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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
  

  فنينشريه 

  

  سلمه تره

  علف هرز تابستانه

  )گياهشناسي تا كنترل از(

  

  

  نگارش

  رقيه مجدمهندس 

  استان اردبيلسازمان جهاد كشاورزي كارشناس ارشد 

  ئي خياوي حسين كربالدكتر

  هيات علمي بخش تحقيقات گياهپزشكي، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعيو  عض

  ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اردبيل، ايران)مغان(استان اردبيل 

  

  

  

  1394 ، سال85 ، شمارهفنينشريه 

  

  

  

رك علمي در مركز اطالعات و مدا 48262 با شماره 9/9/1394 اين نشريه در تاريخ

  .كشاورزي به ثبت رسيده است
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  )ازگياهشناسي تا كنترل(علف هرز تابستانه  ترههسلم:  نشريهعنوان

   حسين كربالئي خياويدكتر، رقيه مجد مهندس: نگارش

   مهندس پرويز شريفي زيوه :ويرايش علمي

  مهندس عليرضا خواجوي، مهندس مقصود ضياچهره :ويرايش فني

 مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي -  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل :ناشر

   جلد 500 :رگانشما

  1394/ اول  : انتشارنوبت و سال

  85 :فنيشماره نشريه 

  )برداران بخش كشاورزيمخصوص محققان، كارشناسان و بهره(رايگان : قيمت

  

  

  

 كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، و آموزش   مركز تحقيقات -اردبيل : نشاني
  ) 045 (32751579: تلفن

  ،، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيلت بعث  شهرك اداري- اردبيل 
  )045 (33743500: مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، تلفن
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  :مخاطبان نشريه

  محققان، كارشناسان، مروجان و كشاورزان پيشرو كشور 

  

  

  :اهداف آموزشي

  :شما خوانندگان گرامي در اين نشريه با

، يژاكولو، و آناتوميفيزيولوژي ، بيولوژي، شناسيهاي گياهويژگي، هميتا •

 مديريتو تركيبات شيميايي ، خواص درماني، ويشگاه و پراكنشر

  شنا خواهيد شدآ
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  قدمه م

كه  با توجه به اين .باشدميهاي هرز مهم تابستانه تره از علفهرز سلمهعلف

اين . باشداين گياه آردآلود و متمايل به سفيد مي) برگ و ساقه(هاي هوايي اندام

تره و سلمك تره، سلمهو در زبان فارسي به سلمان چغندره، از خانواده سال يكگياه،

اي به نام شناسي خانوادهبندي گياه در مراجع  قديم در طبقه.معروف است

Chenopodiaceaeدر خانواده   وجود نداشته و گياهان اين تيره 

Amaranthaceaeدر تيره . گرفتند  قرار ميAmaranthaceaeتا ها اندكيچم پر 

در .  جدا هستندمعموالChenopodiaceae كامال پيوسته بوده ولي در تيره 

Amaranthaceae ها سفيد تا صورتي يا قرمز و خشكند ولي در تپال

Chenopodiaceaeي باشندها گوشتي تا غشايي و سبز فام  تپال.  

  

  گياهشناسي

 تا 30ه ارتفاع ساله، بهاره، ايستا بيك، گياهي است از زير رده بدون گلبرگان

. كندارتفاع آن بر حسب آب و هوا و نوع خاك تغيير ميمتر، كه   سانتى180

هاى اين گياه كوتاه ولى داراى انشعابات بسيار زياد است و گسترش فراوانى  ريشه

زني آن در دماي پايين بوده و در باشد كه جوانهزودهنگام مييك گياه بهاره . دارد

 و دماي 5/23، دماي بهينه 5/5زني دماي پايه براي جوانه. شوداوايل بهار ظاهر مي

ها به رنگ سبز سطح بااليي لپه. گراد گزارش شده است درجه سانتي5/44حداكثر 

هاي كوتيلدوني دراز بوده و اولين برگ. تيره و سطح زيرين آن ارغواني روشن است

  . )1 شكل( شوند ميهاي حقيقي به صورت دوتايي ظاهربرگ

آن ايستاده، صاف، شياردار، كلفت و منشعب است كه غالبا داراي خطوط  هساق

تعداد انشعابات بسته به ميزان رقابت اين علف . )2 شكل (صورتي و بنفش هستند

-متر مي 2در شرايط  مطلوب ارتفاع ساقه ها به . هرز با گياهان مجاور متغير است

  .رسد



 
 

