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المستخلص

Dichanthiumبھ  دف مكافح  ة دغ  ل الزم  زوم  annulatum (Forsk) Stapf. الن  امي م  ع 

Saccharumسكري رات  ون الق  صب ال   officinarum L. م  صنع / ف  ي حق  ول ال  شركة العام  ة لل  سكر

(N-Phosphonomethyl)] می سان باس تعمال مبی د الكالیفوس یت –ومزرع ة ق صب ال سكر  glycine

من دون احداث ضرر في نباتات المحصول وذلك باتباع طرائق اض افة مختلف ة للمبی د ، وبأق ل كمی ة من ھ 

كبریت  ات +س  ماد الیوری  ا (رة م  ن خ  الل زی  ادة فاعلیت  ھ باس  تعمال م  واد م  ضافة لمكافح  ة االدغ  ال المعم  

بت صمیم )2002-2001(التابعة لل شركة خ الل الم دة )D-435(، نفذت ھذه التجربة في حقل )االمونیوم

Split-plotااللواح المنشقة  design وبتوزیع القطاعات العشوائیة الكاملة RCBD ، وبثالثة مكررات  

ضمنت االلواح الرئیسة عدد مرات االضافة ، بینما شملت االل واح الثانوی ة عل ى مع امالت المكافح ة وقد ت

%1المواد المضافة وھي محلول مائي ل ـ +المختلفة والتي تضمنت تراكیز مختلفة من مبید الكالیفوسیت 

ل الرش التي تم اضافتھا ً، بدال من الماء لوحده لتحضیر محلو)كبریتات االمونیوم+سماد الیوریا (مزیج 

:بطریقتي المسح او الرش وعلى الشكل االتي 

وال  ذي ت  م ت  صمیمھ لھ  ذا الغ  رض اذ یعتم  د عل  ى مب  دأ ال  سائل )1–حمای  ة (االض  افة بجھ  از ال  رش -أ

.المضغوط واستعمل لتنفیذ ثالث معامالت

 ال  شعریة وال  ذي ك  ان اس  اس عمل  ھ یعتم  د عل  ى الخاص  یة)الجھ  اد(االض  افة بطریق  ة الم  سح بجھ  از -ب

.والجاذبیة االرضیة والمنقطات ، اذ استعمل لتنفیذ خمس معامالت

    تم خالل التجربة دراسة الصفات المتعلقة بالدغل والتي شملت عالمات التأثر وتطورھا ودرجة التأثیر 

م ف  ي نھای  ة الموس  )تك  وین نم  وات جدی  دة(وك  ذلك قابلیت  ھ ف  ي اع  ادة النم  و .بع  د م  دد زمنی  ة م  ن االض  افة 

كم ا ت م قی اس محت وى الرایزوم ات م ن الن شأ .وموسم النمو التالي ، وك ذلك ت م اخ ذ ال وزن الج اف لل دغل

عل ى ال رغم (كذلك تم دراسة بعض الصفات المتعلق ة بنبات ات الق صب ال سكري .والسكریات الذائبة الكلیة

الزم زوم وكان ت فی ھ نم وات ًمن كون الحقل الذي تم اختیاره لتنفیذ البحث كان موبوءا بدرجة كبیرة بدغل 

.وھ  ي درج  ة الت  أثر بمع  امالت المكافح  ة المختلف  ة بع  د م  دد زمنی  ة م  ن ت  اریخ التنفی  ذ ً)الق  صب قلیل  ة ج  دا

وال صفات النوعی ة )ع دد التفرع ات ، ارتف اع النب ات وقط ر ال ساق(وك ذلك الت أثیر ف ي مكون ات الحاص ل 

:ًا احصائیا وكانت النتائج كما یأتي حللت البیانات جمیعھ).Purity و Brix ، Poll(للقصب 
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ًكان تأثیر كل من معامالت المكافحة المختلفة وعدد مرات االضافة معنوی ا ف ي مع دل درج ة قت ل -1

ًكم  ا ك  ان لھ  ا ت  أثیر معن  وي ای  ضا ف  ي من  ع نبات  ات )ًقیاس  ا م  ع معامل  ة المقارن  ة(نبات  ات الزم  زوم 

ول وف ي موس م النم و الت الي وف ي خف ض الزمزوم من تكوین نم وات جدی دة ف ي نھای ة الموس م اال

كم ا ك ان الت داخل .الوزن الج اف وف ي محت وى الرایزوم ات م ن الن شأ وال سكریات الذائب ة الكلی ة

ًبینھما معنویا ایضا في درجة القتل وفي معدل اعادة النمو وف ي خف ض محت وى الرایزوم ات م ن  ً

الیوری ا (م زیج %1+م اء : ، مبی د 1:4[النشأ والسكریات الذائبة الكلیة ، اذ تفوقت المعامل ة  

كم  ا تفوق  ت . الم  ضافة بطریق  ة الم  سح ، عل  ى بقی  ة مع  امالت المكافح  ة ])كبریت  ات االمونی  وم+

معاملة االضافة لمرتین بالمقارنة مع االضافة لمرة واحدة ، وفي الصفات المدروسة جمیعھ ا ف ي 

.الدغل

ي ال صفات المدروس ة جمیعھ ا ف ي مح صول الق صب كان لمعامالت المكافحة المختلفة تأثیر معنوي ف-2

ًالسكري ماعدا الت أثیر ف ي مع دل قط ر ال ساق فل م یك ن معنوی ا ، كم ا ك ان ت أثیر ع دد م رات االض افة 

.Brixنبات ونسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة /ًمعنویا في كل من عدد التفرعات 

