بنام خدا

دستور العمل مديريت علفهاي هرزمزارع كلزا
بر اساس دستوالعمل صادره از طرف بخش علفهای هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

تناوب با غالت مانند كندم ،برنج ،ذرت و غیره بخصوص برای مبارزه با علففهفای هفرز پهف
برگ و تیره شب بو ( گیاهان هم تیره كلزا) الزامی است .
هيرم كاري ( يا ماخار ،بفه اصفحالج ونفوبی هفا ) بفرای پفاك كفردن زمفی از عل هفای هفرز،
از

بخصوص يکساله ،بسیار م ید بوده در مزارع كلفزا خفوج وفواج میدهفد .الزم بفه ذكفر اسفت پف

آبیاری و سبز شدن عل های هرز ،می توان با است اده از عل کش های عمومی مانند  3لیتر پفاراكوات ،و
يا شخم سححی مانند ديسك ،اي عل های هرز را از میان بفرد .شفخم عمیفت توصفیه نمی فود زيفرا بف ر
عل های هرز را از عمت خاك به سحح می آورد و باعث سبز شدن اي عل های هرز و آلوده شدن زمی
می گردد.
كشت به موقع ،بخصوص در اوايل زمانهای توصیه شده برای ك ت ،رقابفت كلفزا بفا عل هفای هفرز را
بهبود می بخ د .در رابحه با كنترل خردل وح ی ،به ويژه در مناطت سرد سفیر ،ايف عمفل بسفیار مو فت
بوده است.
است اده از شعله افكن ،بال اصله پ

از برداشت محصول ،برای از میان بردن ب ور به زمی ريخته كلفزا

و عل های هرز ،بخصوص خردل وح ی ،بسیار م ید است و از غنی شدن خاك از اي ب ور ولفوگیری
بعمل می آورد .ضمنا ن ان داده شده است كه است اده از شعله ا ک روی خاك ،وهت سوزانیدن ب ور
عل های هرزدر سحح خاك ،پ

از آماده سازی زمی و قبل از كاشفت كلفزا و اسفت اده از تفر الن ،در

كاهش تراكم عل های هرز موثر می باشد.
است اده از بذور گواهي شده و عاری از عل های هرز الزامی است .بدي وسیله ،مزرعه به عل های هفرز
وديد آلوده نمی گردد.
رعايت اصول زراعي مانند عمت كاشت ،تراكم مناسب و غیره ،مزرعفه يکدسفت ايدفاد نمفوده

فای

خالی برای رشد عل های هرز بدای نمی گ ارد.
در بسیاری از مزارع ،يك يا دو بار مبارزه مكانيكي بفا عل هفای هفرز میتوانفد ووابعفوی عل هفای هفرز
مزرعه باشد .در خوزستان با كاشت سه رديف كلزا روی پ ته های  57سفانتی متفری توانسفته انفد مفان
رشد عل های هرز روی پ ته هاشوند .عل های هفرز بفی پ فته هفا نیفز يفك مفاه پف
كولتیواتور كنترل شدند.

از كاشفت توسف

مديريت شيميائي علفهاي هرز كلزا
برای مبارزه كلی با علفهای هرز 2 ،لیتر علفكش ترفالن (تراي لورالی  %84امولسیون) قبل
از كاشت روی خاك پاشیده شود و بال اصله توس ديسك يا روتیواتور با خاك مخلوط شود  ،در غیر
اينصورت بال اصله زمی آبیاری شود (بارانی يا سنتی ) به شفرط اينکفه زمفی سمپاشفی شفده در مفدت
كوتاهی خی

شود .برای گر ت نتیده محلوج از تفر الن ،خفاك مزرعفه بايفد عفاری از كلفو باشفد.

تر الن قادر به كنترل عل های هرز هم تیره كلزا نیست و گندم و وو خود رو را نیفز كنتفرل نمیکنفد .در
صورتیکه از تر الن درمزرعه كلزا است اده كرده باشید و مدبور به برگردانیفدن كلفزا شفويد و بخواهیفد
گندم بکاريد ،اندام يك شخم عمیت زمی شمارا برای ك ت گندم آماده و ا م می سازد.
برای كنترل علفهای هرز باريكبرگ از ومله گنفدم و وفو خفودرو يكيي از  4باريي
برگكش زير توصیه شده و در مرحله  3برگی تاپنده زنی باريك برگها اسفت اده شفود ،اگفر باريفك
برگ ها به ساقه ر ته باشند ،رشد اي عل های هرزمتوقف ولی ك ته نمی وند :سوپرگاالنت ( هالوكسی
وپ-آر -متیل استر  %01/4امولسیون )  1/57لیتفر ،گاالنيت ( هالوكسفی فوپ اتوكسفی اتیفل %02/7
امولسیون )  2لیتر  ،فوكيو