٨

برگھای کوتيلدونی دراز

  
 1 شكل

:ساقه
غالبا دارای خطوط صورتی يا بنفش

  
  2شكل 

 5/7تا  5/2ها متناوب، سطح زيرين آن متمايل به سفيد و طول آن  برگ

دار مرغي شكل و دندانهتره كشيده، تخمهاي سلمهبرگ. )3 شكل (متر است سانتى

طوري ه ب. تر و داراي حاشيه صاف استهاي قسمت فوقاني گياه باريكبرگ. است

هاي هاي سفيد رنگي برگكرك. هستنداي شكل آذين سرنيزه نزديك گل دركه 

ها داراى دمبرگى بلند بوده و حاشيه آنها ممكن  اين برگ.  استاين گياه را پوشانده

  . دار باشد دار و يا موج است صاف، لوب
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سطح زيرين پودری

سطح با�يی سبز تيره         
)اغلب بدون سطح پودری(        

  

  3شكل

 لول مدور بوده كهدار و منتهي به سها داراي تارهاي مخروطي، پايهسطح برگ

 آردو از خشك شدن اين تارها گرد  دهندب را انجام ميآها عمل ذخيره اين سلول

  .ماندنهاست بر روي سطح برگ باقي ميآمانندي كه بقاياي 

 كوتاه، عمودي و داراي انشعابات بسيار زياد است و گسترش هاى اين گياه ريشه

  . ريشه اصلي، عمودي و قوي است. فراواني دارد

هاي آن گل. و سبز رنگ است) هرمي شكل(گل آذين آن از نوع خوشه گرزن 

هاي كوچك و متمايل به  گل.  خامه دارند3 تا 2 پرچم و 5 تا 1 كاسبرگ، 5 تا 3

 شكل (سبز توسط پنج قطعه گلپوش سبز متمايل به سفيد و آردى احاطه شده است

. ته و بدون دمگل هستندها در انتهاء گياه و يا انشعابات آن قرار گرف گل. )4

در شرايط كمبود عناصر غذايي، . هاي اين گياه باد استمهمترين عامل انتقال گرده

متري و در شرايط طبيعي  سانتي5تراكم باال و شرايط خشكي، گلدهي در ارتفاع 

  . افتد متري اتفاق مي5/1 تا 1اين عمل در ارتفاع 

  



 
 

١٠

گلھا کوچک و متمايل به سبز   
و توسط پنج قطعه گلپوش سبز    
متمايل به سفيد و اردی احاطه شده اند    

  
  

  4شكل

جزء ذرها  ب.تره از نوع فندقه، سبز رنگ و داراي بذرهاي ريزي است سلمهميوه

بذرها عدسى شكل بوده و . اي هستندبه دو  رنگ سياه و قهوهبذرهاي چند شكلي 

 500تواند تا بوته ميهر . متر بوده و سطحى مشبك دارند  ميلى5/1 تا 7/0به اندازه 

باشند و مابقي درصد بذور توليدي سياه و داراي خواب مي 90. ذر توليد كندب هزار

تره سطحى و در زنى بذرهاى سلمه جوانه. باشنداي رنگ بوده و فاقد خواب ميقهوه

 بذور قادرند در دامنه رطوبتي .گيرد مترى خاك صورت مى  سانتى3 تا 5/0عمق 

  .)5 شكل (وسيعي جوانه بزند

  

  5شكل
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  بيولوژي

باشد كه براي تحريك گلدهي، به جز گياهان دوجنسي و روزكوتاه ميتره سلمه 

روزهاي كوتاه نياز داشته و در روزهاي بلند همچنان به رشد رويشي خود ادامه 

زني هرز در بهار جوانه زده و گلدهي آن بسته به زمان جوانه بذر اين علف.دهد مي

از مرداد (رسند هاي حاصله تا اواخر پاييز ميافتد و بذردر تير ماه تا مهرماه اتفاق مي

   .شوندوسيله گاو، گوسفند و گنجشك پراكنده ميه  بذرها عمدتا ب).تا اواخر پاييز

باشد و هاي هرز مقاوم به سرما ميزني، جزء علفبراساس نياز دمايي جوانه

 جزء. گراد است درجه سانتي5/5-8زني آن بين حداقل دماي الزم براي جوانه

 موسم گلدهى اين گياه  وشودزني محسوب ميپسند براي جوانههاي هرز نورعلف

  .باشدتير تا مهرماه مي

  

