
 علف های هرز مهم مزارع برنج

 طبقه بندي علفهاي هرز مزارع برنج:

 
طبقه بندي علفهاي هرز براساس فصل رويش، طول رويش و نوع گياه، شکل ظاهري)مرفولوژي(،نوع محل رويش، بومي و مهاجر 

وارد مي کنند، فيزيولوژي گياه هرز صورت مي گيرد.علفهاي هرز مزارع برنج از لحاظ شکل بودن، نوع زياني که به محصول 
 ظاهري )مورفولوژي( به باريک برگها)تک لپه ايها(و پهن برگها)دو لپه ايها( تقسيم مي شود:

 
 علفهاي باريک برگ: -الف

در آنها سه يا مضربي از سه مي باشد اين دسته از  گياهان هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهاي موازي بوده و تعداد اجزاي گل
علفهاي هرز در زمان جوانه زدن غالبا" يک لپه توليدکرده و به فرايند بعدي ادامه حيات مي دهند مانند:اويارسالم )با نام محلي 

 ، بند واش يا سگ واش.:چور،چکا،گالي،جلي(،قياق)با نام محلي:ارداله(، سوروف) با نام محلي: وازمل،زرا،وازمبيل،کل دمه( 

 
 علفهاي هرز پهن برگ: -ب

علفهاي هرزي که داراي برگهايي با رگبرگهايي منشعب بوده و تعداد اجزاي گل درآنها ?،? و يا مضربي از آنها است. جوانه زدن 
ه از علفهاي هرز قابل توجه در اين دسته از علفهاي هرزبا دو لپه و يا دو برگ بذري آغاز شده که در موقع کنترل شيميايي با اين دست

 مي باشد.
از اين گروه قاشق واش )قاشک يا بارهنگ آبي( و تير کمان آبي، شبدر آبي،عدسک آبي، علف ارزني، آزوال،سل واش،جلبکهاي ر 

 شته ايي را مي توان نام برد

  

 علفهای هرز مزارع برنج از نظر نحوه تکثیر به دو گروه تقسیم می شوند:

 
 جنسی: در اين روش باتالقی گرده گياه نر ومادگی سبب توليد بذر می گردد و بقای علف هرز را تضمين می کند.تکثير  -الف
تکثير غير جنسی: در اين روش ازدياد گياهان بدون دخالت اندام نر و مادگی، با ريزوم )قياق( ، غده)اويارسالم( ، پياز )پياز  -ب

 وحشی ، سورنجان( و... صورت می گيرد

  

 روفسو

است. اين علفها با جذب آب و مواد غذايی و همچنين نور و اشغال فضا، موجب ضعيف  خزانه برنج علف هرز نوعی

شوند. به عالوه، علفهای هرز موجود در خزانه، همراه نشاهای برنج به زمين اصلی راه يافته و باعث مشکالت بيشتر یم نشاها شدن

 شوند. وجين اثر بوده و بايد با دستها بیروی آن هاکشعلف شوند. زيرا در اين مرحله،در مزرعه می

، قاشق واش ماند هاپهن برگ ، بعضی ازپيرز يک ساله، انواع اويارسالم از جمله هاجگن در ضمن علفهای هرز ديگری مانند انواع
 کنند.با نشاهای برنج رقابت می

 علف هرز آزوال: 

يکی از علف هرز مهم که در منطقه فريدونکنار موجب آزار و اذيت کشاورزان منطقه شده است علف هرز آزوال می باشد برای  
 مبارزه با اين علف هرز روشهای زير توصيه می شود:

 فاصله آخرين مرحله شخم )پادلينگ( تا نشاءکاری را کم کنيد. -۱

  در موقع نشاء کاری مزرعه بدون آب باشد. -۲
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  بعداز نشاء کاری عمق آب کم باشد يا در صورت امکان مزرعه بدون آب باشد. -۳
عدد اردک در يک هکتار می توان آزوال را کنترل کامل نموده و حتی آن را بصورت يک عامل مفيد در  ۳۰۰با قرار دادن  -۴

  مزرعه تبديل کرد.
فسفاته موجب زاد و ولد آن شده ، در نتيجه کود فسفاته را در موقع کود فسفاته در مناطق آلوده به آزوال مصرف نشود چون کود  -5

وجين مصرف کنيد و از ميزان کود ازته بکاهيد.الزم بذکر است تغيير رنگ سبز آزوال به رنگ قرمز بد ليل کمبود فسفر مزرعه 
 است که با دادن کود فسفره اين علف هرز به رنگ سبز بر می گردد.

