
g. i.e./donum
Pallas OD
336.3 a
43.0 a
58.5 a 19.0 a 95.0 ab 20.7 a
2.6 b
2.1 b
56.25
g. i.e./donum
Chevalier
206.3 c
40.0 b
49.1 b 12.3 b 91.0 ab 19.8 a
5.8 b
6.2 b
11.25
g. i.e./donum
Topic+granstar
230.8 bc
39.2 b
49.4 b 12.2 b 98.0 a 20.0 a
6.1 b
4.3 b
15+37.5
g. i.e./donum
110.1 d
35.8 c
44.3 b 9.3 b 86.4 b 18.3 b 45.3 a
32.7 a
control
Means followed by same letters did not differed significantly at level 5%.

EFFECT OF SOME HERBICIDES ON CONTROLING ASSOCIATED
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ABSTRACT
The experiment was carried out at al-Alkosh location in Nineveh Governorate
in the agricultural season of 2009-2010. The aim of the present research is to study
the effect of OD Pallas herbicide with three doses (4556.25 and 50.4 g/donum)
,Chevalier (11.25 g/donum) and Granstar (37.5g/donum) + Topic (15g/donum)
herbicides in controlling broad and narrow leaf weeds growing with durum wheat
um rabee variety and to obtain the effect of these treatment on the yield of wheat.
The experiment was set out as Randomized Complete Block Design with three
replicates. The results showed that OD Pallas gave a significant reduction in the
number of broad and narrow leaf weeds and their dry weights and this results had a
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positive reflect in increasing the yield of wheat. The highest yield production of
wheat was obtained with using OD Pallas at concentration of 125 cm³/donum
(336.3 kg/donum) whereas the yield in the control treatment was only 110
kg/donum. Furthermore the presence of weeds in the control treatment led to a
reduction in the yield production of up to 59.4%.
Keywords: OD Pallas, Chevalier, Granstar, Topic, Wheat, Um Rabee variety.
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المصادر
 مجلووة جامعووة تكرٌووت للعلوووا.Triticum aestivum L. األدغووال العرٌضووة األوراق اي محصووول الحنطووة
. 011- ;8 :)5(8 .الزراعٌة
 كفوواةة: )8110 ( فووردوس رشووٌد علووً وهووادي شووابع حمووٌن،  شوووكت عبوودي حبٌ و، فووؤاد كوواظا،إمووماعٌل
ًوفعالٌووة بعوو شصووائ ص المبٌوودات االنتقائٌووة فووً مكافحووة اال دغووال العرٌضووة والرفٌعووة االوراق فووو
.065- 059 :)8 (  مجلة الزراعة العرامٌة.الحنطة
 فوً مكافحوة األدغوال عرٌضوةH- 222  تقٌوٌا كواةةة المبٌود،8118 .ً شوكت عبدي وفائق توفٌق الجلب، ٌحب
 الكتووا الموونوي للجنووة الوطنٌووة، لألدغووال العرٌضووة والرفٌعووة فووً الحنطووةH- 229 األوراق والمبٌوود
.;9- ;8 :)0(8  وزارة الزراعة.لتمجٌل واعتماد المبٌدات
.( اي مكافحةGranstar) Tribenuron  تقٌٌا كفاة ة أربعة أنواع من مبٌد.)8118 (  شاكر مهدي،صالا
)86 (  ا،) المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة8116 ( مجهول
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