  فيزيولوژي و آناتومي

 روزكوتاه كه براي تحريك گلدهي، به روزهاي كوتاه نياز داشته و استگياهي 

 داراي مسير فتوسنتزي. دهد در روزهاي بلند همچنان به رشد رويشي خود ادامه مي

C3 گياهان خانواده. باشدمي Chenopodiaceae برخالف ساير گياهان، براي ،

هاي اين گياهان با انباشته كردن يون. نياز دارند سديم رشد و ادامه حيات خود به

فشار هاي خود در بافت هاي نمكي ديگر از جمله يون كلريد و برخي از يونسديم

توانند عليرغم باال بودن فشار  ميبرند و بدين ترتيب  دروني خود را باال مي اسمزي

هاي كنند و در سلول ، آب را جذب مي)آبيبه دليل شوري و كم(شان محيطاسمزي 

  .خود ذخيره نمايند

  

  اكولوژي

اين گياه از .  و موطن اصلي اين گياه اطالع دقيقي در دست نيستمنشاءاز 

 و در تمام دنيا .هاي زراعي در سراسر منطقه معتدله استهرز زمينهايجمله علف



 
 

١٢

تره در عرض سلمه. وجود دارد) جز مناطقي كه شرايط سخت بياباني دارنده ب(

 متر از سطح دريا 3600 درجه جنوبي و تا ارتفاع 50 درجه شمالي تا 50جغرافيايي 

  .كندرشد مي

  

  رويشگاه  و پراكنش 

وپا و آسيا در ار. ها وجود داردتره به خاطر وابستگي به كشت، در تمام قارهسلمه

هاي هم در خاك. شودفور يافت ميو، آفريقا و استراليا به )ويژه شرق آسياه ب(

هاي غني ولي بيشتر در خاك. هاي قليايي قادر به رشد استاسيدي و هم در خاك

در .  روز است160 - 200طول مدت رويش اين گياه بين . شوداز نيتروژن يافت مي

توان به كند اما از مهمترين آنها مي مزاحمت ميبسياري از محصوالت زراعي ايجاد

عالوه  .زميني، ذرت، چغندرقند، سويا و پنبه اشاره كردهاي رديفي مثل سيبكشت

 ها نيز مشاهده كردهاي باير و حاشيه جادهها، زمينتوان در باغتره را ميبر آن سلمه

، تهران، خراسان، يمركز در اكثر مناطق از جمله آذربايجان، در ايران. )6 شكل(

كردستان، كرمانشاه، گيالن، لرستان، مازندران، مركزي و همدان گزارش شده 

  .است

  

  6 شكل
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  اهميت در بخش كشاورزي

اين . هاي شايع در جوامع گياهي و بانك بذر خاك استتره از جمله گونهسلمه

 توان كند و رشد سريعي دارد و همين امر باعث افزايشگياه آب زيادي مصرف مي

 گونه زراعي و  40هرز به عنوان علف. شودرقابتي آن در محصوالت مختلف مي

هاي تره جزء علفدر ايران سلمه. دهمين علف هرز مهم جهان معرفي شده است

هاي سبزي و صيفي زميني، توتون ، ذرت، باغهرز مهم مزارع پنبه، چغندرقند، سيب

ر مزرعه توان رقابتي بااليي در مقايسه با به دليل  استقرار سريع د. رود شمار ميه ب

 بسته به تراكم و نوع محصول زراعي متفاوت ،محصول زراعي دارد كاهش عملكرد

 درصد در سويا 25 درصدي عملكرد در ذرت و 13طور متوسط كاهش ه  ب.باشدمي

  . تره گزارش شده است درصد در چغندر قند توسط علف هرز سلمه48و 

تواند منبع مهم انتقال آفات  نزديكي با گياه زراعي دارد ميتره چون رابطهسلمه

خوار در گياهان زراعي تره پناهگاه كرم ساقهسلمه. ها به گياه زراعي باشدو بيماري

عنوان ميزبان جايگزين يا ثانويه عمل ه تواند بفرنگي و ذرت بوده و ميگوجه

ق سياه و شانكر ساقه در تواند به عنوان ميزبان بيماري ساهمچنين مي .كند مي

تواند ميزبان ويروس پيچيدگي قند هم ميدر مزرعه چغندر .زميني باشدمزرعه سيب

.  داشتفات آدر كنترل نيز از آن هاي سودمند ستفادهتوان ااز طرفي مي. برگ باشد

لودگي آتره ميزبان مينوز برگي بوده و باعث جلوگيري از سلمه عنوان مثاله ب

- خوار چغندرقند مين براي برگباشد همچنين يك گياه ميزبامحصول اصلي مي

 .باشد

  