کمبود فسفات را نشان می دهد اين کمبود هم در زمستان وهم در بهار ديده ميشود.در زمستان بعلت  علف هرز آزوال اين عکس 
سرمای آب جذب فسفر به خوبی صورت نمی گيرد. از مزايای آزوالدر مزرعه برنج عالوه بر تامين ازت خاک در زمانهای 

 ی هرز را کاهش می دهد.خشکسالی نقش مالچ را ايفاء می نمايد وعمليات وجين برای ساير علفها

 (Cyperus spp) اویارسالم یا آبیارسالم 

سانتی  ۷۰شود. ارتفاع گياه به ويژه در شاليزارها يافت میکه بيشتر در کشتزارهای آبی به جگنيان است يکساله از خانواده گياهی 

شکل و به بيضی گندمه اويارسالم ميوه ميليمتر است . ۴گوش شکل دارد و کلفتی آن نزديک به رسد. ساقه اويارسالم مقطع سهمتر می

و اويارسالم  cyperus rotundusاويارسالم به جنس اويارسالم ارغوانی  [۱]شود.تکثير می بذر ای است. اويارسالم بارنگ قهوه

 هستند. cyperaceaeاويارسالم از خانواده  cyperus esculanthusزرد 

دم گل باريک و طويل و غير يکسان،بذر سه گوش  -ای کند. گل آذين خوشه:ريشه توليد اندام هوايی و ريزوم می اويارسالم ارغوانی
هايی، دانه قهوه ای شود. گل زرد يا زرد مايل به قهوو به رنگ قهوهای تا سياه با اويارسالم زرد: ريزوم در نوک ريشه ظاهر می

 مايل به زرد

 Cyperus difformis اویارسالم بذری 

دومين دشمن برنج می باشد گياهی يکساله که از طريق بذر تکثير می يابد . دارای ساقه ايستا سه گوش و بدون کرک است . برگ ها 
به صورت چتر ساده . ميوه فندقه ، کروی تا  کشيده با غالف لوله ای که در قاعده به هم پيوسته است.گل آذين کروی متراکم و يا

بيضوی شکل است . در صورتيکه غرقاب مزرعه مناسب باشد اين گياه نمی تواند به خوبی رشد کند. بهترين روش مبارزه وجين 

 ليتر در هکتار استفاده کرد 6از ترفالن به ميزان   دستی می باشد برای مبارزه شيميايی

 Cyperus longus (گالی) اویارسالم

گياهی چندساله با ساقه سه گوش توپر و برگها کوتاهتر از ساقه ، گل آذين منشعب است مبارزه تنها از طريق مکانيکی به ويژه وجين 
 دستی است.

 Cyperus rotundus اویارسالم ریزوم دار

زيرين ساقه های فرعی که در انتها به از طريق ريزوم ، ساقه های گره دار و بذر تکثير می يابد. ساقه سه گوش . برگها در بخش 
صورت چتری از ساقه اصلی جدا شده قرار دارند. در انتهای ساقه زير سنبله يا گل آذين سه برگ سر نيزه ای وجود دارد. گل آذين 

از اواسط  به صورت چترباز ، سنبلک ها قهوه ای ، پهن و نوک تيز است. ريزوم تيره رنگ و غده ها قهوه ای تا سياه است. گلدهی
 ارديبهشت است

 Scirpus mucronatus  پیزر

گياهی دائمی و ايستا و تا حدود يک متر . بذور به طور مجتمع در خوشه متراکم و براکته درست زير خوشه قرار دارد . برگی ندارد 

مکانيکی   . مبارزه از طريق. دارای ريزوم ، بذر و غده است. گلدهی آن در شمال ايران از اوايل تا اواسط تيرماه ظاهر می شود
 بهتر جواب می دهد.

 Sagitaria  trifolia تیرکمان آبی
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علف هرزی پهن برگ که از علفهای هرز درجه دوم می باشد، چند ساله و اغلب قبل از نشاکاری ها مشاهده می شود.برای مبارزه 
 می توان از علفکش های مورد استفاده برای جگن ها استفاده نمود.

