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مقدمه

تولیــد  بــرای  ممکــن  راه  تنهــا  به عنــوان  جهــان  کشــورهای  کثــر  ا در  ارگانیــک  کشــاورزی 
ــا  گســترش مــی یابــد.  ب کشــاورزی ســالم شــناخته شــده و دامنــه آن نیــز روز بــه روز  محصــوالت 
شــناخت مــردم از اهمیــت مصــرف محصــوالت ســالم بمنظــور  حفــظ ایمنــی و ســامتی، بــازار 
گرفتــه و بــاال بــودن قیمــت ایــن محصــوالت، تولیــد آنهــا  محصــوالت ارگانیــک رونــق بیشــتری 
ــه ایــن سیســتم از تولیــد نشــان مــی دهنــد.   را اقتصــادی نمــوده وکشــاورزان رغبــت بیشــتری ب
کشــور مــا دارای پتانســیل خوبــی بــرای تولیــد محصــوالت ارگانیــک مــی باشــد و در حــال حاضــر 
کــه در تولیــد آنهــا از ســموم دفــع آفــات  کشــور محصوالتــی تولیــد مــی شــوند  نیــز در برخــی مناطــق 

کــود هــای شــیمیایی اســتفاده نشــده اســت. نباتــی و 

نــور  مــواد غذایــی خــاك، آب،  از  اســتفاده  گیاهــان زراعــی و علــف هــای هــرز در  در مزرعــه، 
ــا هــم بــه رقابــت مــی پردازنــد. میــزان خســارت بــه محصــول زراعــی  کســیژن هــوا ب خورشــید و ا
گیاهــان زراعــی ، قــدرت بیشــتری  گیاهــان هــرز نســبت بــه  ارتبــاط مســتقیم بــا ایــن رقابــت دارد. 
کمیــت  کیفیــت و  کاهــش  ک دارنــد. ایــن جــذب زیــاد عــاوه بــر  در جــذب مــواد غذایــی خــا

گــردد.  ک هــم مــی  کاهــش حاصلخیــزی خــا محصــول، ســبب 

 یکــی از جنبــه هــای مهــم در امــر رقابــت، مصــرف آب  مــی باشــد. علــف هــای هــرز میــزان قابــل 
کننــد . همچنیــن وجــود  گیــاه اصلــی برســد، اســتفاده مــی  کــه بایــد بــه مصــرف  توجهــی از آبــی را 
ــتر  ــوذ بیش ــه نف ــت آب و در نتیج ــدی حرک کن ــث  ــا باع ــوی ه ــف ج ک ــار و  کن ــرز در  ــای ه ــف ه عل
گــردد. در اســتان  گیــاه زراعــی مــی  ج شــدن مقــدار زیــادی آب از دســترس  آب در زمیــن و خــار
کمبــود آب آبیــاری  گرفتــن در حاشــیه دریاچــه ارومیــه و مشــکل  آذربایجــان شــرقی بــه علــت قــرار 
ع علفهــای هــرز  باعــث افــت  اهمیــت ایــن مســئله بیشــتر محســوس خواهــد بــود .در  مجمــو
عملکــرد و کاهــش کیفیــت محصــوالت زراعــی گردیــده و گاهــی آنهــا را غیــر قابــل فــروش می ســازد 
و بــا توجــه بــه اینکــه درکشــت ارگانیــک، عــدم اســتفاده از نهــاده هــای شــیمیایی حائــز اهمیــت 
ــا اســتفاده از روش هــای غیرشــیمیایی در ایــن  ــذا از بیــن بــردن  علــف هــای هــرز ب مــی باشــد، ل

کشــت از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت . ع  نــو
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ایفـاد  ارگانیـک  ایجـاد یـک مزرعـه  مدیریـت موفـق علف هـای هـرز می توانـد نقـش موثـری در 
کـرد تـا بـر علف هـای هـرز غالـب شـوید. کمـک خواهـد  نمایـد. مراحـل زیـر بـه شـما 

مرحله 1: شناسایی علف های هرز

چرا باید وجود علف هرز در مزرعه مهم باشد؟ بدیهی است که درهرحال با آن ها مواجه خواهید شد.

با علم و دانش، خود را توانمند سازید

گاهـی درباره  کشـاورزی ارگانیـک موفـق، بـر پایـه اصـول دانـش محـوری اسـتوار می باشـد. کمی آ
کـم  کاهـش ترا کولـوژی )بوم شناسـی( آن هـا می توانـد تأثیـر زیـادی در  علف هـای هـرز، زندگـی و ا
کـه می توانـد با  آن هـا داشـته باشـد. تهیـه لیسـت علف هـای هـرز موجـود قـدم اولیـه بزرگـی اسـت 

گـردد. کمـک یـک کتـاب راهنمـای خـوب و یـا وب سـایت های شناسـایی علف هـای هـرز میسـر 

ع ارگانیک ایجاد برنامه مدیریت علف های هرز در مزار
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کـردن مزرعـه را غیرممکـن سـازد.  کنتـرل درآیـد عمـًا می توانـد ارگانیـک  کـه تحـت  شـکل 1:قیـاق تـا زمانـی 
بطوریکـه یـک تولیدکننـده محصـوالت ارگانیـک در نیوپنسـیلوانیا بـه دلیـل وفـور قیـاق تـا ارتفـاع 2/5 متـر 
گیـاه ریـزوم دارد، باید بـا کج بیل  کـرده بـود.از آن جاییکـه ایـن  تسلیم شـده و مزرعـه سـبزی های خـود را رهـا 

گـردد. ک برگردانـده شـود تـا تمـام انـرژی ریـزوم تخلیـه  بـه سـطح خـا

ع، علف های هرز را بشناسید برای اجتناب از مشکالت در مزار

گر هجـوم شـدید علف های هرز مشکل سـاز را  قبـل از خریـد یـا اجـاره یـک مزرعـه جدیـد، به ویـژه ا
گاهانـه عمـل نماییـد. معمواًل کشـاورزان علف هـای هرز دائمی )چندسـاله(  مشـاهده می کنیـد، آ
هـرز  هـرز مشکل سـاز می نامنـد. علف هـای  را علف هـای  غ  مـر و  قیـاق  کنگـر صحرایـی،  ماننـد 
دائمـی انـرژی را در ریـزوم هـا، پیازهـا و ریشـه ها ذخیـره می کننـد. بـرای مثـال قیـاق در اواخـر 
کرم رنـگ  کـه شـبیه ریشـه های  کننده هـای زیرزمینـی محکـم  اردیبهشـت، از ریـزوم هـا )ذخیـره 
کلفـت بـه نظـر می رسـند( سـبز شـده و می توانـد تـا تیرماه بـه ارتفاع 2 متر رشـد نماید. آمبروسـیای 
عظیم الجثـه )ارجـی( یـک علـف هرز یک سـاله اسـت که می تواند بـه همان اندازه مزاحم باشـد. 
لـذا مدت زمانـی را بـرای شناسـایی علف هـای هـرز مزرعـه اختصـاص دهیـد تـا بتوانیـد هنـگام 