  خواص درماني 

ت تسكين و رفع در برخي نواحي جه. تره ماليم، ملين و آرام كننده استسلمه

برخي محققين معتقدند استفاده از آن در استعمال خارجي، . كنندبواسير استفاده مي

مصرف درماني آن در همه جا عموميت . از ريزش موي سر دارداثر جلوگيري كننده 



 
 

١٤

در تاريخچه آن آمده است كه مردمان ما قبل تاريخ از آن براي مصرف تغذيه . ندارد

از بين گونه هاي مهم گياهي كه در روده سه جسد انسان متعلق . كردنداستفاده مي

در . تره نيز وجود داشتبه عصر آهن در باتالق يافت شدند مقادير زيادي دانه سلمه

شود و عنوان سبزي مصرف ميه هاي گياه، مانند اسفناج، ببعضي مناطق از برگ

  .ويتامين ث زيادي دارد

  

  تركيبات شيميايي 

عالوه داراي ه ب.  وجود دارد1آسكاريدولي بنام هاي گياه اسانسكليه قسمتدر 

نيز شتقات كولين ساپونين، موسيالژ، يك اسيد آمينه بنام لوسين و يكي از م

. هستتره داراي تركيبات اگزاالت و گليكوزيدهاي سيانوژنيك سلمه. باشدمي

 .مسموميت با اين گياه، عمدتا در گوسفند با عالئم هيپوكلسمي گزارش شده است

  

 
  7 شكل

 
 

                                                 
1 . Ascaridole 
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  مديريت

  پيشگيري -

استفاده از . عه مهمترين روش پيشگيري از آلودگي مزرعه استر مزبهداشت

اهي شده، بذور بوجاري شده، عدم استفاده از كودهاي حيواني تازه، بذور گو

  .تره در مزرعه يا حاشيه مزارعجلوگيري از بذر دهي سلمه

 
  كنترل زراعي -

   انتخاب تاريخ كاشت مناسب محصوالت زراعي -

 براي مديريت اين باشدزود هنگام ميتره گياه بهاره كه سلمه با توجه به اين

 هرز ظاهر شده و قبلست تاريخ كاشت را به تاخير بياندازيم تا علفهرز بهتر اعلف

  .كاشت كنترل شوند از

تواند در رقابت تري دارند مي استفاده از ارقام زراعي كه در اول فصل، رشد سريع-

  .برتر باشند

دهد كه گياهان زراعي پاييزه مثل كلزا به دليل  نتايج تحقيقات نشان مي

تره دارند نسبت به و نيازهاي محيطي متفاوتي كه با سلمهخصوصيات بيولوژيكي 

برعكس گندم بهاره به دليل نيازهاي . آن از توانايي رقابتي بيشتري برخوردارند

تره به دماي اول تره دارد و با توجه به سازگاري بيشتر سلمهمشابهي كه با سلمه

  .فصل در مقايسه با گندم بهاره رشد و نمو بيشتري دارد

  .راي تناوب با گياهان خفه كننده مثل گندم اج-

  .د تراكم و تغيير الگوي رش-

  ).دهيآفتاب(هاي گياهي و سوالريزاسيون  استفاده از مالچ-

 
  كنترل مكانيكي -

  .باشدهرز مي هايهاي سودمند در كنترل علف راه كنترل مكانيكي يكي از



 
 