 Paspalum distichum یا سگ واشبندواش  

بيشتر روی مرزها رشد می کند. چندساله و خزنده است و اکثر از طريق ريزوم يا ساقه های خزنده زيرزمينی تکثير می يابد. اين 
ز گياه دارای خوشه های دوشاخه است که دانه ها در يک طرف آن قرار دارد. به علت دارا بودن ريشه استحکامی باعث استحکام مر

ليتر آب مصرف می شود( آن را می  100ليتر در  2تا  1.5% به ميزان 2تا  1.5می شود. برای کنترل آن از علفکش گليفوزيت )
 توان قبل از کاشت در زمين ، بعد از برداشت و يا در اوايل بهار قبل از نشاکاری مصرف کرد

 

 

 Monochoria vaginalis سل واش 

گل آذين آن خوشه ای است . دارای ساقه کوتاه ، گوشتی و ريشه های بسيار کوتاه می باشد. برگ   از طريق بذر تکثير می يابد.

. گل دهی از تيرماه شوع و تا آخر آبان ادامه دارد.از نظر سايه اندازی رقيبی برای برنج   نيزه ای ، براق و قلبی شکل است  ها
 محسوب می شود.

 Typha latifolia  لویی

متر با برگهای نا مساوی . سنبله نر و ماده نزديک به هم که سنبله های ماده نازک و به رنگ قهوه ای  2.5تا  1.5ع چندساله به ارتفا
 تيره می باشد.

 واش، کتراواش( مالقه)  Alisma plantago – aquaticaقاشق واش یا بارهنگ آبی 

تک لپه ای . برگ ها قلبی شکل با انتهای نيزه ای .  به صورت تک بوته در داخل مزرعه رشد می کند. چندساله و آبزی پهن برگ

بيشتر قبل از   دمبگ طويل ومنشعب از ساقه . گلها متشکل از سه گلبرگ مجزا به رنگ بنفش روشن است تکثير از طريق بذر

د( .مبارزه به وسيله علف ليتر در هکتار استفاده نمو 5تا  3نشاکاری ديده می شود . برای مبارزه می توان از توفوردی و يا پنتازون )
 کش های گروه سولفونيل اوره روی اين علف هرز موثر است.

 Alisma lancealatum قاشق واش نیزه ای

گياهی چندساله و تک لپه . بگ ها نيزه ای تا بيضی . قاعده گل ها قرمز ارغوانی ، بساک بيضی . عالوه بر شمال ايران )چندان مهم 
 ان هم ديده می شودنيست(، در شاليزارهای اصفه

 potamogeton lucens گوش آب یا روغن واش

گياهی چندساله با ساقه گرد ، برگها شناور يا غوطه ور در آب ، بدون دم يا دارای دمگل ، شبکه رگبرگها مشخص ، گوشوارک بلند . 
برگ ها با حاشيه صاف يا گاهی دندانه دار.  ميان گره ها ، گل ها مجتمع درسنبله های استوانه ای ، نسبتا متراکم و قطورتر از ساقه .

غالف برگ آزاد و گوشوارک مانند . ميوه دارای نوک کوتاه ، ساقه محکم و متعدد و منشعب . تکثير از طريق ريزوم و بذر صورت 

 مبارزه وجين دستی است و بالفاصله بقايای آن جمع آوری شود  می گيرد. بهترين راه

 Butomus umblatus هزار نی

گياهی چندساله دارای ريزوم با گل آذين چتری و برگهای شبيه برگ پياز . ساقه گل دهنده از برگ ها از برگ ها بلندتر است. 
 کاسبرگ در پشت دارای خطوط سبز رنگ است. مبارزه مکانيکی بهتر جواب می دهد



 ammania spp مانیا

ز رنگ و دارای مقطع چهارگوش ، تکثير از طريق بذر صورت می گيرد ، ساقه ايستا قرم  گياهی يکساله و با ارتفاع کمتر از برنج
 و حدود دو هفته پس از نشاکاری در مزرعه ظاهر می شود و همزمان با برنج به بذر می نشيند . رنگ بذر هم آجری است.

 Eclipta prostrata گل آردی

ارتفاع آن از برنج بيشتر است.روی کرتها مشکل ساز  دارای ساقه ايستا و گاهی پهن شده روی زمين است در زمين های باتالقی
 است. با روش مکانيکی مبارزه بهتر جواب می دهد

 Alternanthera sessilis گل مروارید

 گياهی يکساله که عالوه بر مزرعه در اب بندها ، داخل کانال ها و جويها می رويد . سطح بذر آن صاف و رنگ آن سياه براق است.