کار، مبـارزه دشـواری نداشـته باشـید. شـروع 
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محل علف های هرز را در مزرعه بشناسید

برخـی از علف هـای هـرز در هرجایـی خـوب رشـد می کننـد، ولـی بیشـتر علف هـای هـرز به صـورت 
ع می پیوندنـد. شـما بـا شناسـایی محـل ایـن لکه هـا در مزرعـه می توانیـد شـدت  لکـه ای بـه وقـو

کاهـش دهیـد. کـم علف هـای هـرز را تـا یـک سـطح قابل تحمـل  مدیریـت را افزایـش داده و ترا

کدام است؟ گیاه زراعی در مزرعه  - علف های هرز اصلی هر 

-ایـن علف هـای هـرز چـه زمانـی و در کجـا سـبب بـروز مشـکل می شـوند؟ قبل از کشـت، پیش از 
گیـاه زراعی، بیـن ردیف ها، داخـل ردیف ها؟ سـبز شـدن، زودتـر یـا دیرتـر از تکامـل 

کـه روی نقشـه مزرعـه، مکانـی را  کنیـد. بدین صـورت  کنـش علف هـای هـرز را ترسـیم  نقشـه پرا
کـه علف هـای هـرز ایجـاد مشـکل می کننـد و همچنیـن چگونگـی تغییـرات آن هـا را از سـالی بـه 

سـال دیگـر یادداشـت نماییـد.

مرحله 2: طراحی تناوب زراعی برای فرونشانی بهتر علف های هرز

از  زمیـن  نگه داشـتن  عـاری  بـرای  تدبیـر  و  وسـیله  مؤثرتریـن  هـم  هنـوز  زراعـی  تنـاوب  ایجـاد 
علف هـای هـرز می باشـد. دیگـر روش هـای کنتـرل علف هرز، مکانیکی، شـیمیایی یـا بیولوژیکی 
برداشـت  و  کاشـت  مراحـل  در  آن  ترتیـب  و  نظـم  اینکـه  یـا  و  نبـوده  مقرون به صرفـه  آن چنـان 
گیـاه زراعی،زمینـه را   به خوبـی رعایـت نشـده و به آسـانی قابل اجـرا نیستند.رشـد هرسـاله یـک 
بـرا ی طغیـان علف هـای هـرز مسـاعد خواهـد نمـود. برای پیشـگیری از سـازگار شـدن علف های 

هـرز در مزرعـه، گیاهـان زراعـی را تنـاوب دهید.

تی بکارید که علف های هرز کمی دارند. گیاهان زراعی با توانایی رقابتی پایین را پس از محصوال

کـه جمعیت  کاشـته شـوند  کنـد رشـد ماننـد پیـاز و هویـج بایـد پـس از محصوالتـی  گیاهـان زراعـی 
گیـاه زراعی فصـل کوتاه ماننـد کاهو  گیـاه، یـک  کـم اسـت. ممکـن اسـت ایـن  علف هـای هـرز آن 
کـه قبـل از اینکـه علف هـای هـرز فرصـت تولیـد بـذر داشـته باشـند برداشـت می گردنـد و یـا  باشـد 

کـه علف هـای هـرز سـبز شـده را خفـه می کنـد. گیـاه پوششـی رقابتـی باشـد  یـک 
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کنید. که دارای ویژگی های متفاوت هستند، تناوب ایجاد  تی  بین محصوال

بسـیاری  اسـت.  هـرز  علف هـای  تهاجـم  از  محصـوالت  نگهـداری  کلیـد  زراعـی،  تنـاوب  ایجـاد 
بیـن  تنـاوب  بطوریکـه  سـازگار شـده اند،  ویـژه ای  بـا محیط هـای  هـرز  گونه هـای علف هـای  از 
باشـد.  مؤثـر  هـرز  علف هـای  طغیـان  کاهـش  در  می توانـد  زراعـی  گیاهـان  مختلـف  گروه هـای 
به عنوان مثـال علف هـای هـرز یک سـاله تابسـتانی ماننـد تاج خـروس، سـلمه تـره و دم روباهـی 
گـرم بـوده و مـا بـا عملیـات زراعـی،  ک  کـه در آن زمـان خـا در اوایـل تابسـتان جوانـه می زننـد 
کشـت پاییـزه، احتمـال  ک می آوریـم. بـا ایجـاد تنـاوب، در یـک  بـذور علـف هـرز را بـه سـطح خـا
چ ها  جوانه زنـی علف هـای هـرز یک سـاله تابسـتانی کمتـر اسـت. در سـال بعـد بـه دلیـل حملـه قار

کمتـری بـرای جوانـه زدن باقـی خواهـد مانـد. و حشـرات بـه بـذور، دانه هـای علـف هـرز 

گر در مزرعه این علف هرز  که باید بتوانید آن را تشخیص دهید. ا غ خزنده علف هرزی است  مر
کرده و برای مدیریت آن سخت تاش نمایید.  وجود دارد باید محل آن را شناسایی 

گیرد. که در پایه هر برگ، ساقه را دربرمی  گوشوارک قالب مانند مشخصی دارد  غ خزنده  شکل 2:مر
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که شبیه ریشه به نظر  غ خزنده ریزوم تولید می کند، ساقه های زیرزمینی )بعاوه دانه ها(  مر
گسترش می یابند.  گیاه مادری  می رسند. این ریزوم ها به سرعت و بیش از 3 متر در سال از 
گیاه جدیدی  کوچک تر خرد می شوند، هر قطعه می تواند برای خودش  حتی وقتی به قطعات 
غ خزنده می توانند سریعًا از مزرعه یا باغ ارگانیک پیشی  تولید نماید. علف های هرزی مانند مر
کنترل آن ممکن خواهد بود.  گیاه را بدانید،  گر یک بار چگونگی رشد این  بگیرند. درحالی که ا