( سیکلوكسفیديم  %01امولسفیون )  2لیتفر ويفا نيابو-ا

( ستوكسفیديم

 %02/7امولسیون روغنی)  3لیتر در هکتار توصیه میشود .در مناطت سردسیر از نابو اس است اده ن فود
زيرا اي عل کش در زير  01دروه سانتی گراد نمیتواند عالیت نمايد.
برای كنترل پ روي ی برخی از علفهای هرز په برگ تیرههفای تتريفان ،آ تفاج گفردان،
نخوديان ،ه ت بند ها و همچنی عل های هرزتاتوره ،تاوريزی ،سیاه دانه و بفی تفی را  ،و تفا حفدودی
پنیرك و پیچفك صفحرا ی ،از علففكفش ليونترل ( كلوپیرالیفد  %31اس ال ) .در زمفان حفدود 01
سانتیمتری علفهای هرز به میزان  1/4لیتر در هکتار است اده گفردد .اسفت اده از 1/2لیتفر سفیتوگیت در
هکتار اثر آنرا قوی تر میکند .مصرف حد اكثر  0لیتر لونترل (بدون است اده از سیتوگیت ) و يا  1/4لیتفر
 +سیتوگیت حد اكثر مداز است اده از اي عل کش در مزارع كلزا می باشد.
اخیرا عل کش بوتيزان استار (كوي مراك  +متازاكلر  %80/6اس سی ) به ثبت رسیده است
كه كنترل كننده عل های هرز په برگ و باريك برگ میباشد .میزان مصرف اي عل کش  2/7لیتر در
هکتار به صورت پیش روي ی می باشفد .اسفت اده از ايف عل کفش بفه صفورت پف

روي فی در زمفان

كوتیلیدونی كلزا نیز قابل توصیه است لیک ممک است اثر آن به خوبی پیش روي ی نباشد .با اسفت اده
از اي عل کش ،عل های هرز هم خانواده كلزا تا حدودی كنترل می وند .مثال خاك یر و كیسفه ك فیش
صد در صد و خفردل وح فی و شفلمی حفدودا  %71كنتفرل مفی شفوند .معمفوال پف

از سمپاشفی ايف

عل کش ،نیازی به سمپاشی سموم ديعر عل کش نمی باشد .با میزان توصیه شده بوتیزان استار ،گنفدم و

وو خود رو ممک است باز رو ی داشته باشند .برای اطمینفان از نفابودی كامفل گنفدم و وفو خفود رو،
توصیه می ود از  3لیتر بوتیزان استار است اده گردد .اي مقدار بوتیزان استار شمعدانی را هم كامال كنترل
می نمايد .در يك آزمايش 7 ،لیتر بوتیزان استار خردل وح ی را كامال نابود نمود بدون اينکه بفه كلفزا
خسارتی وارد آورد.
در پايان ،خاطر ن ان می سازد كه است اده از سمپاش ها و نازل های مخصفوص عل کفش هفا،
مو قیت سمپاشی های شما را ت می می نمايد .سمپاش دستی بايد از نوع تلمبه از بغل باشد تا بفا تلمبفه
زدن دا م ،ار سمپاش يکنواخت باشد .نازل اي سمپاش ها  ،اگر يك نازله باشد  ،بايد از نوع آينه ای
يا شره ای ،و اگر تند نازله باشد ،بايد از نازل های تی وت است اده شفود .سفمپاش هفای میکرونفر نیفز
توصیه می وند .سمپاش های پ ت تراكتوری با است اده از نازل های تی وت مدازند.
میزان مصرف آب نیز در سمپاشی علف كش ها نقش مهمی دارند .میزان توصیه شده آج برای
كلیه عل کش های كلزا  311-811لیتر در هکتار است .در صورت است اده از سفمپاش میکرونفر ،تفون
مکانیزم كار آن با ساير سمپاش ها مت اوت است و از مقدار كمفی آج اسفت اده مینمايفد ،بايفد از میفزان
آج توصیه شده سمپاش است اده شود كه حدودا  01-02لیتر در هکتار می باشد.

نازل شره اي

نازل تي جت

ايرج ملکی
كارشناس ارشد علوم علفهای هرز
اداره كل پنبه ،دانههای روغنی و نباتات صنعتی

نازل آينه اي