 Bidens tripartita دودندان – دونیش

گياهی يک ساله با ساقه افراشته دارای انشعابات با شاخه های زياد ، برگها متقابل به رنگ سبز تيره با سه لبه کشيده و دندانه دار و 
اه مبارزه دارای دمبرگ . گل ها مجتمع و نسبتا بزرگ . ميوه فندقه ای خاردار . فصل گلدهی از خرداد تا تيرماه است. بهترين ر

 مکانيکی است ولی از علف کش های رايج هم می شود استفاده کرد

 Bergia aquaticaبرگیا 

گياهی پهن برگ يکساله و ايستا و ساقه کوتاه دارد . رنگ ساقه مايل به قرمز تا قهوه ای است . برگ ها کوچک نيزه ای شکل با 
اد و به صورت متقابل دور محور ساقه گرد آمده اند. مبارزه در درجه اول انتهای کند . گل آذين به شکل گرزن و گل ها به تعداد زي

 وجين دستی است.

 quadrifolia Marsilea شبدرآبی

 گياهی آبزی ، يکساله دارای برگهای شناور و تکثير از طريق ريزوم واسپور.

 Salvinia natansسالوینیا

بااليی و در بخش پايين کرکدار است. انشعابات محور گياه ريشه مانند و گياهی آبزی ، يکساله و شناور . برگها گوشتی که در سطح 
 شناور است. تکثير از طريق اسپور صورت می گيرد.

 ( azola spp) آزوال

مورد استفاده قرار می گيرد. ساقه   از خانواده سالوينياسه و به عنوان کود بيولوژيک برای تثبيت ازت اتمسفر و تامين آن برای برنج
آن به صورت ريزوم های منشعب شناور ، برگ آن کوچک و متناوب است.ريشه به صورت معلق در آب . بخش رويی برگ سبز يا 
صورتی ، گوشتی و کلروفيلی بوده و قسمت زيرين نازک و بدون کلروفيل با بافت اسفنجی سفيد رنگ است. آزوال معموال به صورت 

نسی و از طريق سبزينه تکثير می يابد.. تکثير جنسی از طريق اسپوروکارپ صورت می گيرد. از اين گياه پس از غيرج

 می توان به عنوان کود سبزاستفاده کرد.    برداشت

 روشهای مبارزه با علفهای هرز مزارع برنج:

 
 به روشهای مختلف اقدام می نمايند:برای مبارزه و از بين بردن علفهای هرز در شاليزارها، معموال" برنجکاران 

 پیشگیری: -الف 



قبل از اينکه علفهای هرز در برنج زار رشد ونمو نمايد، بهتر است از ورود بذر آنها به مزارع جلو گيری شود و برای اين کار 
 اقدامات زير الزم می باشد:

د هر گونه بذر علف هرز و بذور غير تيپ )دلک( بذری که برای کاشت بکار می رود بايستی کامال پاک و بوجاری شده و فاق •

  باشد.
  در موقع انتقال نشاء به زمين اصلی علف هرز همراه با نشاء علف هرز به زمين اصلی وارد نشود. •
  برای آنکه بذر علفهای هرز توسط آب منتقل نگردد، هميشه بايد مسير جويها را از وجود اين علفها پاک کرد. •
بايد مانع ورود حيوانات به اين محل شد، چون در پاييز فضوالت و پاهايشان آلوده به بذر علف هرز است که در بهار حتی اال مکان  •

 سبز خواهند شد.

توصيه می شود که کشاورزان از قسمتهای عاری از بيماری و عاری از علف هرز اقدام به بذر گيری کنند تابذری بدون علف هرز  •

  (۳اشند. )و سالم و مرغوب داشته ب
  از ورود وسايل آلوده به بذر )ماشين آالت های مانند کمباين وخرمن کوب ( به مزرعه جلوگيری بعمل آيد. •
 (۱از باقی گذاشتن علفهای هرز که توسط وجين از زمين خارج شده اند در داخل مزارع خود داری شود.) •

کامال" پاک نگهداشته و نبايد گذاشت تا علف هرزی باقی مانده و توليد  محل احداث خزانه سال آينده را در موقع وجين از علف هرز •
 بذر نمايد.