غ خزنده را از بین برد. ک ورزی می توان مر کج بیل زنی منظم یا خا گر آلودگی شدید نباشد با  ا

کربوهیدرات ها  کنیـد سـاقه ها را قبـل از مرحلـه چهـار برگـی بیـرون بیاوریـد. در ایـن مرحلـه  سـعی 
جهـت ذخیره سـازی مجـدد اندوختـه انـرژی، بـه ریـزوم هـا انتقـال می یابند.بـرای آلودگی هـای 
شـدید، در تابسـتان زمیـن زراعـی را آیـش گذاشـته و کولتیواتـور بزنیـد. طـی بخـش گرم و خشـک 
ک اسـتفاده  تابسـتان از یـک چنـگک دندانـه میخـی یـا فنـری برای آوردن ریزوم ها به سـطح خا
گـر چنـگک در  کـرده و از بیـن ببـرد. ا نماییـد در ایـن صـورت آفتـاب می توانـد ریـزوم هـا را خشـک 
کـه امکان رشـد مجـدد و خروج قطعـات کوچک  دسـترس نباشـد به طـور مکـرر در فواصـل زمانـی 
ریزوم ها وجود دارد دیسـک زده و اجازه ندهید انرژی به داخل ریزوم ها برگردد در این شـرایط 

غ خزنده می تواند در سال 14 ریزوم به طول 137 متر تولید نماید. گره ریزوم مر شکل 3:یک 
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)Westwood et al.(.ریزوم هـا ذخیـره خـود را از دسـت خواهنـد داد

کنید:  برای فرونشانی بهینه علف های هرز تناوب زراعی طراحی 

Nordell’s Beech Grove Farm مثال: مزرعه

کـم علف هـای هـرز و مدیریـت علف هـای هـرز شـایع در  کاهـش ترا Anne و Eric Nordell بـرای 
طـول فصـل، قبـل از کشـت پیـاز، یـک سـال مزرعـه را آیـش گذاشـتند.

سال آیش:

کـه از بـه بـذر  گیـاه پوششـی –چـاودار پـس از محصـول قبلـی یـا یـوالف بهـاره  پاییـز: ابتـدا کاشـت 

رفتـن خـردل و دیگـر علف هـای هـرز ممانعـت می کنـد.

خرداد-تیر: شخم زدن اولین پوشش

تیـر- مـرداد: چنـگک زدن زمیـن )کلـوخ شـکنی( هـر 3-2 هفتـه یک بار که ریشـه ها و ریزوم های 

ک مـی آورد تـا در برابـر آفتـاب خشک شـده و از اسـتقرار  علف هـای هـرز چندسـاله را بـه سـطح خـا
کنـد. علف هـای هـرز یک سـاله جلوگیـری 

کـه در زمسـتان از بیـن  گیـاه پوششـی، عمومـًا نخودفرنگـی و یـا یـوالف  کاشـت دومیـن  مـرداد: 

کـه در زمسـتان از بیـن مـی رود امـکان کشـت زود هنـگام محصول  گیـاه پوششـی  خواهنـد رفـت. 
بهـاره را در سـال بعـد فراهـم می نمایـد.

سال زراعی:

پیاز

کنترل علف هرز  آن ها  آسان است. که  گیاهانی را بکارید  پس از محصوالت دارای علف هرز، 

گر  عاری نگه داشتن برخی محصوالت از علف هرز نسبت به محصوالت دیگر مشکل تر است. مثًا ا
کمی علف هرز مشاهده می شود.یا در   کدوحلوایی مالچ بکار نرود همیشه در پایان فصل  کشت  در 
کنترل علف های هرز  مو به دلیل رشد مارپیچی علف هرز ،کج بیل زدن با مشکل مواجه می گردد.
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کاهو استفاده  کوتاه نظیر اسفناج یا  گیاهان فصل  پس از محصوالت دارای علف هرز سریعًا از 
آن ها  زراعت  که  گیاهانی  می شوند.  برداشت  هرز،  علف های  در  بذر  تولید  از  قبل  که  نمایید 
هرز  علف های  که  می باشد  مزارعی  در  دیگری  خوب  انتخاب  سیب زمینی  مانند  است  آسان 
هرز  علف های  بردن  بین  از  و  جوانه زنی  برای  هرز،  علف  به  آلوده  ع  مزار دارند.در  زیادی 
یک ساله، در تناوب، یک دوره آیش توأم با شخم در نظر بگیرید. در این آیش ، برای تحریک 
مکرر جوانه زنی بذر علف های هرز و از بین بردن آن ها با عملیات زراعی، چند هفته یا چند ماه 
کاهش دهد. ک  کار می تواند بانک بذر علف های هرز را در خا زمین را نکاشت می گذارید. این 

ک را شـخم بزنیـد. بیشـتر دانه هـا بـرای جوانه زنـی بـه نـور نیـاز دارنـد. بـرای دریافـت  ابتـدا خـا
نـور بیـن دانه هـا رقابـت زیـادی وجـود نـدارد. شـخم زنی، نـور موردنیـاز بـرای تحریـک جوانه زنی 
فراهـم  را  هـرز  علف هـای  نابـودی  امـکان  معمـواًل  درنتیجـه  و  کـرده  تأمیـن  را  مدفـون  بـذور 
کـه می توانـد  می کنـد. همچنیـن شـخم زنی منجـر بـه آزاد شـدن یـک ترکیـب نیتروژنـی می شـود 
کوچـک هسـتند، بـا عملیـات زراعـی  کـه هنـوز علف هـای هـرز  جوانه زنـی را تسـریع نماید.زمانـی 
کم عمـق یـا شـعله افکنـی جوانـه زدن علف هـای هـرز را ادامـه دهیـد. ممکـن اسـت در مناطـق 
کار زمانـی بهتر صورت  ویـژه مشکل سـاز چندیـن بـار بـه تکـرار ایـن عمـل نیاز داشـته باشـید. ایـن 
کافـی جهـت تسـهیل جوانه زنـی بـذور علف هـای هـرز وجـود دارد؛ بنابراین  کـه بارندگـی  می گیـرد 

تـا جـای ممکـن بـه آب وهـوا و وضعیـت بارندگـی توجـه داشـته باشـید. 

