
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  394 

394 

 بررسی کارآیی علف کش ها در مبارزه با علف های هرز مزارع زعفران
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 .استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
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 ®سولفورون متيل + سولفوسولفورون ) توتالگرم در هکتار(، مت WP( )750 %70  ®ي متريبيوزين )سنکورها کش در اين آزمايش علف

80 % WG( )40 75 ®گرم در هکتار(، سولفوسولفورون )آپيروس % DF( )6/26  گرم در هکتار(، مزوسولفورون + يدوسولفورون + دي
گرم در هکتار(، بن سولفورون  WG( )165 %70 ®ياسولفورون + دايکامبا )لنتورليتر در هکتار(، تر OD( )6/1  %25/8 ®فلوفنيکان )اوتلو
 EC( )2 %24 ®ليتر در هکتار(، اکسي فلوروفن )گل SL( )2 %12 ®گرم در هکتار(، اگزاديازون )رونستار SL( )50 %12 ®متيل )لونداکس

ليتر در هکتار(، بروموکسينيل  SC( )5/1 %4 ®وسولفورون )کروزگرم در هکتار(، نيک WP( )1000 % 80 ®ليتر در هکتار(، آترازين )گزاپريم
گرم در هکتار(، توفوردي + ام  DF( )20 %75 ®ليتر در هکتار(، تري بنورون متيل )گرانستار EC(  )5/1 %40 ®+ ام سي پي آ )برومايسيد

ليتر در هکتار(،  EC( )1 %8/10 ®گاالنت سوپرليتر در هکتار(، هالوکسي فوپ متيل ) SL( )5/1 %5/67 ®کمبي فلوييد 46سي پي آ )يو 
ليتر در هکتار(، شاهد وجين دستي و شاهد بدون وجين مورد ارزيابي قرار گرفت. کليه علف کش ها بعد از  SL( )3 %48 ®بنتازون )بازاگران

ي هرز مصرف شد.  آزمايش برگي علف هاي هرز سمپاشي شدند، ولي متريبوزين قبل از سبز شدن علف ها 2-4برداشت محصول در زمان 
در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي در مشهد در سال 

آلودگي در مزرعه زعفران مستقر با عمر چهار سال که داراي سابقه  1393اجرا شد. به منظور انجام آزمايش در پاييز سال  1393-94زراعي 
متر در نظر گرفته شد. سمپاشي با استفاده از سمپاش ماتابي پشتي  3×  8هاي هرز غالب باشد انتخاب شد. ابعاد هر کرت کافي به علف

ليتر آب در هکتار کاليبره شد. به منظور  330بار انجام گرفت. سمپاش نيز بر اساس مصرف  5/2تا  2اي و با فشار مجهز به نازل شره
متر در  5/0×5/0هاي هرز چهار هفته پس از سمپاشي، يک کوادرات ير تيمارهاي کاربردي روي کاهش وزن خشک و تراکم علفبررسي تاث

هرز غالب مزرعه خارلته، تلخه و چمن وحشي بودند. نتايج  هاي هاي هرز آن کرت باشد( پرتاب شد. علفهر کرت )جائيکه نمايانگر علف
بررسي باعث کاهش معني دار تراکم و وزن خشک علف هاي هرز نسبت به شاهد بدون مبارزه  نشان داد تمامي علف کش هاي مورد

شدند. ليکن علف کش هاي آپيروس، گرانستار، کروز، اتلو، برومايسيد، توفوردي + ام ث پ آ و توتال باعث کاهش تراکم و وزن تر زعفران 
، بنتازون، اکسي فلوروفن، اکساديازون، بن سولفورون متيل، آترازين و گرديدند. کاربرد علف کش هاي متريبيوزين، هالوکسي فوپ متيل

ترياسولفورون + دايکمبا ضمن کنترل مناسب علف هاي هرز باعث کاهش معني دار تعداد و يا وزن تر گل زعفران نشدند و بنابراين به نظر 
 مي رسد امکان مصرف آنها در مزارع زعفران وجود دارد.
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