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در مزارع گندمهاي ثبت شدهکشکش جدید اورست (فلوکاربازن سدیم) با علفعلفکارایی مقایسه 
پهن برگ و باریک برگهاي هرزکنترل علف
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چکیده
ها رایج مزارع گندم کشور آزمایشی در قالب کشکش دو منظوره اورست (فلوکاربازن سدیم) با علفمنظور بررسی کارایی علفه ب

اکش اورست باجرا شد. در این آزمایش علفاهواز تحقیقاتی در ایستگاهتیمار و چهار تکرار 14با هاي کامل تصادفی طرح بلوك
هاي توتال به همراه سورفکتانت همراه، آکسیال جدید کشبه همراه سیتویت دو در هزار با علفگرم در هکتار46و 43، 40دزهاي 

، به همراه گرانستار، تاپیک آبه همراه برومایسید ام، تاپیک به همراه گرانستارکش آکسیال جدید ، علفآبه همراه برومایسید ام
، آتالنتیس همراه با شاهد گیت، شوالیه، آپیروس به همراه سیتوگرانستاربه همراه ، تراکسوس آبه همراه برومایسید امتراکسوس 

کهنتایج نشان دادگرفت.برگ قرارپهن و باریکهرزهايهرز مورد مقایسه از نظر کنترل علفهايوجین دستی تمام فصل علف
وحشی برتر و یا برابر زمایش در کنترل یوالفکاربردي در آهاي کشبرگو باریکتوتال و نتیسو منظوره آتالهاي دکشکارایی علف

با در حد متوسط بود و نتوانست)اورستفلوکاربازن سدیم (واش توسطکنترل چچم و خونی. فلوکاربازن سدیم (اورست) بودبا تیمار 
مزیت خاصی برابري نماید. فلوکاربازن سدیم تالنتیس و تاپیک، آتراکسوس، توتالهاي موجود نظیر آکسیال،کشبرخی از علف

.نداشتبرگ هاي هرز پهنمورد استفاده در این آزمایش جهت کنترل علفهاي برگ کشهاي دو منظوره و پهنکشلفنسبت به ع
.هاي هرزتاپیک، توتال، آتالنتیس، شوالیه، عملکرد دانه، ارزیابی چشمی علفواژگان کلیدي:

Comparison Efficacy of New Herbicide Everest (Flucarbazone-sodium) with Registered
Herbicides to in wheat to control broadleaf and grass weeds

Mohamadali Baghestani1 , Farid Lotfi Mavi2

1- Professor, Plant Pest and Disease Research Institute
2- Research and development, Bazargankala

Abstract
In order to study the efficacy of Everest (flucarbazone-sodium) to control weeds in wheat, an experiment was
conducted in Ahvaz. Treatments were arranged in a RCBD design with four replications and 14 treatments.
Treatments were application of flucarbazone-sodium (Everest) at 40, 43 and 46 g.ha-1 with citowet, total
(metsulfuron-methyl+sulfosulfuron) plus adjuvant, Axial (pinoxaden) plus Bromicide MA (Bromoxynil+MCPA),
Axial (pinoxaden) plus Granstar (tribenoron-methyl), Topik (clodinafop-propargyl) plus Bromicide MA
(bromoxynil+MCPA), Topik (clodinafop-propargyl) plus Granstar (tribenoron-methyl), Traxos (pinoxaden +
clodinafop-propargyl) plus Bromicide MA (bromoxynil + MCPA), Traxos (pinoxaden+ codinafop-propargyl) plus
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Granstar (tribenoron-methyl), Apyrus (sulfosulfuron) plus citowet, Chevalier (mesosulfuron-methyl + idosulfuron-
methyl sodium + mefenpyr diethyl), Atlantis (Mesosulfuron-methyl + idosulfuron-methyl sodium + mefenpyr
diethyl), and weed free control. Results indicated that the efficacy of two purpose herbicides including Atlantis and
Total on wild oat (Avena ludoviciana) and grass killer herbicides used in this study were better or equal compared to
Everest as a new herbicide. Everest controlled canarygrass (Phalaris sp.) and ryegrass (Lolium rigidum) moderately
and it could not compete with the registred herbicides such as Axial, Topik, Traxos, Atlantis and Chevalier.
However, Total and Apyrus controlled the two mentioned weed species better than Everest herbicide. Everest had no
preference to broadleaf herbicides used in the present study.
Keywords: Topik, Total, Atlantis, Chevalier, Ggrain Yield, EWRC.