شــکل4:به حداقــل رســاندن زیســتگاه های علف هــای 
هــرز در مزرعــه.  یــک کشــاورز در پنســیلوانیا از نابــودی 
تمام وقــت علف هــای هــرز خســته شــده و شــروع بــه کاشــت 
ــی  ــذرکار ریزش ــک ب ــا ی ــته ها ب ــن پش ــاله بی ــم یک س چچ
ــد  ــتفاده می کن ــتیکی اس ــن پالس ــه په ــود. او از یک الی نم
کــه بــه او اجــازه می دهــد تــا گیاهــان بــاالی پشــته را بچیند.

ردیف هایـی  بـا  مزرعـه  کولتیواتـور  سـیاه*.  آیـش  بـا  شـکل5:تناوب 
و  بـردن  بـاال  بـرای  می توانـد  کـه  غازی هایـی  پنجـه  یـا  دندانـه  از 
رود  بـکار  خـاک  سـطح  بـه  خزنـده  غ  مـر هـای  ریـزوم  کـردن  بلنـد 
برونـد.  بیـن  از  خشـک  و  گـرم  هـوای  معـرض  در  و  خشک شـده  تـا 
کاشـته  که در یک فصل زراعی یا برای مدتی  * آیش سـیاه : زمینی اسـت 

نشـود ولـی بـرای جلوگیـری از رویش علف های هرز شـخم زده می شـود.
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کم عمـق می باشـد.به یـاد  ک ورزی  الزم بـه ذکـر اسـت یـک وجین کـن دندانـه دار بهتـر از ایـن خـا
کـه ایـن اسـتراتژی، اجـازه کشـت محصـول را در طـول دوره آیـش نمی دهـد، ولـی  داشـته باشـید 
گیـاه زراعـی ذرت  کورنـل،  جزئـی از »نظـام زراعـی« اسـت.در سـال 2005 محققـان در دانشـگاه 
کنترلـی روی علف هـای هـرز انجـام ندادند.تحـت ایـن شـرایط تاج خـروس بـه  کاشـته و  شـیرین 
کرده و هزاران بذر ریخته بود. محققان مقدار آن را 130000 بذر در هر  ارتفاع 1/2 تا 1/5 متر رشـد 
گر کاشـت ذرت شـیرین یا دیگر گیاهـان زودرس را  مترمربـع انـدازه گرفتنـد. آن ها می دانسـتند که ا
بـدون عملیـات زراعـی زیـاد ادامـه دهنـد به زحمت خواهنـد افتاد. به جـای آن، در سـال 2006 کلم 
پاییـزی کشـت نمودنـد. زراعـت کلم آسـان بـوده و عملیات زراعی و فقط یـک مرحله کج بیل زدن 
دسـتی از بـه دانـه رفتـن تاج خـروس جلوگیـری نمـود. زمانـی کـه آن هـا دوبـاره بانـک بذر علـف هرز 
ک انـدازه گرفتنـد، فقـط 32000 بـذر در هـر مترمربـع وجود داشـت. یک چهـارم مقداری که  را در خـا

.)Mohler 2011( .سـال قبـل داشـتند

شکل6:وجین کن دندانه دار
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کنیــد. کهنــه اســتفاده  بــذر  از بســتر  کــه جوانه زنــی آهســته دارنــد  گیاهانــی  از  بــرای حفاظــت 

گیـاه  پـس از تحریـک جوانه زنـی علف هـای هـرز، آن هـا را بـا شـعله افکـن از بیـن ببریـد. پـس ازآن 
کار بـرای اجتنـاب از زیـرورو  زراعـی در میـان یـک بسـتر بـذر نسـبتًا تمیـز جوانـه خواهـد زد. ایـن 
گـردد. مثـًا هویـج  کـه ممکـن اسـت سـبب رشـد علف هـای هـرز جدیـد  ک اسـت  کـردن سـطح خـا
یکـی از مشکل سـازترین محصـوالت در برابـر کنتـرل علف هـای هـرز اسـت. بیشـتر علف هـای هرز 
کاشـته  گـر هویـج را  در 5-3 روز رشـد می نماینـد، درحالی کـه هویـج در 21-7 روز جوانـه می زنـد. ا
کمـی  و یـک یـا دو روز قبـل از اینکـه جوانـه بزنـد شـعله افکـن بـکار بردیـد، علف هـای هـرز بسـیار 
ک ورزی ایـن  بـرای رقابـت بـا هویـج وجـود خواهنـد داشـت.برتری شـعله افکنـی نسـبت بـه خـا
ک را زیـرورو نمی کنیـد. ایـن روش، بـذور جدیـد علف هـای هـرز را بـه  کـه به هیچ وجـه خـا اسـت 
گیـاه زراعـی در میـان یـک بسـتر بـذر تمیـز  ک نمـی آورد تـا جوانـه بزننـد. به جـای آن،  سـطح خـا

جوانـه زده و یـک رشـد موفق تـر نسـبت بـه علف هـای هـرز خواهـد داشـت.

گیاهان زراعی با مدیریت مشابه گروه بندی  مرحله 3: 

که به صورت مشابه  گیاهان زراعی را  کردن عملیات مدیریت علف های هرز،  به منظور آسان تر 
کار زمـان الزم را جهـت تنظیـم امکانـات  گروه بنـدی نماییـد. ایـن  مدیریـت خواهنـد شـد باهـم 
کـرده و ایـن امـکان رامـی دهـد تـا محصـوالت مشـابه را در مزرعـه نزدیـک بـه  و تجهیـزات فراهـم 
یکدیگـر قالب بنـدی نماییـد. بـرای مدیریـت تنـاوب، کشـاورزان معمـواًل گیاهـان زراعـی را که در 
گروه بنـدی می نماینـد. همچنیـن در مدیریـت علف هـای هـرز،  یـک خانـواده قـرار دارنـد، باهـم 
کـه فاصلـه ردیـف مشـابه  گروه بنـدی خانواده هایـی  گیاهـان زراعـی یـک خانـواده یـا  گروه بنـدی 

یـا دیگـر مشـترکات مدیریتـی دارنـد سـودمند واقـع می گردد.

