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مقاله پژوهشی

مدیریت علفهرز حلفه
فرخنده اسکندری1

در مزارع نیشکر جنوب ایران
 ،بتول کرامت ،2یوسف فیلیزاده ،3امیر

آینهبند4

 -1دانشجوی دکتری علوم گیاهی ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 -4استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

چکیده
) مهمترین علفهرز در مزارع نیشکر استان خوزستان در جنوب ایرران اسرت.
حلفه (.
عدم کنترل مناسب حلفه طی بازرویش بهاره ،موجب گسترش سریع آن و کاهش عملکرد نیشکر میگرردد .دو آزمرایش
طی سالهای  1395-96در مزارع کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی در جنوب اهواز انجرام درد .الیروی حجرهبنردی
کربوهیدراتهایذخیرهای برای تعیین نقاط کنترلی حلفه (نقاطی با کمترین قند ذخیرهای) در اولین آزمایش مورد بررسی
قرار گرفت .نمونهبرداری از ریزومها طی زمستان  ،1395بهار و تابستان  ،1396در مراحل مختلف رددی حلفه انجام دد.
در آزمایش دوم ،علفکش گالیفوسیت در پنج غلظت (صفر 2/76 ،1/84 ،0/92 ،و  3/68لیتر ماده مؤثره در هکتار) در دو
زمان (فروردین و خردادماه) به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهایکاملتصادفی در  4تکرار بکار رفت .نترایج نشران
داد که حداقل سطوح کربوهیدراتهای ذخیرهای ( 88/69 13/15میلیگرم در گرم) از خرداد تا مردادماه ( 579تا 2683
درجه روز ردد تجمعی) وجود دادت و انتهای این دوره ،همزمان با دروع ذخیرهسازی در ریزوم ،بهعنوان زمان مناسرب
برای کنترل دیمیایی حلفه تعیین دد .سه غلظت باالتر گالیفوسیت موجب کاهش  58تا  100درصردی ارتفراع و زیتروده
داخساره حلفه در هر دو نوبت سمپادی گردید ،اگرچه بازرویی اساسی حلفه در تمامی کرتهای آزمایشی در کمترر از 6
ماه از اولین کاربرد گالیفوسیت رخ داد .براساس این پژوهش برای کنترل مؤثرتر علفهرز حلفه اعمال دو مرحله سمپادی
در ابتدای بهار و اواسط تابستان مورد نیاز است .از طرف دییر کاربرد گالیفوسیت با غلظت  1/84لیتر ماده مؤثره در هکتار
 )%1بهجای غلظت  2/76لیتر ماده مؤثره در هکتار (  )%1/5برای کنترل بهاره این علفهرز پیشنهاد میگردد.
کلیدواژهها :ارتفاع ،درجه روز ردد ،گالیفوسیت ،کربوهیدراتهای ذخیرهای ،نیشکر ،وزن خشک

 نویسنده مسئول :فرخنده اسکندری
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مقدمه
) مهمترین گیاه
نیشکر (
زراعی در اقتصاد خوزستتان بتا مستاحت زیرکشتت 125
هزار هکتار و تولید سالیانه  860هزار تتن شتکر از هفتت
کارخانه اصلی محستو میگتردد .بتا توهته بته بتر ورد
متوسط مصرف سالیانه حدود  30کیلوگرم قند و شکر در
ایران ،تولید هاری تنها  68درصتد از تقاضتای ستالیانه را
کفایتت میکنتد (
) .بنابراین کتاربرد برختی استترات یهای متدیریتی
برای هبران کاهش تولید نیشکر نظیر مدیریت علفهتای
هرز ضرورت دارد .کاهش عملکرد نیشکر به دلیل حضتور
علفهای هرز در کشتورهای مختلتف دنیتا از  16تتا 80
 .عتدم
درصد گتزار گردیتده استت
کنترل مناست علفهتای هترز متزاری نیشتکر در ایتران
کاهش  35تا  60درصتدی عملکترد ایتن گیتاه زراعتی را
).
بههمراه دارد (
شناسایی حلفه بتهعنوان مهمتترین علتفهرز متزاری
نیشکر در استان خوزستان به بتیش از 20ستال میرستد
) .شبکه زیرزمینی ریزوم بهعنوان انتدام
(
ذخیرهکننده و منشا بازرویش حلفه بوده و برای متدیریت
بهینه این علف هرز ،ریزومها باید در زمان مناس هتدف
) .بنتابراین،
کنتترل قترار گیرنتد (
شناسایی نقاط ضعف این علفهرز در دورههتای مختلتف
رشدی برای تعیتین نتوی رو کنترلتی و کتاربرد ن در
زمان مناست ضتروری بتهنظر میرستد .حتداقل مقتدار
)
کربوهیدرات ذخیتره شتده (
در انتتدامهای ذخیتترهای بتتهعنوان بهتتترین گزینتته بتترای
زمانبندی مدیریت علفهایهرز دائمتی در نظتر گرفتته
) .مطالعته
شتده استت (
الگوهتتای مراحتتل مختلتتف رشتتد فنولتتوژی و ذختتایر
)
کربوهیتتدرات در گیتتاه تلختته (
نشان داد که نقطه کنترلی این علتفهرز در بهمتن متاه،
همزمان با کمترین مقدار قنتدهای ذخیتره ای در ریتزوم
) .درهته روز رشتد (
میباشد (
) براستا واحتدهای حرارتتی تجمعتی از
زمتان ستتبز شتدن علتتفهرز تتتا زمتان حتتداقل محتتتوای
کربوهیدرات غیرساختمانی کل (
) شاخص متدیریتی مناستبی محستو
) .معیار درهه روز رشد بترای
میشود (

