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  اطالعات آفت: بخش اول

  : اهمیت و ضرورت

بلکه اختالط بذور هم  علف هاي هرز نه تنها در مصرف آب، نور و مواد غذایی با کلزا رقابت می کنند،

 بنابراین جهت بهبود کمیت و. نیز می شود خانواده ي کلزا، باعث پایین آمدن کیفیت روغن و کنجاله

وجود علف هاي هرز هم خانواده ي . هرز امري اجتناب ناپذیر است کیفیت کلزا، مبارزه با علف هاي

 تاکنون ،)Sinapis arvensis( علف هرز خردل وحشی. مهم این محصول تلقی می شود کلزا از مشکالت

کنده است ایران پرا این گیاه در اغلب نقاط. کشور جهان معرفی شده است 52محصول زراعی از  30در 

مطالعه علف هاي هرز محصول کلزا در  در. و سبب خسارت به سایر محصوالت پاییزه نیز می شود

خانواده گیاهی شناسایی شدند، که بیش ترین فراوانی  16به  گونه متعلق 39سطح استان گلستان، تعداد 

که  بررسی نشان داد نتایج این. هاي گندمیان، شب بو و نخود به خود اختصاص دادند نسبی را خانواده

همچنین . ساله بودند درصد یک ساله و بقیه چند 82از میان علف هاي هرز ظاهر شده در سطح استان، 

درصد باقی مانده در گروه گندمیان جاي  13درصد علف هاي هرز گزارش شده جزو پهن برگان و  87

 ن و یونجه زرد یا شاه افسمهمترین علف هرز از گروه گندمیا) Phalaris minor( علف خون. گرفتند

)Melilotus officinalis( مهمترین گونه از گروه پهن برگ ها بودند.  

تربچه ، کاهوك ،ازمک ،خاکشیر ،شلمی، عمده علف هاي هرز در زراعت کلزا شامل خردل وحشی

انواع باریک برگها  و ارشته خطائی و شمعدانی وحشی ،جعفري وحشی ،ماشک ،وحشی کنگر ،وحشی

  . فاالریس می باشندو  یوالف ،وحشی جو ،جو ،گندمشامل 

  

  نحوه خسارت،

علفهاي هرز، رقیب بسیار مهمی براي محصوالت کشاورزي بوده بطوریکه عالوه بر تغذیه از مواد غذایی 

خاك، میزبان واسط مناسبی براي اشاعه آفات و بیماریهاي گیاهی نیز خواهند بود که در صورت عدم 

   .شود مبارزه اصولی موجب کاهش محصول می موقع و یاه کنترل ب

  

  دستورالعمل اجرایی کنترل : دوم بخش

  

   :کنترل زراعی

 قبل از کشت ، به این ترتیب کهآماده سازي زمین در کاهش علفهاي هرز مؤثر بوده: کردن ماخار -الف

علف کش  ن باآبیاري نموده و پس از رویش علفهاي هرز آنها را با دیسک و یا درصورت امکا زمین را

   .از بین برد) گراماکسون(یا پاراکوات ) رانداپ(گالیفوزیت  هاي عمومی مانند

  کشت بذور عاري از علفهاي هرز خصوصاً توق و گاوپنبه در مزارع  -ب

کشت متراکم باعث می شود که مزرعه از کانوپی مناسبی برخوردار بوده و از رشد و  :رعایت تراکم -ج

   .گیري نمایدرقابت علفهاي هرز جلو
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  : کنترل شیمیایی

  ) پیش رویش(خاك کاربرد  -الف

سانتی متر با دیسک  10این سموم قبل از کشت روي خاك مرطوب سمپاشی شده و بالفاصله تا عمق  -

چنانچه خاك خشک و بی کلوخ باشد پس از سمپاشی با  .شودنوبت عمود بر هم با خاك مخلوط  2تا  1

   .ي شودخاك مخلوط و بالفاصله آبیار

 0.5 پشت تراکتوري با نازل تی جت بوده، بطوریکه حداکثر فاصله بوم تا سطح خاك ،بهترین سمپاش -