مالچ  سیاه  پاستیک  با  مزرعه  در  بادمجان  و  فلفل  گوجه فرنگی،  دارد  امکان  مثال  برای 
که می توانید پاستیک را یکجا  گروه بندی آن ها باهم به این معنی هست  )پوشیده( شوند. 
گیاهان زراعی ریشه ای مانند هویج، چغندر و شلغم در یک  گیاهان بکار ببرید.  کل این  برای 
ماشینی  زراعی  عملیات  از  گر  ا می نمایند.  رشد  یک فاصله  در  غالبًا  ولی  ندارند،  قرار  خانواده 
استفاده می کنید، می توانید کولتیواتور خود را برای حرکت در بین سه ردیف تنظیم نموده و همه 
 قسمت های مزرعه را با صرف حداقل زمان برای تنظیم امکانات و تجهیزات، کولتیواتور بزنید.
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گروه های مشترک برای مدیریت علف هرز می توانند به صورت زیر باشند:

گل کلم کلی،  کلم برو  کلم،  کلم ها: 

کدوحلوایی کدوسبز، خیار،  کدوها: 

کلم پیچ کاهو، برگ چغندر،  سبزی ها: اسفناج، 

حبوبات: نخود، لوبیا

ریشه ها: هویج، چغندر، شلغم

گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان  :solanaceous گیاهان زراعی

کشـت مـداوم  گونـه ای زیـادی می باشـند  ع  گیاهـان دارای تنـو کـه ایـن  نکته:بـا توجـه بـه ایـن  

آن هـا در یـک زمیـن زراعـی بـه علـت طغیـان آفـات و بیمـاری توصیـه نمی شـود.

مرحله 4: داشتن ابزار مناسب سیستم

کار می تواند در چگونگی موفقیت در مدیریت علف های هرز نقش موثری  داشتن ابزار مناسب 
که سیستم و  کند. از ابزارتان بیش ازحد، انتظار نداشته باشید. همچنین مطمئن شوید  ایفاد 
کولتیوار شما فقط 1/2 متر است ممکن است  گر عرض  ابزار شما با یکدیگر متناسب هستند. ا
بکار بردن آن در پشته ای به عرض 1/5 متر با مشکل مواجه گردد. هنگام طراحی سیستم موارد 

زیر را در نظر بگیرید:

کنتــرل  ع مالــچ، به صــورت مکانیکــی  گــروه از محصــوالت، بســته بــه نــو کــدام  -علف هــای هــرز 
خواهنــد شــد؟

-در حال حاضر چه ابزارهایی دارید؟
-چه ابزارهایی در منطقه شما در دسترس بوده یا ارزان تر هستند؟

-چـه ابزارهایـی تهیـه خواهیـد نمـود؟ دربـاره چیـزی که ممکن اسـت مقرون به صرفه و مناسـب 
کنید. مقیاس شـما باشـد فکـر 

کارایـی ابـزار و ایجـاد فاصلـه ردیـف مناسـب بـرای محصوالت، چه پشـته و  - بـرای بهینه سـازی 
کارخواهید برد؟ فاصلـه ردیفـی بـه 
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کـه در مدیریـت مکانیکـی علف هـای هـرز مـورد غفلـت واقع شـده اسـت، تنظیـم  یکـی از جوانبـی 
کولتیواتـور شـما مطلـوب بـوده  کارکـرد  گذشـته، تنظیمـات و  ادوات می باشـد. چنانچـه در سـال 
کـه دوبـاره در یـک مزرعـه جدیـد، تحـت شـرایط متفـاوت عملکـرد  اسـت بـه ایـن معنـی نیسـت 
کولتیواتورهـا و آزمـودن  مناسـبی داشـته باشـد. قبـل از رفتـن بـه سـمت زمیـن زراعـی، تنظیـم 
کار می کننـد. همچنیـن  کـه مطابـق دلخـواه شـما  عملکـرد آن هـا مهـم اسـت تـا مطمئـن شـوید 
گیاهـان زراعی اطمینان  کارکرد آن هـا در برابر  هنگامی کـه شـروع بـه زراعـت می کنیـد از چگونگی 

حاصـل نماییـد.

ابزار مناسب برای سیستمتان داشته باشید

Market Garden :1 مثال 

ابزار موجود:

کج بیل 13 سانتی متری

کج بیل 8 سانتی متری

وسایل موجود:

کاه از مزرعه

مالچ از سال قبل

که تهیه می گردد: ابزاری 

کنترل بین پشته ها کار آیی و تأمین  خ دار با تیغه 20 سانتیمتری برای افزایش  کج بیل چر

پشته و فاصله ردیف:

پشـته ها به صورت مجموعه های 150 سـانتی متری )با مسـیر عبور 30 سانتی متری و پشته های 
 60 ردیـف(،  )یـک  سـانتی متر  ردیف هـا،150  فاصلـه  تمرکزیافته اند،انـدازه  سـانتی متری(   120

سـانتیمتر )دو ردیـف(، 25 سـانتی متر )4 ردیـف( یـا 13 سـانتی متر )6 ردیـف( می باشـد.

کج بیل 8 سانتی متری  خ دار،  کج بیل چر  شکل7: 
کاه، مالچ پالستیکی کج بیل 13 سانتی متری، 
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 20 )کج بیـل  اسـت.  نگرفتـه  صـورت  کشـتی  کج بیـل،  باریک تریـن  عـرض  از  کمتـر  نکتـه: 

می باشـد( عبـور  مسـیرهای  بـرای  سـانتی متری 

Quiet Creek Farm, Lehigh County :2 مثال

 ابزار و تجهیزات موجود:

کشت Kubota با پنجه غازی های میان سوار کتور  ترا
میل ابزار Williams با وجین کن دندانه دار

Bezzeridi کولتیواتور عنکبوتی

گروه زراعیفاصله بین ردیف / سیستمابزار

Brassicasفاصله 60 سانتیمتر / 2 ردیفکج بیل 13 سانتی متری

کاه Cucurbits )کدو(فاصله 60 سانتیمتر / مالچ 

Greens )سبزی ها(فاصله 25 سانتیمتر / 4 ردیفکج بیل 13 سانتی متری

Leafy Greans )سبزی های برگ دار(فاصله 13 سانتیمتر / 6 ردیفکج بیل 8 سانتی متری

Legumes )حبوبات(فاصله 60 سانتیمتر / 2 ردیفکج بیل 13 سانتی متری

Roots )ریشه ها(فاصله 25 سانتیمتر / 4 ردیفکج بیل 13 سانتی متری

Solanaceousفاصله 150 سانتی متر/ مالچ سیاه الستیکی

کولتیواتورهای میان سوار و میل ابزاری  شکلKubota:8با
با وجین کن های دندانه دار

که سله )پوسته   Bezzeridi شکل9:کولتیواتورعنکبوتی
ک زیادی پرتاب نمی کند. سخت زمین( را شکسته و خا