بعداز برداشت محصول محل خزانه سال آينده را با کاه و کلش آتش زده تا بذر و بوته های علف هرز کوچک باقی مانده در محل  •

  خزانه سال آينده از بين برود.
که نتوان محل خزانه سال آينده را آتش زد بايد بوته های علف هرزی که باقی مانده اند از  در صورت بارندگی ويا هر دليل ديگری •

زمين کند تا بعد از برداشت محصول اين بوته ها بعلت شرايط مساعد پيش آمده رشد نکرده و بذر ندهند و پس از اين عمليات بايد 

  ق باال دست وارد محل خزانه نشود.اطراف محل خزانه سال آينده را مرز کشی نمود تا هرز آب مناط
 

 مبارزه زراعی : -ب

عمليات و مراحل مختلف آماده کردن زمين اصلی برنج در صورتی که بموقع و به طور دقيق انجام شوند در کم کردن و يا از بين  •
بين رفتن بذر سوروف شده و بردن علفهای هرز تأثيری زيادی خواهند داشت. در صورتی که شخم اول در پاييز انجام شود موجب از 

از طرف ديگر،چنانچه شخم عميق و با فاصله انجام گيرد سبب می گردد که بذر علفهای هرز در عمق زياد خاک قرار گرفته و جوانه 

  (.۱و ۳آنها قادر به خروج از خاک نباشد) 
زمين را در اول بهار، قبل از کاشت و بعد در صورتی که (. ۳غرقاب کردن شاليزار نقش مهمی در کنترل علفهای هرز برنج دارد) •

از کاشت نشاء به صورت غرقاب آبياری نمايند، وجودآب زياد در داخل کرتها موجب کاهش رشد علفهای هرز بخصوص سوروف 
 حتی در فصل غير زراعی چنانچه تنظيم آب خوب انجام گيرد(. ۱شده و از اين راه کمک زيادی به کم شدن علفهای هرز خواهد شد)

می تواند در کنترل علفهای هرز دائمی موثر واقع شود. در تنظيم عمق آب بايد دقت شود که سطح آب خيلی پايين نباشد. شاليزار 
هفته بعداز نشاء کاری شاليزار به  ۴الی  ۳صاف و تسطيح شده باشدبطوريکه از بعضی نقاط آن خشکی بيرون نزند. خصوصا" 

سانتيمتر اکثر علفهای هرز از بين می روند.  ۱۰وانه زدن پيدا نکند. با تنظيم آب به عمق تناوب خشک نشود تا علف هرز فرصت ج
سانتيمتری باال بيايد. وحتی برای مصرف علف کشها فقط در صورت تنظيم  ۱۰سطح آب بايستی متناسب با رشد گياه برنج حداکثر تا 

 آب با عمق مناسب می تواند موثر باشند.

ايطی را فراهم می کند که نشاءها بهتر بتوانند با علف های هرز رقابت کنند.زيرا نشاءها در هنگام کشت حدود نشاء کاری برنج شر •
سانتيمتر طول دارند در حالی که علفهای هرز در ابتدای رويش هستند. بنابراين روش کشت نشايی يک روش مبارزه با  ۲۵تا  ۲۰

  علف هرز نيز محسوب می گردد.
 

 یکی:مبارزه مکان – ج
از بين بردن علفهای هرز مزارع برنج به وسيله کارگر)وجين( رايجترين و متداول ترين روش مبارزه با علفهای هرز می باشد. 

وجين شاليزار در بيشتر مناطق شمال ايران به وسيله دست انجام شده و بندرت توسط ماشينهای وجين کن دستی صورت می گيرد. 
(۱) 

روز بعد از نشاء کاری است  ۳۵تا  ۳۰روز بعد از نشاء کاری و نوبت دوم حدود  ۲۰تا  ۱۵نوبت اول  وجين عمو ما" در دو نوبت،
 ۱۰نفر روز و در وجين دوم  ۲۰تا  ۱۵که با دست و يا پا بوسيله نيروی انسانی زن ومرد انجام می گيرد. معموال در وجين اول 

ت زيادی نسبت به روشهای ديگر به ويژه روش شيميايی دارد. اوال هيچ نفر روز در هکتار مورد نياز است. اين روش امتيازا ۱۲تا
علفی در برابر اين روش مقاومت نشان نمی دهد زيرا هنگام وجين هر نوع علف هرز از يکساله تا دائمی پهن برگ يا نازک برگ 

ال" بی ضرر است. ثالثا" با دست توسط دست جمع آوری و يا مدفون می شوند. ثانيا" برای محيط زيست و حفظ تعادل طبيعی کام
کشيدن در سطح خاک تهويه و خروج گازهای زيان آور امکان پذير شده و اکسيژن بيشتری در اختيار ريشه ها قرار می گيرد. رابعا" 