کنترل موثرتر علفهتای هترز و شیشبینتی زمتان دقیت
کاربرد علفکش و یا هرنوی رو کنترلی دیگری کتاربرد
).
دارد (
رایجترین رو های مدیریت علفهرز حلفه بصورت
مکانیکی و شیمیایی میباشند .بترای کنتترل حلفته در
مزاری نیشکر استتان خوزستتان ،گالیفوستیت بتهعنوان
موفت ترین علتفکش غیرانتختابی و ش رویشتی متورد
).
استتفاده قترار میگیترد (
علیرغم کاربرد چند نوبت گالیفوستیت در فصتل بهتار،
تاکنون نتایج مطلتوبی از کنتترل بهتاره علفهتای هترز
دائمی نظیر حلفته در متزاری نیشکرخوزستتان حاصتل
نشده است .فقدان همزمانی در مراحل رشدی بوتتههای
حلفه و وهود شتبکه ریتزوم گستترده در متزاری راتتون
(نیشکر رشدیافته بعد از اولین برداشت) بعنتوان موانت
مهم مدیریت مناس این علفهرز محستو میگردنتد.
هدف از انجتام ایتن تحقیت  ،ارزیتابی  )1امکانشتییری
کاهش غلظت و یا کاهش تعداد کاربرد گالیفوستیت در
فصل بهار و  )2تعیین زمان مناست کنتترل شتیمیایی
حلفه بر مبنتای درهته حترارت متورد استتفاده گیتاه و
میزان قندهای ذخیرهای در ریزوم میباشد.

مواد و روشکار
این ش وهش در دو زمایش هداگانه در مزاری کشت
و صنعت سلمان فارسی (

′

′

) ،با ارتفای 7

متتتر از ستتطی دریتتا ،در  40کیلتتومتری هنتتو شتترقی
اهواز -استان خوزستان در سال زراعی  1395-96انجام
گرفت .خاک محل زمایش ستیلتی-رستی ،استیدیته ،8
محتوی  %./4مواد لی ،نیتروژن و فسفر قابتل دستتر
بهترتی

به میزان  %0/042و  13میلیگرم در کیلوگرم

و شوری  4/9میلیمتو

بتر ستانتیمتر ستنجش شتد.