مقدمه
این روش ها در مزارع گندم، کشسهولت استفاده و اجتناب ناپذیر بودن کاربرد علفباشد. ترین محصول زراعی کشور میگندم مهم

کشی از خانواده اورست با نام عمومی فلوکاربازون سدیم علف). 1383،هاي مدیریت برتري داده است (زندرا بر سایر روش
(زند و کشی به ثبت نرسیده استها بوده و از این خانواده شیمیایی در کشور تاکنون علفکربونیل تریازولینون-آمینوسولفونیل
Avenaوحشی (برگ یوالفهرز  باریکهايقادر به کنترل علفورست . ا)2010همکاران،  fatua) دم روباهی ،(Setaria viridis و (

. )2002(ونسیل، گرم در هکتار از ماده تجارتی است21کش باشد. مقدار مصرف این علفبرگ میهرز پهنهايبسیاري از علف
لیتر در 30کش به همراه حجم محلول سمپاشی گرم در هکتار علف30کش در تیمار نتایج بررسی نشان داد که کارایی این علف

این به تفاسیر فوق، با توجه یر تیمارهاي کابردي برتري داشته است. اهرز بر سبرگی علف4تا 3کش در مرحله هکتار و کاربرد علف
هاي مزارع گندم برگو برخی از پهنهابرگکش جدید اورست (فلوکاربازن سدیم) بر باریکآزمایش به منظور بررسی کارایی علف

هاي رایج صورت گرفت. کشدر مقایسه با علف

مواد و روشها
هاي هرز باریک و پهن برگ مهم گندم در بر علف)WG%70،کش جدید فلوکاربازن سدیم (اورستبه منظور بررسی کارایی علف

اي آزمایشیاجرا گردید. تیمارهاهوازمنطقهدر1390- 91سال زراعی آزمایشی در هاي رایج مزارع گندم،کشمقایسه با سایر علف
46و 43، 40به میزان WG%70کش فلوکاربازن سدیم با نام تجارتی اورست : به ترتیب کاربرد علف3، و 2، 1، تیمارهاي شامل

25درصد سولفوسولفورن+WG)75کش توتال : کاربرد علف4، تیمار در هزار2ارتی به همراه سیتوویت گرم از ماده تج
:5یتر از سورفکتانت همراه،تیمار لمیلی1250گرم در هکتار از ماده تجارتی به همراه 40سولفورون متیل) به میزان درصدمت

EC%40آ لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه برومایسید ام5/1(پینوکسادن) به میزان 045ECکش آکسیال جدید کاربرد علف

045ECکش آکسیال جدید : کاربرد علف6، تیمار لیتر در هکتار از ماده تجارتی5/1آ) به میزان پیسیموکسینیل + ام(برو

گرم از ماده 20متیل) به میزانبنورون(تريWG%75لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه گرانستار 5/1(پینوکسادن) به میزان 
لیتر در هکتار از ماده تجارتی به 8/0پروپارژیل) به میزان (کلودینافوپEC%8کش تاپیک :  کاربرد علف7، تیمار تجارتی در هکتار

کش : کاربرد علف8، تیمار ز ماده تجارتیلیتر در هکتار ا5/1آ) به میزان پیسی+ ام(بروموکسینیلEC%40آ همراه برومایسید ام
متیل) بنورون(تريWG%75لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه گرانستار 8/0) به میزان پروپارژیل(کلودینافوپEC%8تاپیک 

پروپارژیل + کلودینافوپ5/22(پینوکسادن 045ECکش تراکسوس : کاربرد علف9، تیمار گرم از ماده تجارتی در هکتار20به میزان
آ) به پیسی(بروموکسینیل + امEC%40آ تجارتی به همراه برومایسید املیتر در هکتار از ماده 5/1گرم در لیتر) به میزان 5/22
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پروپارژیل + کلودینافوپ5/22(پینوکسادن 045ECکش تراکسوس : کاربرد علف10، تیمار لیتر در هکتار از ماده تجارتی5/1میزان 
گرم از 20متیل) به میزانبنورون(تريWG%75نستار لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه گرا5/1گرم در لیتر) به میزان 5/22

ه همراه گرم از ماده تجارتی  ب27(سولفوسولفورون) به میزان WG%75کش آپیروس : کاربرد علف11، تیمار ماده تجارتی در هکتار
400پایر) به میزان (مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفنWG%6کش شوالیه : کاربرد علف12، تیمار یک لیتر در هکتار سیتویت