گروه زراعی/ سیستم جدول 1: ابزار برای هر 



15

پشته و فاصله ردیف:

مجموعه هـای 150 سـانتی متری )110 سـانتیمتر بـاالی پشـته بـا 40 سـانتیمتر بیـن پشـته ها(، 
کنـار هـم )2 ردیـف( یـا  کنـار هـم )3 ردیـف(، 75 سـانتیمتر  انـدازه فاصلـه ردیف هـا 35 سـانتیمتر 

کنـار هـم )1 ردیـف( می باشـند. 150 سـانتیمتر 

کاشت محصول مدیریت علف های هرز قبل از 

ع قدیمی علوفه یا  گواهی، در مـزار کوتاه تر شـدن زمان صـدور  غالبـًا سـبزی های ارگانیـک، بـرای 
ع ممکـن اسـت آلودگی هـای متعـددی از علف هـای هـرز  گاه هـا بنانهـاده می شـوند. ایـن مـزار چرا

کمـی از علف های هرز یک سـاله داشـته باشـند. چندسـاله و بانـک بـذر مترا

 بنابراین برای مدیریت علف های هرز باید:

کنید. کاشت سبزی ها در سال اول اجتناب  -از 

گیاه پوششی شروع نمایید. -با یک 

-گیـاه پوششـی را قبـل از اینکـه علف هـای هرز چندسـاله بزرگ شـوند یا علف های هرز یک سـاله 
تولیـد بذر نمایند شـخم بزنید.

کنید. کار را تکرار  -در طول تابستان در فواصل 4 الی 6 هفته این 

گروه زراعیفاصله بین ردیف / سیستمابزار

75Brassicas سانتیمتر فاصله بین ردیف ها / 2 ردیفپنجه غازی های میان سوار+ وجین کن دندانه دار

Early cucurbits )کدوی زودرس(1 ردیف / مالچ پاستیکیالیه مالچ باالی پشته

پنجه غازی های میان سوار+ میل ابزار با 33 
کولتیواتورسانتی متر تیغه های جانبی Late cucurbits )کدوی دیررس(1 ردیف / 

پنجه غازی های میان سوار+ وجین کن 
Legumes )حبوبات(75 سانتیمتر فاصله بین ردیف ها / 2 ردیفدندانه دار

پنجه غازی های میان سوار+ وجین کن 
35Roots and greens سانتیمتر فاصله بین ردیف ها / 3 ردیفدندانه دار

)ریشه ها و سبزی ها(

 Bezzeridi الیه مالچ باالی پشته + عنکبوتی های
1Solanaceous ردیف / پاستیک سیاهبین پاستیک

گروه زراعی / سیستم جدول2:ابزار برای هر 
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ریشـه  و  شـده  ک  خـا در  هـرز  علف هـای  بـذر  بانـک  کاهـش  باعـث  آیـش  زمیـن  زدن  -شـخم 
آورد. خواهـد  بیـرون  را  دائمـی  هـرز  علف هـای 

کـه در زمسـتان از بیـن خواهـد  گندم سـیاه  گیـاه پوششـی ماننـد سـورگوم یـا  - در اواسـط مـرداد 
کـرده و مزرعـه را بـرای  کاشـته می شـود. ایـن پوشـش در پاییـز بـا علف هـای هـرز رقابـت  رفـت 

کاشـت در فصـل بهـار آمـاده می سـازد.

کوتــاه  فصــل  زراعــی  گیــاه  یــک  بــا  دارد،  وجــود  هــرز  علف هــای  احتمــال  هــم  هنــوز  گــر  -ا
کــه قبــل از تولیــد بــذر در علف هــای هــرز برداشــت خواهنــد شــد. کاهــو شــروع نماییــد   ماننــد 

Mohler and DiTommaso )in press, p. 57)

مرحله 5: طراحی عملیات زراعی

و  ک ورزی  خـا روی  هـرز  علف هـای  کنتـرل  بـرای  ارگانیـک  محصـوالت  تولیدکننـدگان  اغلـب 
عملیـات زراعـی متمرکـز می شـوند. شـما به عنـوان یـک تولیدکننـده نیـاز خواهیـد داشـت تـا یـک 
برنامـه عملیـات زراعـی مناسـب بـرای مزرعه خود انتخـاب نمایید. ولی مانند بسـیاری از موارد، 
ع بـرای پیشـگیری از مشـکات علف های هـرز، موارد  پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت. درمجمـو
کـه می توانیـد انجـام دهیـد تـا محصـوالت زراعـی بـر علف هـای هـرز غالـب  جزئـی وجـود دارنـد 
گرچـه ممکـن اسـت به تنهایـی  کـه ا شـوند. ایـن مـوارد جزئـی عملیـات زراعـی نامیـده می شـوند 
 خیلـی مؤثـر نباشـند، ولـی وقتـی باهـم ترکیـب می گردنـد می تواننـد بسـیار توانمنـد عمـل نماینـد. 
متعـدد  »ضربـات  روش  به عنـوان  هـرز  علف هـای  زراعـی  مدیریـت  عملیـات  تلفیـق  روش  ایـن 

شکلKubota:10 با بیلچه های میان سوار
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ع روش هایـی اسـت که هر کدام تعداد یـا اندازه علف های  کوچـک« شناخته شـده اسـت و مجمـو
هـرز را در حـدود 10-5 درصـد کاهـش داده و  غالبـًا می توانـد کنتـرل مهـم و ارزانـی را میسـر سـازد.