١٦

تره جين علف هرز سلمها و نشان دادند كه بتحقيقاتنتايج حاصل از :   وجين-

زميني  درصد در وزن تر غده سيب48زني افزايش  چهارم پس از جوانهتا هفته

  .  سوم مشاهده شدتره تا هفتههرز سلمهه وجين علفنسبت ب

شود و تره ميهرز سلمهزني بذر علفانجام شخم باعث تحريك جوانه:  شخم-

اي كنترل مستقيم از بين هورزي مجدد يا ساير روشتوان از طريق خاكمي

  . برد

-هرز در واقع ممانعت از جوانهشخم شبانه يا كنترل نوري علف:  كنترل نوري-

-هرز در نتيجه فقدان قرارگيري در معرض نور است و ميهاي علفزني دانه

  . درصد كاهش دهد60 تا 15  راهاي هرزتواند رويش علف

ورزي بيش از  خاك. مرسوم استمان داشتاستفاده از كولتيواتور در ز:  كولتيواتور- 

استفاده از كولتيواسيون . دهدهاي هرز را بيشتر كاهش ميكم علفبار ترايك

زميني و ذرت كه در ابتداي رشد، سيستم ريشه سطحي در محصوالتي مثل سيب

  .  نتايج خوبي دارد،قوي دارند

زراعي  ي رشد محصوالت از كشت و در ابتداافكن بعداستفاده از شعله: افكن شعله-

گزارش شده  تره بسيار موثرويژه سلمهه ي هرز بهامثل ذرت و پنبه در كنترل علف

  .است

  

  كنترل بيولوژيكي -

 كش ميكروبي در كنترلبه عنوان يك علفAscochyta caulina  قارچ

 كندصورت اختصاصي عمل ميه ن قارچ باي. تره معرفي شده استبيولوژيك سلمه

  .ري بر روي چغندر نيز نداردو حتي تاثي
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  كنترل شيميايي -

گيرد صورت ميصول مورد نظر طبق دز توصيه شده ها در محكش مصرف علف

  .باشدضروري مي ومسم چسب توصيهبر روي بر ذكر شده رعايت موارد و

  

  ذرت  -

  :هاي زير توصيه شده استكشتره در محصول ذرت علفبراي كنترل سلمه

  هاي هرز علفكش آترازين به دليل پيدايشمصرف علف) : رازينآت(گزاپريم  -

 پيش كش به صورتاين علف. محدود شده است كشمقاوم به اين علف

به علت پايداري باالي ( رويش قابل مصرف است  رويشي و يا پس ازپيش كاشت،

از كشت محصوالت حساس مثل گندم در كشت بعدي بايد آترازين در خاك 

شونده به  امولوسيون هاي روغن همراه ليتر در هكتار به1مصرف  .)كرد خودداري

  .شودخاك  توصيه مي باال در يداريدليل پا

-قبل از كاشت ذرت و يا بالفاصله پس از كاشت مصرف مي: ) آالكلر(السو -

با آترازين يا توفوردي و توان آن را مخلوط كش ميتاثير بهتر اين علف براي .شود

  )).اسنيتسورپاس( استوكلر + )گزاپريم(آترازين  (يشي مصرف نمودروپيش صورت به

 - 7در مرحله : ) كمبي فلوئيد46يو (MCPA +  توفوردي يا مخلوط توفوردي -

  .شودمي برگي ذرت توصيه 5

   گرم175 برگي ذرت به ميزان 3-4): ريمسولفورون+ نيكوسولفورون ( اولتيما -

  .شودهكتار استفاده ميدر

   ليتر در هكتار در مرحله5/1): ام سي پي آ+ بروموكسينيل ( د ام آ برومايسي- 

  .شود برگي ذرت توصيه مي6-5 

  سلمه تره را كنترل% 85ت  بيش از در مزرعه ذر: )پنديمتالين(استومپ  - 

  .كندمي

  . برگي ذرت3-4 ليتر در هكتار در مرحله 2): كروز(نيكوسولفورون -



 
 