لیتر در 5/1ایر) به میزان پ(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفنOD%1.2کش آتالنتیس : کاربرد علف13، تیمار گرم در هکتار
پروپارژیل) به میزان یک لیتر در هکتار از ماده تجارتی به همراه (کلودینافوپEC%8کش تاپیک : کاربرد علف14، تیمار هکتار

هرز بود. ابعاد هاي: شاهد وجین دستی تمام فصل علف15لیتر در هکتار از ماده تجارتی و تیمار 5/1آ به میزان پیسیامتوفوردي+
متر در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایش از نظر طولی به دو قسمت تقسیم گردید. قسمت باالیی هر کرت 8×3هر کرت آزمایش 

در نظر گرفته شد و قسمت پایین آن اعمال تیمار گردید. با توجه به تشخیص مشکل سمپاشی نشده و به عنوان شاهد آن کرت 
برگ صورت هرز باریکهايدهی گندم شمارش و تعیین وزن خشک علفهرز باریک برگ از گندم در ابتداي مرحله خوشههايعلف

درجه به مدت 75ها در آون با قرار دادن نمونههرز، هايهرز پس از قطع ریشه علفهايگرفت. به منظور محاسبه وزن خشک علف
صورت گرفت و به منظور SASها با استفاده از نرم افزار ساعت توزین شد. پس از برداشت محصول آنالیز واریانس داده72تا 48

درصد انجام گردید. 5اي دانکن و در سطح ها از آزمون چند دامنهمقایسه میانگین داده

نتایج و بحث
واش و ها شامل خونیبرگ غالب آزمایش اهواز شامل پنیرك، کنگر برگ ابلقی، خردل وحشی و باریک برگهاي هرز پهنعلف

برگ غالب موجود در مزرعه آزمایشی اهواز پنیرك، کنگر برگ ابلقی، خردل وخشی و پیک هاي هرز پهنعلفوحشی بود. یوالف
هرز مزارع گندم در استان ترین علفهرز پنیرك که شایعیش از نظر تاثیر بر کنترل علفمقایسه میانگین تیمارهاي آزماصحرایی بود. 

نترل این آ) کارایی بسیار مناسبی در کآ+ بروموکسینیل (برومایسید امپیسیهرز امخوزستان می باشد حاکی از آن است که علف
ود. کارایی درصد ب83هرز بیش از ور داشت کنترل این علفکش حض. بطوریکه در تمام تیمارهایی این علفهرز را داشتعلف
یمارهایی که هرز نیز مناسب بود و در اغلب موارد با تدر کنترل این علفسولفورون متیل (توتال)+ متکش سولفوسولفورونعلف
دو منظوره يهاکشعلفنداد.داري نشانآ) حضور داشت اختالف آماري معنی+ بروموکسینیل (برومایسید امآپیسیهرز امعلف

در یک آکش توتال و برومایسیدامدرصد کنترل نمایند و با دو علف83هرز پنیرك را بیش از شوالیه و آتالنتیس نیز توانستند علف
.)1(جدول گروه آماري قرار گرفتند

روز پس از سمپاشی30هاي هرز پهن برگ،علفکاهش تراکم و وزن خشک مقایسه میانگین درصد :1جدول
(Mean Sqare)میانگین مربعات 

تیمار

پنیركکنگر برگ ابلقیخردل وحشی
وزن خشک

Dry
wighte

تراکم
Density

وزن خشک
Dry wighte

تراکم
Density

وزن خشک
Dry

wighte

تراکم
Density

66.57bcd66.05cd71.58d57.21b-e73.59b72.88bcdهکتارگرم در 40-اورستEverst-40 gr

72.23b76.15bc78.14c53.14cde76.07b73.79bcdگرم در هکتار43-اورستEverst-43 gr

86.50a80.87ab86.16b64.66abc90.27a80.48abcگرم در هکتار46-اورستEverst-46 gr

87.54a85.27ab88.28ab65.98abc89.01a82.86abتوتالTotal

88.96a86.99ab92.16a70.59abc91.13a93.52aآ پینوکسادن+  برومایسید امPinoxaden+Bromicide MA
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62.70cd39.76e53.06f41.16de50.25e46.23eآکسیال جدید + گرانستارNew Axial+Granstar

89.81a79.55ab90.96ab69.62abc89.41a83.75abآتاپیک+ برومایسید امTopik+Bromicide MA

62.90ac37.35e58.67e41.53de54.18de59.68dتاپیک+ گرانستارTopik+ Granstar

87.02a84.45ab90.43ab61.76a-d89.71a83.59abآ + برومایسید ام†تراکسوسTraxos+Bromicide MA