میتتانگین بارنتتدگی ستتالیانه در مزرعتته زمایشتتی 195
میلیمتر با میانگین حداکثر و حتداقل دمتای  47و 6/9
درهه سانتیگراد ثبت گردید.
مطالعه فنولوژیکی (مراحل مختلف ردد)
زمایش در مساحت  120مترمرب و تراکم مشابهی
از علفهرز حلفه انجام گرفت .درهه روز رشد به کمتک
رابطه زیر محاسبه گردید (معادله .)1
(معادله )1
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بتتهترتی حتتداکثر و حتتداقل
و
،
دمای روزانه و دمتای شایته میباشتند .دمتای شایته
برای رشد حلفه  12درهته ستانتیگراد تعیتین گردیتد
.
(
محتوای کربوهیدرات ذخیترهای ریتزوم در مراحتل
مختلف رشتد علتفهرز حلفته یتی ستالهای -1395
 1396اندازهگیری شد .تعداد  5نمونته ریتزوم علتفهرز
حلفتته از  5نقطتته عالمتگتتیاری شتتده از کرتهتتای
زمایشی (بدون سمشاشی) تا عم  30سانتیمتری و بتا
کتتوادرات  0/25مترمربعتتی در ستتاعات  7تتتا  9صتتبی
هم وری گردیدند .تاریخهای نمونهبرداری با توهه بته
زمانهای بازرویی و دوره رقابت حلفه با نیشکر ،زمستان
( ،)1395بهار و تابستان ( )1396و در  7مرحله زمتانی
در نظر گرفته شد.
ریزومهای سفید و سالم از بخشهای افقی و عمودی
انتخا و برای هلوگیری از انجام تتنف ریتزوم در یتی
انتقال به زمایشگاه درون کیسههای فریزر حاوی یخ قرار
داده شد .ریزومها بعد از شستشو در زمایشتگاه ،بهمتدت
 90دقیقه در دمای  105درهه ستانتیگراد و ستس 48
ستتاعت در  70درهتته ستتانتیگراد قتترار داده شتتدند.
ریزومهای خشک شده بعتد از ستیا  ،تتا زمتان تجزیته
شتتیمیایی در فریتتزر  -20نگتتهداری گردیدنتتد .محتتتوای
کربوهیدرات ذخیرهای حلفه با رو اصتال شتده فنتل-
).
اسید سولفوریک تعیتین گردیتد (
یتتک میلیلیتتتر محلتتول فنتتل  ) ( %5و  5میلیلیتتتر
اسیدسولفوریک به هر نمونه با حجم  2میلیلیتتر اضتافه
گردید .مقدار نشاسته و قندهای محلول توستط دستتگاه
اسسکتروفتومتر به ترتی با یتول مو هتای  485و 490
نتتانومتر بعتتد از گیشتتت  45دقیقتته قرائتتت شتتد .غلظتتت
نشاسته و قندهای محلول (میلیگرم درگرم وزن خشک)
با استفاده از منحنیهای استاندارد گلوکز تعیین گردید و
مجموی این دو عامل به عنوان کربوهیدرات ذخیترهای در
).
نظرگرفته شد (
حتتدود یتتک متتاه قبتتل از شتروی زمتتایش (دیمتتاه
 ،)1395نیشکر از مزاری برداشت شده بود.
کاربرد علفکش گالیفوسیت
این زمایش در چهار بلوک با مساحت تقریبتی600
مترمرب و تراکم مشابه علفهرز حلفه در فصتول بهتار،
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تابستان و شاییز  1396انجام گرفتت .در هتر بلتوک 10
کرت به ابعاد  3×3متر ،شامل  2هوی و  2ششته (عرض
هویها  70سانتیمتر و ششته  80ستانتی متتر) درنظتر
گرفته شد.
عملیات کاربرد علفکش گالیفوسیت (رانتد ،%41
) بهوسیله ستمسا
مونسانتا ،شرکت
ششتی مجهز بته نتازل بتادبزنی  11004در زمانهتای 8
فتتروردین و  5خردادمتتاه  1396انجتتام گرفتتت .براستتا
کالیبراسیون انجام شده ،غلظتهای مختلف علفکش در
 185لیتر در هکتار کالیبره شد .غلظتهای بکار رفته
شامل ،صفر 2/76 ،1/84 ،0/92 ،و  3/68لیتر ماده متثثره
در هکتار ،معادل بتا غلظتهتای :صتفر 1/5 ،1 ،0/5 ،و 2
درصد تعیین گردید .برای هلوگیری از تتداخل تیمارهتا،
یکمتر حاشیه از هریرف کرت در نظرگرفته شد .اولتین
کاربرد علفکش روی حلفههای هوی و ششته بته ترتیت
در ارتفای  40-20سانتیمتری و  30درصتد گلتدهی ،در
فروردین ماه انجام گرفت .تعیتین مراحتل رشتدی حلفته
برای انجام مدیریت شیمیایی بتا توهته بته دستتورالعمل
انجام گرفت.
)
(
تراکم علفهرز حلفته در محتل هتوی و ششتتههای
زمایشی بهیور میانگین  42بوته در متر مرب در زمتان
اولین کاربرد علفکش بود .راتونها (ستاقه رشتد یافتته
نیشکر بعد از اولین برداشت) نیز بتا تتراکم  12بوتته در
مترمرب ت و میتتانگین ارتفتتای  25ستتانتیمتر در مرحلتته
رشدی  4-6برگی روی ششتتهها قترار داشتتند .دومتین
کاربرد علفکش برای نیمی از کرتهای یکبار سمشاشی
روی حلفههای بازرویی به ارتفای  20تا  45سانتیمتر با
میتانگین تتراکم  31و  16بوتتته در مترمربت  ،بتتهترتی
مربوط بته کرتهتای تیمتار شتده بتا کمتترین غلظتت
گالیفوسیت و سه غلظت باالتر 60 ،روز بعد انجتام شتد.
ایتتن زمتتایش بتته صتتورت فاکتوریتتل  2×10در قالتت
بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد.
ههتتت ارزیتتابی کتتارایی سمشاشتتی ،انتتدام هتتوایی
(شاخساره) بازرویی شده در تمامی کرتهای زمایشتی
با کوادرات  0/5مترمربعی بهصتورت تصتادفی در  2و 4
ماه شت از هتر نوبتت سمشاشتی برداشتت شتد .بعتد از
اندازهگیری ارتفای شاخساره ،نمونههای هم وری شده
بتته متتدت  72ستتاعت در دمتتای 60درهتته ستتانتیگراد
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خشک و توزین گردیدند .درصد کتاهش زیتتوده بختش
هوایی در کرتهای تیمار شده ،نسبت به شاهد ،بوسیله
رابطه زیر (معادله  )2محاسبه شد:
(معادله )2
و بتتهترتی زیتتتوده گیاهتتان شتتاهد و تیمتتار شتتده
هستند.