   .متر باشد تا امکان هم پوشانی یکسانی را هنگام سمپاشی ایجاد نمود

  : لیتر در هکتار 2 -5/2با دوز مصرف  EC%  48) ترفالن(تریفلورالین  -

در خاك مورد استفاده قرار می ) جوانه کش(رز در حال جوانه زدن این علفکش براي کنترل علفهاي ه

بر روي اندامهاي هوایی تأثیري  لیو کردهبشدت از رشد و نمو ریشه گیاهان حساس جلوگیري  .گیرد

این سموم بر روي اکثر گرامینه ها مؤثر . در داخل گیاه انتقال نمی یابد .است اثر نداشته و یا بسیار کم

  ). 2جدول شماره (است عدادي از علفهاي هرز پهن برگ نیز مؤثر ت علیه بوده و

   .جو خودرو و خردل وحشی را به خوبی کنترل نمی کند ترفالن، گندم،توجه شود که علفکش 

  : لیتر در هکتار 2-5/2با دوز مصرف  SC% 6/41) متازاکلر+ کوئین مراك(بوتیزان استار -

عی از علفهاي هرز باریک برگ و پهن برگ در مزارع جهت کنترل طیف وسی. انتخابی است یعلفکش

قادر است علفهاي هرز هم خانواده کلزا از جمله خردل وحشی، کیسه کشیش،  .استفاده می شود کلزا

کند خاکشیر تلخ و معمولی، ارشته خطایی، چچم، دم روباهی، فاالریس، شیر تیغی و پیرگیاه را کنترل 

  . )2جدول شماره (

لیتر در  2 – 5/2روز پس از کشت کلزا و قبل از جوانه زدن کلزا به میزان  2ف آن بهترین زمان مصر

هکتار در خاك هاي مرطوب و داراي رطوبت براي انتقال علف کش در خاك و در زمینهاي خشک و یا 

در صورتیکه به هر . رطوبت کم پس از آبیاري اول در اولین زمان ممکن براي سمپاشی توصیه می شود

در  .سانتیمتري شخم زد 15ور به شخم کلزا شویم، براي کشت بعدي باید مزرعه را تا عمق دلیل مجب

گندم بهاره، کلزاي بهاره، سیب زمینی، ذرت و . این صورت محصوالت زیر قابل کشت می باشند

   .چغندرقند

   .ز توصیه شده مصرف شودوبا توجه به درصد باالي مواد آلی خاك حداکثر د

  

   )فهاي هرز نازك برگ و پهن برگعل(پس رویشی  - ب

  : )لونترل یا واچ(علفکش کلرپیرالید 

) کاهوك و شیر تیغی ،کنگر(کمپوزیته ) یونجه زرد و شبدر ،ماشک(علفهاي هرز خانواده هاي بقوالت 

را کنترل ... تاج ریزي و ، گالیوم ،تاتوره ،سیاه دانه ،هفت بندها ،)جعفري وحشی وهویجک  ،وایه(چتریان 

   .کندپنیرك را متوقف می  و رشد

لیتر آب پس از رویش  300تا  200سی سی در هکتار همراه با  800تا  600میزان ه این علف کش ب

این علفکش علفهاي هرز پهن برگ یکساله و چندساله فوق را کنترل کرده . شودعلفهاي هرز مصرف می 

مصرف  دبرگی حقیقی تا قبل از تشکیل جوانه هاي گل و گلدهی می توان 2و زمان مصرف آن از مرحله 
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هاي سیب زمینی، آفتابگردان، یونجه، سویا، انواع نخود، لوبیا و کاهو به این سم فوق العاده  زراعت. شود

   .بنابراین این محصوالت را نباید حداقل یکسال بعد از مصرف لونترل کشت نمود .هستندحساس 

  دوز و زمان استفاده از علفکش ها در زراعت کلزا  -1جدول 

ف
دی

ر
  فرموالسیون  نام سم توصیه شده  

مقدار در 

  هکتار

  به لیتر

  زمان مصرف

  یک برگهاي هرز بار برگی علف EC  3  6-3% 12.5  )ستوکسیدیم( نابواس  1

  هاي هرز باریک برگ برگی علف EC 2  6-3% 12.5  )هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل( گاالنت  2

  هاي هرز باریک برگ برگی علف EC 0.7 -0.5  6-3%10.8  )هالوکسی فوپ آر متیل(گاالنت سوپر   3