60.43d36.05e55.66ef53.74cde63.05c67.28cdتراکسوس+ گرانستارTraxos+ Granstar

68.37bc61.61d69.90d39.07e58.59cd40.70e آپیروسApyrus

88.94a88.25ab91.68a79.29ab90.89a84.78abشوالیهChevalier

88.22a90.14a91.47a75.32abc91.78a83.28abآتالنتیسAtlantis

88.32a88.17ab88.72ab83.48a89.86a85.73ab کمبی فلوئید46تاپیک + یوTopik +U 46 Combi

)αدرصد=5باشد (دانکن دار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
پروپارژیل  تراکسوس=پینوکسادن +کلودینافوپ†

ها تاپیک، آکسیال کشبرگوحشی بیانگر آن است که باریکهرز یوالفتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر کنترل علفمقایسه میانگین
از جمعیت و وزن خشک درصد80ها دو منظوره آتالنتیس، شوالیه، آپیروس و توتال توانستند بیش از کشجدید، تراکسوس و علف

کش جدید فلوکاربازن سدیم (اورست) تنها با دز افزایش یافته توانست با ن در حالی است که علفهرز را کاهش دهند. ایاین علف
هاي استاندارد کشها در کاهش تراکم برابري نماید. در مجموع فلوکاربازن سدیم نتوانست به خوبی با اغلب علفکشایت علف

واش نیز مشاهده شد. با هرز خونیمشابه در خصوص کنترل علفباً). نتایج تقری2کاربردي در آزمایش اهواز برابري نماید (جدول 
کش جدید فلوکاربازن سدیم از کارایی برگ تیمارهاي مختلف علفهاي هرز باریکتوجه به کاهش تراکم و وزن خشک کل علف

خصوص کنترل این گروه از هاي دو منظوره برخوردار بود و مزیت خاصی درکشها و علفکشبرگتري نسبت به اغلب باریکپایین
هاي هرز در آزمایش اهواز مشاهده نشد. علف

روز پس از سمپاشی30برگ ز باریکهاي هرکاهش تراکم و وزن خشک علفمقایسه میانگین درصد :2جدول
(Mean Sqare)میانگین مربعات 

تیمار یوالف وحشیخونی واشمجموع باریک برگ
وزن خشک

Dry wighte

تراکم
Density

وزن خشک
Dry wighte

تراکم
Density

وزن خشک
Dry wighte

تراکم
Density

71.35g59.43d72.80d55.35c69.97h62.09dگرم در هکتار40-اورستEverst-40 gr

78.79f68.72c80.70c56.88c76.60g75.40cگرم در هکتار43-اورستEverst-43 gr

88.72e82.09ab90.59a73.91ab86.72f87.23abگرم در هکتار46-اورستEverst-46 gr

91.03d84.21ab93.04ab79.28ab88.87ef87.07abتوتالTotal

92.42bcd86.70a93.27ab82.24ab91.51cde89.26abآ پینوکسادن+  برومایسید امPinoxaden+Bromicide MA

93.41a-d87.85a94.15ab81.96ab92.70a-d91.20aآکسیال جدید + گرانستارNew Axial+Granstar

91.73cd83.86ab93.16ab84.24a90.48de83.29abآتاپیک+ برومایسید امTopik+Bromicide MA

91.81cd78.43b93.31ab71.38b90.29de81.60bcتاپیک+ گرانستارTopik+ Granstar

94.87ab87.27a95.04a85.50a94.64abc88.11abآ + برومایسید ام†تراکسوسTraxos+Bromicide MA

95.09a85.14ab96.66a79.95ab93.71a-d87.29abتراکسوس+ گرانستارTraxos+ Granstar

93.81bcd81.25ab95.67a76.15ab91.87b-e84.42ab آپیروسApyrus

95.56a84.86ab96.64a78.54ab94.44abc88.74abشوالیهChevalier

95.71a86.50a95.26a80.89ab96.10a89.83aآتالنتیسAtlantis
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1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

94.46ab84.96ab93.36ab78.32ab95.14ab88.67ab کمبی فلوئید46تاپیک + یوTopik +U 46 Combi

)αدرصد=5باشد (دانکن دار میمشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیحروف 
پروپارژیل  تراکسوس=پینوکسادن +کلودینافوپ†

منابع
. بررسی طیف پهن برگ کش هاي مزارع گندم (گزارش نهایی ). موسسه تحقیقات افات و بیماري هاي گیاهی. 1383زند. ا. 

.صفحه47
Vencill, W. 2002. Herbicide handbook. Weed Science Society of America.8th edition.491p.
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