مفيد استفاده از نيروی انسانی داخل کشور خريد مواد شيميايی خارجی را منتفی می سازد و از نظر صرفه جوئی ارزی فوق العاده 
می باشد. از معايب وجين دستی اين است که پر زحمت و مستلزم نيروی انسانی زيادی است. بنابراين توصيه می گردد يکبار وجين 

روز بعد از مصرف علف کشها در برنامه کار گنجانده شود تا با تلفيق روش شيميايی و مکانيکی بتوان شاليزار را  ۲۰تا  ۱۵دستی 



  (۳اشت.)عاری از علف هرز نگه د
 

 کنترل بیولوژیک : – ح
استفاده از دشمنان طبيعی تا سطح قابل قبول اقتصادی که در حال حاضر با وجود روشهای شيميايی ، زراعی و مکانيکی رونق 

  چندانی ندارد.
  خصوصياتی که يک عامل بيولوژيک بايد داشته باشد عبارتند از :

توليد مثل سريع باشد ، بايستی مقاوم بوده وقادر به حفظ موازنه جميعت خود با علفهای برای گياه برنج زيان آور نباشد، قادر به 

  هرزباشد، با شرايط محيطی ميزبان سازگار باشد، از گزند دشمنان و عوامل بيماری دور باشد.
کتار برنج را کنترل عدد اردک علفهای هرز يک ه ۳ ۰۰ماشک شمالی علف هرز برنج را کنترل می کند. دو عدد غاز وحشی و يا 

  می کند.
 روش شيميايی: -د

يکی از آسانترين و موثر ترين و کم هزينه ترين روشهای کنترل علف هرز ، روش شيميايی است. علت تمايل کشاورزان از علف 

  کش :
 علفکش باعث کاهش دفعات عمليات شخم مخصو صا" در زمان کاشت می شود. •

  وجين دستی که کار طاقت فرسايی است را کاهش می دهد . علف کشها تالش عملی انسان يعنی •
در بازار به مقدار کافی موجود است و قيمت مناسبی نسبت به هزينه کارگری دارد. عالوه بر مقرون بصرفه بودن در کنترل علف  •

  (۴های هرز سمج مثل قياق و بند واش موفق است. )
  بعد از بذر پاشی -قبل از بذر پاشی ب -: الفدر دو زمان می توان سموم شيميايی را مصرف کرد

  ( ۳البته الزم بذکر است که معموال" يک هفته بعد از نشاء کاری بهترين موقع است. )
 علف کشها در کشاورزی امروزی به دودسته کلی تقسيم می شوند:

مزارع زراعی و باغی و اراضی علف کشهای عمومی: ترکيبات شيميايی هستند که برای از بين بردن کليه گياهان در  – ۱
 غيرزراعی مصرف می شوند. مانند گليفوزيت) رانداپ( ، پاراکوآت) گراماکسون(و...

علف کشهای انتخابی: ترکيبات شيميايی هستند که با غلظت معينی جهت از بين بردن نوعی خاص از گياه در زراعت فرموله  – ۲

، بوتا ( D – ۴ – ۲دی ) -فور -گياهان زراعی ندارد.مانند " تو شده و در شرايط مطلوب پس از مصرف اثر منفی روی

  کلر)ماچتی(

   

 طریقه مصرف علف کش:
 بطور کلی علف کشها در زراعت به دو طريق مصرف می گردند:

  روی شاخ و برگ گياه - ۱
پاشيده می شوند به دو صورت، يکی ديگری در خاک پاشيده می شوند. علف کشهايی که بصورت مايع روی اندامهای هوايی گياه  - ۲

به روش تماسی و ديگری به روش سيستماتيک) يعنی علف کش مورد نظر زمانی روی شاخ وبرگ پاشيده می شود از طريق 
اندامهای هوايی جذب و سپس به درون گياه راه پيدا می کند.پس از وارد شدن به شيره گياه به تمام قسمتهای حساس گياه منتقل و او را 

بين می برد. ( باعث مرگ گياهان مورد نظر می شوند. علف کشهايی که در خاک جهت کنترل علفهای هرز مصرف می شوند،  از

  می توان آنها را قبل از زراعت يا قبل از جوانه زدن علفهای هرز در مزرعه مصرف کرد.
 