١٨

  چغندر قند -

  قند به ميزان زيادي يافت مي شود كه با تناوب صحيحچغندرتره در مزارع سلمه

 كهدر مزرعه چغندرقند به علت اين . توان جمعيت آن را كنترل كردزراعي مي

 باشد بنابراين قدرتوپي ميتره در يك سوم باالي كانهاي سلمهقرارگيري برگ

تره  رشد سلمهاز آنجا كه. تره در جذب نور نسبت به چغندرقند باالسترقابتي سلمه

روي  آنايه اندازي هاي چغندرقند است بنابراين در اوايل فصل رشد پيش از بوته

آن  دو ماه پس از كاشت نسبت به كنترلگياه زراعي سريع است و الزم است تا 

   .اقدام جدي صورت گيرد

  :تره در محصول چغندرقند توصيه شده استهاي زير در كنترل سلمهكشعلف

 ترهبه تنهايي و يا تركيب با بتانال براي كنترل سلمه: )پيرامين ( كلريدازون-

پيرامين  كش علف.شودقند سطح خاك پخش ميقبل كشت چغندر. شوداستفاده مي

 كيلوگرم 4 به ميزان  برگ حقيقي چغندرقند4هرز تا مرحله زدن علفقبل از جوانه

  .شودمي ده استفادر هكتار

-4(به صورت پس رويشي : ) ا ام-بتانال  ( مديفامو دس )بتانال(  فن مديفام-

  .شودهرز مصرف ميهاي اوايل رشد علف  و)برگي چغندر قند 2

 ليتر در هكتار قبل از كاشت و مخلوط با خاك 4-5): رونيت(  سيكلوات-

  .شودمي استفاده

  .شودتوصيه مي% 70يلوگرم از فرم  ك4 - 5/4به ميزان ): گلتيكس( متاميترول-

  در مصرف پس. اشدبكش در فاصله كاشت تا رويش مي مصرف اين علفزمان 

-لوط گردد تا بهتر به برگمقداري سورفكتانت مخكه شود رويشي توصيه مي

  .بچسبد جوان هاي

 آر متيل استر- هالوكسي فوپ،)ترفالن(  تريفلورالينكشاستفاده از علف

 ،)تارگا سوپر( اتيل-پي- پكوييزالوفو، )تارگا( اتيل- كوييزالوفوپ،)سوپر االنتگ(

تره در دركنترل سلمه)  اسنابو(ستوكسيديم  و )فوزيليد( بوتيل-پي فلوازيفوپ
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ها موثر در كنترل باريك برگ( چغندرقند بدون تاثير گزارش شده است مزرعه

  ).هستند

  

  زميني سيب -

هاي كمبود هاي به عمق حدود دو متر در دورهتره با دارا بودن ريشهسلمه

   .باشندزميني ميتري نسبت به سيبرقيب قوي وبترط

 كيلوگرم در هكتار 1 تا 75/0ميزان ه ب )سنكور( كش متريبوزيناستفاده از علف

 بخش گزارش شدهزميني بسيار رضايتسيبه تره در مزرعهرز سلمهكنترل علف در

 و گرم در هكتار 40ميزان ه ب )تي توس( هاي ريمسولفورونكشعلف. است

  .ضعيفي داشتند كنترلليتر در هكتار  3با مصرف  )گراماكسون( اكواتپار

  

  پنبه -

ن، گزاگارد، كانوي در كنترل هاي ترفالن، سوناالن، ديوراكشاستفاده از علف

  .تره توصيه شده استسلمه

 ليتر در هكتار قبل از كشت و مخلوط 2-5/2ميزان ه ب: )ترفالن( تريفلورالين -

  .تبا خاك توصيه شده اس

 ليتر در هكتار قبل از كشت و مخلوط با 3-5/3: )سوناالن(ن  اتال فلورالي-

  .تره داشته استهرز سلمهخاك كنترل متوسطي بر علف

 ليتر در هكتار  قبل از كشت و مخلوط با خاك 3ميزان ه ب: )كارمكس( ديوران -

  .تره را كنترل كندخوبي سلمهه توانسته ب

  .شودرويشي مصرف ميليتر در هكتار بصورت پيش 1-2): گزاگارد(  پرومترين-

 3 كيلوگرم پس از كاشت در مرحله 3/2-9/2): كانوي(فلومترون +  پرومترين -

   .شودهرز توصيه مي برگي علف4تا 



 
 

٢٠

-هالوكسي فوپ اتوكسي و )پنترا(تفوريل -پي- كوييزالوپهايكشتاثير علف

صورت عدم كنترل و يا ه  بتره در محصول پنبهدر كنترل سلمه )گاالنت(اتيل 

  ).ها موثر هستنددر كنترل باريك برگ( نامشخص گزارش شده است

  

  سويا -

دي نيترامين و  ليتر در هكتار 2-5/2ميزان ه ب )ترفالن(تريفلورالين كش علف

 گرم در 600ميزان ه ب )سنكور(و متريبوزين ليتر در هكتار  3ميزان ه ب )كوبكس(

مصرف  .دنكندر مزرعه سويا كنترل ميرا تره ز سلمههر علف درصد75تا هكتار 

 در )گاالنت سوپر(هالوكسي فوپ آر متيل استر  و )سلكت(كلتوديم  كشعلف

  .تاثير بوده استتره بيكنترل سلمه

  

  پيشنهادات

   استفاده از بذور گواهي شده -

   استفاده از  كود دامي پوسيده در مزرعه -

   اجراي تناوب صحيح-

  .هاي آبياريهاي هرز در حاشيه مزارع و كاناللف كنترل ع-

  .ها استفاده بهنگام و مناسب از سموم توصيه شده در تلفيق با ساير روش-
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