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 :مقدمه 
کاّص فزسایص خاک، افشایص هحتَای هادُ آلی خاک، حفظ 

ٍری رطَتت خاک، کاّص هصزف سَخت ٍ تِ طَر کلی افشایص تْزُ

رًٍذ. اهزٍسُ در اس جولِ هشایای کطاٍرسی حفاظتی تِ ضوار هی

تسیاری اس ًقاط دًیا، سَیا تِ صَرت تذٍى ضخن، تا حفظ تقایای 

تٌاٍب سراػی، در قالة کطاٍرسی حفاظتی در قثلی  گیاّی هحصَل

  .ضَدکاضتِ هی

تا تَجِ تِ تاریخ کاضت سَیا در اٍاسط تا اٍاخز فصل تْار، طی 

فصَل پاییش ٍ سهستاى ٍ ّوچٌیي در اٍایل تْار تا گزم ضذى َّا 

ّزس هَجَد در الیِ سطحی خاک جَاًِ  ّایتخص سیادی اس تذٍر ػلف

در صَرت کاضت سَیا در قالة ًظام ضًَذ. اس ایي رٍ سدُ ٍ سثش هی

ّای کصتَاى تا استفادُ اس ػلفکطاٍرسی حفاظتی تِ سَْلت هی

ػوَهی قثل اس کاضت ٍ پیص اس رٍیص سَیا ًسثت تِ کٌتزل 

 یافتِ اقذام ًوَد. ّزس رٍیصّایػلف

هَفقیت تَلیذ سَیا در ًظام کطت حفاظتی ًیاسهٌذ کٌتزل 

یا پیص اس رٍیص سَیا ٍ کٌتزل  ّزس هَجَد در سهاى کاضت  ّایػلف

ضًَذ. ای است کِ پس اس کاضت سثش هیّزس تاتستاًِ ّایػلف

ّای  کصیافتِ تِ طَر هؼوَل تا استفادُ اس ػلف ّزس رٍیص ّایػلف

ّای هٌاسة  کصضًَذ کِ اغلة ػلفػوَهی غیزاًتخاتی کٌتزل هی

تزلی تِ هاًذُ در خاک تزای استوزار اثزات کٌ دارای اثزات تاقی

 رٍد.صَرت هخلَط تا آًْا تِ کار هی
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 کشت در هرزهایعلف شیمیایی کنترل دستورالعمل

 سویا حفاظتی

ٍرسی در تؼذ اس تزداضت غالت اس ّز گًَِ ػولیات ضخن ٍ خاک(1

 هشرػِ خَدداری ضَد.

تا تَجِ تِ فزاّن تَدى ضزایط رطَتتی خاک طی فصَل پاییش، (2

تخص قاتل تَجْی اس تاًک تذر ػلف ّزس ًشدیک سهستاى ٍ تْار، 

ضَد. طی ایي هذت تذٍر گٌذم ٍ سطح خاک جَاًِ سدُ ٍ سثش هی

جَ ًاضی اس ریشش حیي ػولیات تزداضت هحصَل سال قثل ًیش 

 ضًَذ.سثش هی

سهاى تا فزاّن تستِ تِ ضزایط اقلیوی هٌطقِ، در اٍاسط تْار، ّن(3

، اتتذا سوپاضی ضذى ضزایط رطَتتی خاک تزای کاضت سَیا

 گیزد.ّزس صَرت هی ّایسزاسزی تزای کٌتزل ػلف

یافتِ پیص اس کاضت سَیا، ّزس رٍیصّایتزای کٌتزل ػلف(4

آهًَیَم ٍ پاراکَات قاتل  ّای گلیفَسیت، گلَفَسیٌتکصػلف

 استفادُ است.

 اس تَاىهی( راًذاج) گلیفَسیت کصػلف کارایی افشایص تزای(5

 4-8) درصذ 1-2 غلظت تا آهًَیَمَلفاتس هثل ّاافشٍدًی تزخی

 استفادُ( سوپاضی آب لیتز 400 ّوزاُ آهًَین سَلفات کیلَگزم

 سخت آب هٌفی اثزات ضذى خٌثی سثة آهًَیَم سَلفات. ًوَد

 کصػلف تا هخلَط آهًَیَم سَلفات اس استفادُ. ضَدهی

 سذین، کلسین،) آب سختی کِ ضزایطی در صزفاً گلیفَسیت

 افشٍدى. است تَصیِ قاتل تاضذ، ساسهطکل( پتاسین ٍ هٌیشین

 افشایص تزای ًیش حجوی درصذ 25/0 هقذار تِ غیزیًَی هَیاى

 .است ثزؤه پاراکَات کارایی
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تررَاى ّررزس هرریّررایتررزای افررشایص کررارایی کٌتزلرری ػلررف  ( 6

آهًَیررَم یررا ّررای ػوررَهی )گلیفَسیررت، گلَفَسرریٌت کررصػلررف

لیترز در   1کرص تَفرَردی )   پاراکَات( را تِ صَرت هخلَط تا ػلف

 ّکتار( پیص اس کاضت یا رٍیص سَیا استفادُ ًوَد.