گونه های جدید علف هرز پیشگیری از ورود 

گیاه زراعی سالم و با درجه خلوص باال، مهم ترین ابزار من در مدیریت علف هرز است.« یک 

Jim Monroe )Integrated Weed Management 2005(       :  کشاورز به نقل از 

کاه، علوفـه خشـک،  گیـاه پوششـی یـا دانـه علوفـه،  بـذور علف هـای هـرز ممکـن اسـت داخـل 
گـردد. بـرای مثـال، در مزرعـه Seed Farm در پنسـیلوانیا،  کـود دامـی وارد مزرعـه  کمپوسـت یـا 
کمپوسـت شـهری وارد مزرعـه شـد. شناسـایی منبـع ورودی و بحـث  علـف هـرز تـوق، توسـط 
کـه بـذر را تهیـه می کنیـد سـودمند  کشـاورز یـا شـرکتی  دربـاره آلودگـی بـذور بـه علف هـای هـرز بـا 
کـردن بـذور )مخصوصـًا بـذر  ک  کاهـش ورود بـذر علـف هـرز، پـا واقـع می شـود. یـک روش بـرای 
کـود دامـی مورداسـتفاده در احـداث  کمپوسـت و  گیاهـان پوششـی( و نهاده هایـی ماننـد مالـچ، 
مزرعـه می باشـد. همچنیـن چیـدن علف هـای نواحـی مجـاور و حواشـی مزرعـه جهـت جلوگیری 

گـردد. از ورود بـذور علف هـای هـرز بـه سـمت مزرعـه، می توانـد مفیـد واقـع 

که سال قبل بکار رفته وارد مزرعه شده است. کمپوستی  شکل11:علف های هرز این پشته احتمال با
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جلوگیری از تولیدمثل علف های هرز  

علف های هرز به دلیل قابلیت تولید بذر فراوان، مشکل ساز هستند، برای مثال خرفه معمولی 
می توانـد دو میلیـون بـذر تولیـد نمایـد. یـک روش بـرای جلوگیـری از بـه بـذر رفتـن علف هـای 
ک سـازی سـریع مزرعـه )چیـدن علف هرز یا شـخم زدن( پس از برداشـت محصول  هـرز، عمـل پا
ک سـازی تـا یـک مـاه می تواند تولید دانـه را صد برابر افزایـش دهد. همچنین  اسـت. تأخیـر در پا
کـه تقریبـًا در  قبـل از برداشـت محصـول، بریـدن یـا وجیـن دسـتی برخـی از علف هـای هـرزی 

کنتـرل بانـک بـذر علـف هـرز کمـک کند. )جـدول 3( مرحلـه تولیـد بـذر هسـتند می توانـد بـه 

گیاه زراعی ک با نیاز  تطبیق حاصلخیزی خا

گیاهـان زراعـی مـواد مغـذی را دریافـت نماینـد. علف هـای هرز  علف هـای هـرز می تواننـد بهتـر از 
درشـت تر مـواد مغـذی بیشـتری نیـاز دارنـد. بـرای مثـال، در یـک بررسـی در مزرعـه Marten در 
نیویـورک، بـکار بـردن کمپوسـت و مـواد مغـذی در دو برابـر مقدار توصیه شـده، رشـد تاج خروس 

کـرده و در حـدود دو برابـر افزایـش داد .)نمـودار 1( را سـریع تر 

در شـرایط ایـده آل، بایـد تـا جـای ممکـن از مصـرف کودهـای شـیمیایی محلـول اجتنـاب نمـود. 
کـه به آرامـی  کودهـای آلـی بـرای تأمیـن مـواد مغـذی، اسـتفاده شـود  به جـای آن ازکمپوسـت و 

99درصدکاهش50درصدکاهشگونهها

1278سلمه تره معمولی

638قدومه کوهی

15>دم روباهی

430علف هفت بند

530دم روباهی زرد )اسب واش(

کاهش بانک بذر علف هرز جدول 3: سال های الزم برای 

Schonbeck 2010a, 2010b
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کـه نیتـروژن در مـواد آلـی نیـاز بـه معدنـی شـدن داشـته و ایـن  در طـول زمـان آزاد می گردنـد؛ زیـرا 
ک ماننـد یـک  آلـی خـا ک بسـتگی دارد. مـواد  کـه بـه میکروارگانیسـم های خـا فراینـدی اسـت 
رقابـت  هـرز  گیاهـان  و  زراعـی  گیـاه  بیـن  و می تواننـد  مـواد غذایـی عمـل می کننـد  نگه دارنـده 
گـر شـما ناچـار بـه اسـتفاده از مـواد مغـذی فـراوان ماننـد پـودر خـون  غیرمسـتقیم ایجـاد نماینـد. ا
گیـاه زراعـی بـکار بریـد بطوریکـه  کنیـد آن هـا را مجـاور  کمپوسـت مرغـی هسـتید، سـعی  کـود  یـا 
ک اسـتفاده نمایـد. همچنین  کـرده و بـا خـا گیـاه زراعـی– نـه علـف هـرز- مـواد مغـذی را دریافـت 
گیـاه  کـه ممکـن اسـت  گیـاه زراعـی بـکار بـرده نشـوند چرا کـه بیش ازحـد، مجـاور  مطمئـن شـوید 

زراعـی آسـیب ببینـد.

کند گیاه زراعی علف هرز را مغلوب  اجازه دهید 

کـه  کننـد، مخصوصـًا آن هایـی  گیاهـان زراعـی قـوی غالبـًا می تواننـد علف هـای هـرز را متوقـف 
تـا  نشـاء  از  اسـتفاده  افکنده انـد.  سـایه  ک  خـا سـطح  بـه  و  داده  )سـایه انداز(  کانوپـی  تشـکیل 
کـرده  گیـاه زراعـی و علف هـای هـرز در حـال سـبز شـدن، اولویت بنـدی ایجـاد  حـدودی بیـن 

گوست 2007 زمانی  تغییرات رشد تاج خروس در مزرعه ذرت Marten در آ
)Bjorkman,2008(.که ذرت بین ردیف ها را پرکرده بود

ک بیش ازحد حاصلخیز علف های هرز بزرگ را رشد می دهد. نمودار 1: خا
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نمودار 2: دوره بحرانی علف هرز

و مزیت عمده ای برای گیاه زراعی محسوب می شود. یکی از راه های مهم برای به دست آوردن 
کاشت یکنواخت  کاشت و فاصله  کانوپی سریع، جهت فرونشانی علف هرز توجه به عمق  یک 
گیاه زراعی  کانوپی  کاشت در عمق ناهموار می تواند شکاف هایی در  کارنده و  است. تکان های 
کارنده خود را خوب تعمیر  کنید  که در آن علف های هرز مستقر خواهند شد. سعی  کند  ایجاد 
امر  این  می یابید.  دست  یکنواخت  و  سریع  شدن  سبز  به  شما  صورت  این  در  کنید  تنظیم  و 
که با دست هل داده می شوند می تواند معضل باشد. همچنین یک  بخصوص در بذرکارهایی 