 علف کشها از نظر حرکت به سه دسته تقسیم می شوند :

(.  ۲محدود دارند؛ اين قبيل علف کشها را روی شاخ وبرگ پاشيده و به آنها علف کشهای تماسی گويند)علف کشهای که حرکت  – ۱

  (۳البته اين علف کشها بخشهای زير زمينی را از بين نمی برد مانند: پرو پانيل و بنتازون )با زا گران ( )
ريشه های رونده دارند به دو صورت جذب می گردد.  علف کشهايی که از طريق آوند آبکشی و همچنين در بعضی از گياهان که -۲

اين گونه علف کشها برای کنترل علفهای هرز يکساله ، دو ساله و چند ساله قابل استفاده می باشند. در حقيقت استفاده اصلی اين علف 
گليفوزيت)رانداپ ( ، تو فور  کشها وقتی است که هدف از بين بردن تمامی اندامهای گياه بخصوص اندامهای زير زمينی باشد. مانند

 (.۳و لونداکس وستاف )( ۲دی)

 ( .۳مانند لونداکس و ستاف)(۲علف کشهايی که از طريق آوندهای چوبی حرکت می کنند و خاصيت تاثير پذيری دارند ،) – ۳
نامهای هوائی گياه بن سولفورون متيل( و سينو سولفورون )ستاف( هر دو هم از طريق ريشه و هم از طريق ا% ) ۶۰* لونداکس 

جذب می شوند. بعد از جذب از طريق اندامهای چوبی و آبکشی از تقسيم سلولهای مريستمی جلوگيری می کنند.چون اين گروه از 
علف کشها پس از جذب در گياه برنج برنج به سرعت خنثی می شوند ضمن انتخابی عمل نمودن از درجه سميت کمتری برای 

  ر است.جانداران خونگرم برخوردا
 



 انواع علف کشهای رایج برای مزارع برنج :

 
 علف کشهای مصرفی برای علف هرز سوروف :

 رونستار )اگزا دیازون (: -۱
ليتر در هکتار بکار برده می  ۴تا  ۳پس از آنکه زمين برای نشاء کاری آماده شد يعنی يک تا دو روز قبل از نشاء کاری به مقدار 

شود. البته بعد از نشاء کاری تا موقعی که سوروف هنوز دو برگی نشده باشد می توان آنرا بکار برد)معمو ال يک هفته بعد از نشاء 
روز از ورود و خروج آب جلو گيری بعمل آورد. بايد توجه  ۳کاری بهترين زمان مصرف علف کش است(. پس ا زمصرف بايد 

که مزرعه نبايستی بيش از حد غرقاب باشد زيرا سبب خفگی و سو زانندگی نشاء می شود. هنگام مصرف علف کش می  داشت
 بايست حداقل حدود يک سوم نشاء ها روی آب باشد.

اين علف کش به صورت قطره پاش مصرف می شود. روی سر پوش قوطی های اين سم سه سوراخ تعبيه شده است که با در دست 
قدم ( از مرز کناری در خط مستقيم حرکت نموده و هر دو قدم يکبار  ۷متر ) ۲/ ۵تا ۲وطی وارد مزرعه شده به فاصله داشتن ق

قدم از مسير رفت عمل سمپاشی ) قطره پاشی ( را ادامه تا  ۵تا  ۴قوطی را به چپ و راست تکان داده ودر موقع برگشت به فاصله 
 .علف کش بصورت يکنواخت همه جا پخش گردد

 

 بنتیو کارپ )ساترن ( : – ۲

اگر چه بهترين موقع مصرف اين علف کش هم يک هفته بعد از نشاء کاری است، اما ترجيحا" بعد ا ز نشاء کاری تا دو برگه شدن  

  سوروف می باشد. البته می توان قبل از نشاء کاری هم آن را مصرف کرد.
 ليتر است. ۶تا  ۵بعد از نشاء کاری  ليتر و ۷مقدار مصرف آن در قبل از نشاء کاری حدود 

 بو تا کلر )ماچتی ( : – ۳

  ليتر در هکتار است. ۴تا  ۳زمان مصرف آن مانند ساترن يک هفته بعد از نشاء کاری است. مقدار مصرف آن 
 مولینیت )اوردرام (: – ۴

می باشد. چون اين علف کش دارای  موقع مصرف اين سم يک هفته بعد از نشاء کاری و قبل از دو برگه شدن سوروف )وازمل(
روز از  ۴تا  ۳حالليت زياد در آب بوده و به سرعت تبخير می شود بايستی بالفاصله پس از مصرف مزرعه را غر قاب کرده و 

  خروج آب جلو گيری نموده و در صورت کاهش آب مجددا" مزرعه را غرقاب نماييم.
مصرف کرد. در صورت مصرف قبل از نشاء کاری بايد بالفاصله بطور سطحی مو لينيت را می توان بصورت قطره پاش و سمپاش 