  هاي هرز باریک برگ برگی علف EC 2  6-3% 10  )سیکلوکسیدیم(فوکوس   4

 هاي هرز باریک برگ برگی علف EC 1.5  6-3% 4  )تفوریلکوییزالوپ پی ( پنترا  5

  پهن برگ مورد هدف  هاي هرز سانتی متري علف SL 0.8 -0.6  10-5% 30  )کلوپیرالید( لونترال  6

 پهن برگ  هاي هرز علف  SL 0.8% 30   )کلوپیرالید( واچ  7

  : توجه

درجه سانتیگراد  10- 12چنانچه احتمال می رود معدل درجه حرارت شبانه روز به کمتر از  -

 . برسد از علف کش نابواس استفاده نشود

 .درجه سانتیگراد خودداري شود 5از مصرف علفکش گاالنت و فوکوس در کمتر از  -

 .مصرف علفکش ها زمانی توصیه می شوند که رشد علفهاي هرز بصورت بطئی نباشد -

ز باریک برگ را کنترل علفکش هاي نابواس، گاالنت سوپر، گاالنت و فوکوس فقط علفهاي هر -

  . می کنند

  تاثیر علف کش هاي بر روي علف هاي هرز در زراعت کلزا  -2جدول

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  عدم کنترل -  ؛% 25کنترل ناچیز *؛ %50کنترل متوسط **؛ %75کنترل خوب  ***؛%100کنترل عالی****



 

[ 1398بازنگري آبان ماه  -حدي والیی، سعیدي، سر ،وفائی یدائی،  [دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت زا]             [

  کنترل علف هاي هرز و مصرف علف کش ها در زراعت کلزا: لعمل اجراییاردستو 5

  ف هرز ارشته خطایی در زراعت کلزاعل تلفیقی مدیریتبرنامه 

 ،هاي دراز مدت مبتنی بر کنترل زراعیهرز باید استراتژي  پیچیدگی هاي مدیریت این علف به دلیل

  .طراحی شود و شیمیایی مکانیکی

  : هرز ارشته خطایی علفوثر در مناطق آلوده جهت مدیریت هایی از اقدامات منمونه 

 . شودخودداري 		کلزا		در مناطق با آلودگی باالي علف هرز ارشته خطایی، از کشت -1

نکاشت مزرعه در پائیز و اقدام به کاشت برخی گیاهان مانند حبوبات  :نیم آیش زمستانه -2

  . ندماه و برداشت در اردیبهشت ماهدر بهمن یا اسف...) و  نخود، عدس(

   .تناوب با گیاهان داراي وجین یا چند چین مانند یونجه -3

   .کشت قصیل برخی غالت مانند گندم و جو -4

. دارد و باید با دقت و مطالعه دقیق انجام شود یخم عمیق ریسک باالیالبته ش(شخم عمیق  -5

 10هاي هرز را در عمق پایین  هرز و سایر علف بطوریکه بعد از برداشت بذور این علف

البته باید دقت . نیستندزنند ولی قادر به سبز شدن یا بیشتر برده که جوانه می		متر سانتی

شخم 		ورزي با  هاي کم خاكبایستی از شیوه پائیز میداشت که در زمان کشت کلزا در 

  . )سطحی استفاده نمود

) متازاکلر+ کوئین مراك(با استفاده از علف کش بوتیزان استاراین اقدامات در کنار کنترل شیمیایی 

6/41 %SC  و قبل از جوانه زدن کلزا و آبیاري اول پس از کشت( لیتر در هکتار 2-5/2با دوز مصرف 

در درازمدت می تواند نتیجه مطلوب و رضایت بخشی از کنترل این علف ) کلزاحله کتیلودونی تا مر

در غیر اینصورت اگر فشار فقط بر روي کنترل شیمیایی باشد، بدلیل چند مرحله سبز . هرز را ارائه دهد

بعد به شدن بذور ارشته خطایی، نمی توان این علف هرز را بطور مناسب کنترل نمود و در سال هاي 

   .تعداد بذور این گیاه در بانک بذر خاك افزوده و کنترل آن دشوارتر خواهد شد
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