کمک می نماید. کم به افزایش سطح سبز یکنواخت  کلوخ  ک هموار و با  سطح خا

کنترلی علف هرز و به دست آوردن زمان بندی صحیح مرحله 6: ایجاد تقویم 

درس  اولیـن  ببریـد،  بیـن  از  را  بـاغ  یـک  فـراوان  هـرز  علف هـای  کرده ایـد  سـعی  همـواره  گـر  ا
ببریـد.  بیـن  از  را  آن هـا  هسـتند  کوچـک  کـه  زمانـی  گرفته ایـد:  یـاد  را  زمان بنـدی 

کاری گیاهان، برداشـت محصـوالت و عرضه به بـازار،دوره بحرانی از بین  هنـگام کاشـت یـا نشـا
کـه ابتـدا  بـردن علف هـای هـرز  به آسـانی از دسـت مـی رود. ایـن دوره بحرانـی، زمانـی می باشـد 
گیـاه  کاشـته شـده، جوانه هـای علف هـای هـرز درسـت در مرحلـه سـبز شـدن بـوده و  گیـاه زراعـی 

کانوپی بسته شده  کنید،  گر شما بتوانید علف های هرز را در هفته های اول مدیریت   ا
کاهش عملکرد شما نمی گردند.  منجر به 

ً
که باقی می مانند احتماال کمی  و علف های هرز 



21

زراعـی در مرحلـه عـاری از حداقـل علـف هـرز قـرار دارد.در تجـارت، مـکان دارای اهمیـت زیـادی  
از اولویـت باالیـی برخـوردار اسـت.هنگامی که  بـوده، ولـی در مدیریـت علـف هـرز، زمان بنـدی 
اصـول اولیـه پاییـن داریـد، به وسـیله تصحیـح زمـان عملیات مدیریتـی، برنامه مدیریتـی خود را 

اصـاح نمایید.

مرحله رشته سفید

کنتـرل حسـاس هسـتند مهـم و حیاتـی  تـا وقتی کـه بـه عملیـات  از بیـن بـردن علف هـای هـرز 
کـه درسـت در مرحلـه سـبز شـدن قـرار دارنـد و قبـل از رویش  اسـت. کنتـرل علف هـای هـرز زمانـی 
ایـن مرحلـه  در  زیـرا  نامیـده می شـود  رشـته سـفید«  ایـن دوره »مرحلـه  اسـت.  آسـان تر  برگ هـا 
کننـدگان  می رسـند.تولید  نظـر  بـه  کوچـک  سـفید  رشـته های  شـبیه  ک  خـا در  هـرز  علف هـای 
کتور علف هـای هرز را  گر از صندلـی ترا باتجربـه محصـوالت ارگانیـک بـه شـما خواهنـد گفـت که ا
کنتـرل را ازدسـت داده اید.برای اطمینـان از اینکـه ایـن دوره بحرانی را از دسـت  ببینیـد، فرصـت 
کنترلـی علـف هـرز ایجـاد نماییـد.  کاری یـک تقویـم  کشـت و نشـاء  نمی دهیـد، بـر اسـاس زمـان 
یـا دو  را یـک  کوپرسـبورگ پنسـیلوانیا، عملیـات زراعـی  Liberty Gardens در  بـرای مثـال، در 

کاری زمان بنـدی نموده انـد.  هفتـه پـس از شـروع نشـاء 

کانوپـی داده و رشـد علف هـای هـرز در حداقـل  گیاهـان زراعـی تشـکیل یـک  در آن زمـان بیشـتر 
از  بسـیاری  برنامـه  اسـت(.  کاهش یافتـه  آن هـا  هـرز  علـف  بـذر  بانـک  کـه  مزارعـی  )در  اسـت 
 Excel کاری بـا اسـتفاده از نـرم افزارهایـی نظیـر  تولیدکننده هـا، زمان بنـدی بـذرکاری و نشـاء 
تاریخ هـای  تـا  نماییـد  اضافـه  آن  بـه  دیگـر  سـتون  یـک  می توانیـد  شـما  می باشـد.  و...   SPSS
گـون دیگـر  گونا کنـد. البتـه شـرایط اقلیمـی و عوامـل  کنتـرل علف هـای هـرز پـروژه را محاسـبه 
تاریـخ مبـارزه بـا علف هـای هـرز را تحـت تاثیـر قـرار خواهنـد داد، ولـی ایـن تقویـم، به عنـوان یک 

کمـک خواهـد نمـود. کننـده بـکار رفتـه و بـه موفقیـت شـما در ایـن دوره بحرانـی  یـادآوری 



22

منابع

- Bjorkman, T., ed. “Organic Fertility Recommendations.” In Organic University: Advanced Row Crop 

Management, 65-80 Spring Valley, Wis.: Midwest Organic Sustainable Education Service, 2008.

- Brainard, D., C. L. Mohler, and M. Schonbeck.Manipulating Weed Seed Banks to Promote 

Their Decline. eXtension.org, 2010. www.extension.org/pages/18528/manipulating-

weed-seed-banks-to- promote-their-decline.

- Davis, A., et al. Integrated Weed Management: “One Year’s Seeding.” Extension Bulletin 

E-2931. East Lansing: Michigan State University, 2005.

- Mohler, C. L. “The Role of Crop Rotation in Weed Management.” Presentation at the Mid-

Atlantic Fruit and Vegetable Convention, Hershey, Pa., 2011.

- Mohler, C. L., and A. DiTommaso. The Grower’s Handbook of Ecological Weed Management. 

Ithaca: Department of Crop and Soil Sciences, Cornell University, in press.

- Nordell, A., and E. Nordell. “Weed-Free Onions.” In Weed the Soil Not the Crop: A Whole 

Farm Approach to Weed Management. 2007.

- Norris, R. F. “Weed fecundity: Current status and future needs.” Crop Protection 26 )2007(: 182-88.

- Schonbeck, M. Design the Cropping System and Select Tools for Effective Weed Control. 

eXtension.org, 2010.www.extension.org/pages/18531/design-the-croppingsystem-

and-select-tools-for-effective-weed-control.

- Schonbeck, M. Knock Out Weeds at Critical Times.eXtension.org, 2010. www.extension.

org/pages/18882/knock-weeds-out-at-critical-times.

- Westwood, H., K. Cox, and E. Gallandt. Quackgrass Management on Organic Farms. 

Orono: University of Maine Sustainable Agriculture Program, n.d.