  با خاک مخلوط شود.
  ليتر در هکتار است. ۶مقدار مصرف آن 

 پروپانیل : – ۵
برخالف علف کشهای باال علف کش تماسی بوده و از طريق برگ جذب می شودو بخشهای زير زمينی را ازبين نمی برد. موقع 

برگی رسيده باشند. مصرف اين سم بصورت  ۴تا  ۳زمانی است که حداکثر سوروفها سبز شده و به مرحله مصرف اين علف کش 
سمپاشی می باشد ونمی توان آنرا بصورت قطره پاش مصرف کرد. يک تا دو روز قبل از سمپاشی می بايست آب مزرعه را خالی 

د وهم فرصتی باشد تا بذر موجود در خاک سبز کرده و با علف نموده تا همه سوروفها از آب خارج شده و در معرض سم قرار گيرن
ساعت آب  ۲۴کش تماس يابد. در مقع سمپاشی بايد دقت شود که محلول سم با تمام سوروفها تماس حاصل نمايد. پس از سمپاشی تا 

 بين ميرود. ساعت بعد از سمپاشی بارندگی شود اثر سم از ۸مزرعه همچنان قطع و سپس آبياری گردد. چنانچه تا 

  ليتر در هکتار است. ۱۵تا  ۱۰مقدار مصرف 
  الزم به تذکر است مصرف اين علف کش بعداز نشاء کاری چندان توصيه نمی شود زيرا سبب زردی برگها می شود.

 
 علف کشهایی که برای جگنها و پهن برگها مصرف می شودعبارتند از:

 

 بنتازون )بازاگران(: – ۱
برگی علف هرز و پس از خالی کردن مزرعه از آب با سمپاش پاشيده می شود. مقدار  ۵تا  ۳اين علف کش تماسی بوده و در مرحله 

  ليتر در هکتار می باشد. ۵تا  ۳مصرف آن 
 : تو فو ردی – ۲

  است. ۱/ ۵تا ۱علف کشی هورمونی است و مقدار مصرف آن 
 بن سولفورون متیل (:% ) ۶۰لونداکس  – ۳

ليتر آب حل کرده و برای يک هکتا ر قابل می  ۵تا ۴گرم را در ۷۰تا  ۵۰بصورت قطره پاش مصرف می شود. مقدار مصرفی آن 

  باشد.



  سینو سولفورون )ستاف(: – ۴
ليتر آب حل نموده و  ۵تا ۴گرم آن را در  ۱۲۵تا  ۱۰۰اين علف کش بصورت قطره پاش مورد مصرف قرار می گيرد. و مقدار 

 سانتيمتر آب باشد. ۴تا  ۳قطره پاش می کنند.در موقع قطره پاش بايستی مزرعه دارای 

  علف کشهايی که بر روی هر سه گروه علفهای هرز) پهن برگها، نازک برگها، جگنها( موثر است :
 از نشاء کاری است. ليتر در هکتارو زمان مصرف قبل و بعد ۳سان رايس پالس و مقدار مصرف اين سم  •

 روز بعد از نشاء کاری است. ۵تا  ۳ليتر در هکتار وزمان مصرف آن  ۵/۲تا  ۲ريفيت) پر تيال کلر( و مقدار مصرفی آن  •

ليتر در هکتار وزمان مصرف آن قبل از نشاءکاری است و بعلت اثر  ۵/۳تا  ۳تاپ استار ) اکساديارژيل( ومقدار مصرفی اين سم  •
 (.۳و  ۴ی تاپ استار به هيچ وجه بعد از نشاء کاری توصيه نمی گردد )سوزانندگی باال

 

  

 معایب مصرف علف کشها :

  مصرف بی رويه علف کشها سبب آلودگی محيط زيست و خاک و آب می شود. -
هر چه مصرف علف کش بيشتر باشد جذب سيليس در گياه برنج کاهش يافته و در نتيجه سلولهای برنج اسفنجی شده و ابتال به  -

بيماری بالست افزايش می يابد.از آنجائيکه توليدکنندگان علف کش باالترين دوز مصرفی را همواره توصيه ميکنند حتی االمکان سعی 
مصرف علف کش رسيدگی محصول را  -مصرف شود تا احتمال ابتال به بيماری بالست کاهش يابد.  شود کمتر از مقدار توصيه شده

  روز با تاخير روبرو می کند. ۱۰به مدت 

 