در صَرت سختی تاالی آب، اس حجن کوتز آب در سوپاضی ( 7

کص استفادُ ضَد؛ در ایي ضزایط هقذار آب تزای کارتزد ػلف

لیتز در ّکتار کفایت  100-150گلیفَسیت )راًذاج( در حذ 

 کٌذ. هی

سالِ تاضٌذ، ِ ػوذتاً یکیافتّزس رٍیصّای در صَرتی کِ ػلف( 8

 3آهًَیَم )تستا( تِ هقذار ّای گلَفَسیٌتکصتَاى اس ػلفهی

لیتز در ّکتار  3لیتز در ّکتار یا پاراکَات )گزاهاکسَى( تِ هیشاى 

ّای ّزس پیص اس کاضت یا رٍیص سَیا استفادُ تزای کٌتزل ػلف

 ًوَد. 

تفادُ اس کص، ًسثت تِ کاضت سَیا تا استؼذ اس کارتزد ػلف( 9

سدگی سطح خاک اقذام دستگاُ کارًذُ هٌاسة تا حذاقل تزّن

سدگی خاک حیي ػولیات کاضت، تا هواًؼت ضَد. حذاقل تزّنهی

ّای سیزیي خاک، ّزس الیِّایاس تِ سطح خاک آٍردى تذٍر ػلف

ّزس تؼذ اس کاضت ّایسًی ٍ رٍیص ػلفدر پیطگیزی اس جَاًِ

 تسیار هَثز است.

سثش ضذى سَیا ٍ در صَرت رٍیص ػلف ّزس تستِ تِ پس اس ( 10

ّای اًتخاتی هشارع سَیا کِ در  کصتَاى اس ػلفًَع ػلف ّزس هی

 کطت هزسَم هتذاٍل است استفادُ ًوَد.
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 حفاظتی کشت در عمومی هایکشعلف کاربرد مالحظات
ضرَد   کص گلیفَسیت سهاًی حاصل هری  تاثیز کٌتزلی هطلَب ػلف

ّرزس در  ّرای گرزاد ٍ ػلرف   درجرِ سراًتی   20حذٍد کِ دهای َّا 

کص در هَاقغ  هزحلِ رضذ فؼال تاضٌذ. تٌاتزایي اس کارتزد ایي ػلف

 تٌص ضذیذ سزها، گزها، خطکی ٍ ... خَدداری ضَد.

رٍیطی ّسرتٌذ، ترذیي   ّای پسکصراًذاج، تستا ٍ پاراکَات ػلف

ٍ ترِ  یافترِ ّسرتٌذ    ّای رٍیص هؼٌا کِ صزفاً قادر تِ کٌتزل ػلف

ّزسی کرِ تؼرذاً سرثش    ّایدلیل غیزفؼال تَدى در خاک رٍی ػلف

ّرا ًیرش    کرص  ضًَذ، ّیچ تاثیزی ًذارًذ. سهاى کارتزد ایي ػلرف  هی

 تاضذ.قثل اس سثش ضذى سَیا هی

کص، سثة ضستطرَی  تارًذگی ضذیذ تالفاصلِ تؼذ اس کارتزد ػلف

یري  ضَد، اس ا ّا ٍ کاّص کارایی کٌتزلی هی کص اس رٍی تزگ ػلف

تیٌی تارًذگی سٍدٌّگام اس سوپاضی خرَدداری  رٍ در صَرت پیص

سراػت تؼرذ اس کرارتزد     6ضَد. ٍقرَع ترارش ترِ فاصرلِ تریص اس      

ّای گلیفَسیت ٍ تستا هؼوَالً تاثیز چٌذاًی رٍی کرارایی  کص ػلف

ّا ًرذارد. دٍرُ سهراًی ورزٍری ترزای ػرذم       کص کٌتزلی ایي ػلف

دقیقرِ   30پراراکَات فقرط   کرص  تارًذگی تؼذ اس کارتزد تزای ػلف

 است.

ّرای هرشارع    ّا تِ اثزات ًاهطلَب رٍی کطرت  کص در کارتزد ػلف

هجاٍر دقت ضَد. اس ایي رٍ اس سوپاضی در هَاقغ ٍسش تاد ضرذیذ  

 خَدداری ضَد.

کص پاراکَات )گزاهاکسَى( تسیار تاالست! اس ایري رٍ   سوّیت ػلف

اى حتوراً  در حیي سوپاضی اقذاهات ایوٌری السم در هرَرد کرارتز   

اس فْزسرت سروَم    1397کص پارکَات در سال رػایت ضَد. ػلف

 هجاس کطَر حذف خَاّذ ضذ.
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