عدد مرات االضافة غی ر معن وي ف ي نبات ات كان تأثیر التداخل بین معامالت المكافحة المختلفة و-3

المح   صول ، وھ   ذا ی   شیر ال   ى ع   دم وج   ود ت   أثیر س   الب لطریقت   ي االض   افة الم   ستعملة لمبی   د 

الكالیفوس  یت ف  ي نبات  ات ق  صب ال  سكر ، ولك  ن ك  ان لطریق  ة االض  افة بالم  سح لم  رة واح  دة او 

كم ا ل م .لم ضافة ب الرش لمرتین تأثیر سلبي اقل في نباتات المحصول بالمقارن ة م ع المع امالت ا

ًیكن ت أثیر ھ ذا الت داخل معنوی ا ف ي مع دل ارتف اع النب ات وع دد التفرع ات ، وال ف ي ن سبة الم واد 

لكن كان لھذا التداخل ت أثیر معن وي ف ي ك ل م ن درج ة )Brix ، Purity(الصلبة الكلیة والنقاوة 

.Poll(التأثر بعد ومعدل قطر الساق ونسبة السكروز  (

تائج المتحققة عن الدغل والمحصول نستخلص انھ باالمكان اس تعمال طریقت ي ال رش او من مجمل الن-4

)او أي ادغ ال اخ رى مرافق ة(المسح الضافة مبید الكالیفوسیت بشكل موجھ لمكافح ة دغ ل الزم زوم 

وبالمقارن  ة ب  ین الط  ریقتین نج  د ان .م  ن دون اح  داث ت  أثیرات س  لبیة كبی  رة ف  ي نبات  ات المح  صول

كان ھو االفضل من ناحیة التأثیر االبادي في الدغل وانخف اض ت أثیره )الجھاد(استعمال جھاز المسح 

نصوح بھا م ن  مرة بالمقارنة مع الكمیة الم4.09كذلك تم اختزال كمیة المبید الى حد .في المحصول 
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ًوكان ذلك ناجما من االض افة الموج ھ .المبید والمضافة بطریقة الرش وباستعمال الماء فقط مع المبید

.ًلمحلول المبید على نباتات الدغل فقط ومن دون حدوث ضائعات قیاسا مع طریق ة ال رش االعتیادی ة 

ت أثیر )كبریت ات االمونی وم+الیوری ا (م ن محل ول الم زیج %1(كما كان للم ادة الم ضافة الم ستعملة 

اضافي في زیادة فاعلیة المبید على الدغل مما قلل من الكمیة المستعملة منھ لتحقی ق الھ دف نف سھ ف ي 

ً م رة یعن ي ای ضا 4.09ان اختزال كمی ة الم ادة الفعال ة م ن مبی د الكالیفوس یت بمق دار .مكافحة الدغل

. نفسھااختزال الكلفة وتقلیل مشاكل تلوث البیئة بالنسبة

ABSTRACT

This research was conducted in the fields of the General Company of
sugar – factory and farm of sugar cane , Missan , during the period of 2001 /
2002 , to control of Hairy – node – bear grass Dichanthium annulatum (Forsk)
stapf , growing in the ratoon of the sugar cane (Saccharum officinarum) fields .

Different rate of glyphosate in a direct application (by using wipe or spray
method) , different rate of the addative of 1% [Urea + (NH4)2SO4] solution , and
different times of application , were used . New systems of direct application of
glyphosate on the weed plants were designed . The systems were Al-Jihad and
Himaiah -1 , Al-Jihad was used for wipe application , while Himaiah was used
for spray application .
The experiment was conducted in split – plot design . Treatments of number of
applications , during the season, were considered as main – plot , while the control
were considered as a sub-plot . The affects of the different treatments on weeds and
crop plants growth were studied. The data obtained were analyzed statistically and
the results were summarized as follows :

1. The treatments and number of applications were significantly affected
the degree of weed killing , at 115 , 190 and 410 days , after first application
(D.A.F.A) , the regrowth of the weed plant , 190 , 410 D.A.F.A , the dry
weight , 204 D.A.F.A. and the rhizome content of the starch and total soluble
sugars , 240 D.A.F.A.

2. The combinations between treatments were also affected the degree of
weed plant killing significantly , 115 and 190 D.A.F.A , regrowth of weed
plants 190 and 410 D.A.F.A , and rhizome content of starch and total soluble
sugars , 240 D.A.F.A. Treatment of 1 : 4 glyphosate : water + 1% of the
[Urea + (NH4)2SO4] solution , which applied by Al-Jihad system , twice ,
was the most affective on all the studied characteristics of weed plants.

3. Treatments significantly affected all the studied characteristics on crop
plants (except of stem diameter).
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4. Degree of killing 190 and 115 D.A.F.A , number of tillers 240 D.A.F.A

, and brix percentage 205 D.A.F.A of crop plants were significantly effected
by the number of application.

5. Combination treatments x number of application , did not effect degree
of killing of crop plants 115 D.A.F.A , plant height 204 D.A.F.A number of
tillers 204 D.A.F.A , and brix percentages 205 D.A.F.A. But the results
obtained indicated that wipe application by using Al-Jihad system had the
lowest effect on crop plant growth.

6. The results obtained indicated that using Al-Jihad , for wipe application
or Himaiah –1 , for spray application , were most effective in weed control
as a direct methods for glyphosate application , with no significant damage
on the crop plant. Also in the same time , it was indicated that using Al-Jihad
system could reduced the rate of glyphosate required for weed control , to
about 4.09 folds as compared with the application by knapsack spryer .

7. Using the additive of 1% of the solution of [Urea + (NH4)2SO4]
increased the efficiency of glyphosate for control of weed plants .