تجزیه آماری
تجزیتته و تحلیتتل دادههتتای زمایشتتی بتتا استتتفاده از
انجام گرفت .در صورت معنیدار بودن مقادیر
نرمافزار
 ،میانگینها با زمون حتداقل اختتالف معنتیدار (
) مقایسه شدند .بترای اثتر متقابتل تکترار
سمشاشتتی در غلظتتت علتتفکش از رو بر دهتتی بتتا
) .از نجتایی
استفاده شد (
دستور
که کاربرد علفکش گالیفوستیت روی حلفتههای هتوی و
ششته بهصورت همزمان انجتام گرفتت ،دادههتای دو عامتل
وزن خشک و ارتفتای در ستاقههای بتازرویی در هتر کترت
بهصورت میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث
کربوهیدرات ذخیرهای

نتایج این بخش از تحقی نشان داد که تغییر محتتوای
کربوهیدرات ذخیرهای در حلفههای هوی و ششته در یتی
فصتتول رشتتدی حلفتته رونتتد مشتتابهی داشتتت (شتتکل .)1
حداکثر مقتدار قنتد ذخیترهای  395/6میلیگرمدرگترم در

بانماه اندازهگیری شد .حتداقل مقتدار ایتن ذختایر 88/7
میلیگرمدرگرم بود که یی خرداد تا مرداد ماه ،همزمان بتا
رشد سری حلفه و مصرف باالی مواد غیایی (زمان برابتری
تولید و مصرف کربوهیدراتها) وهود داشت (شکل .)1
روند افزایشی در محتوای قند ذخیرهای علفهرز حلفه
در یی خرداد تا مهر ماه در تحقیقات قبلی گتزار شتده
) .در ایتن تحقیت  ،دامنتههای
بتود
زمانی با ظرفیت کنترل مثثر علفهرز حلفه شناسایی شتد.
این زمانها منطب با نقاط شتروی و انتهتایی دوره حتداقل
قندذخیرهای ریزوم بود که به ترتی با نیاز حرارتی  579و
 2683درهه روز رشد تجمعی تعیین شد (شکل  .)1رو
مدیریتی مثثر در خرداد ماه (اولتین زمتان کنتترل) ،انجتام
شخم عمی و یا قط شیدرشی انتدام هتوایی بترای تخلیته
ذخایر کربوهیدراتی و گرستنگی دادن بته علتفهرز حلفته
میباشد .کاربرد علفکش در اواسط مردادماه (دومین زمان
کنترل) ،معمتولترین رو متدیریتی بترای انهتدام انتدام
ذخیرهای زیرزمینی همتراه بتا نتابودی بخشهتای هتوایی
محسو میشود .غاز انتقال شتیره شترورده از بخشهتای
هوایی به اندامهای ذخیرهای در اواستط تابستتان و کتاربرد
همزمان علفکش باعث از بین رفتن ریزومهای زیرزمینتی
و هوانههای فعال ماده هوانهزنی میگردد .حتداقل مقتدار
ذخیره قندی در علفهرز حلفه و رقابت با گیتاه نیشتکر در
این مرحله باعث مستعد شدن ایتن علتفهرز بترای انجتام
عملیات کنترل خواهد شد.
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مناس علفهرز حلفته میگتردد .در ایتن تحقیت اگرچته

کاربرد علفکش گالیفوسیت
زیتتتوده

غلظتهای باالی گالیفوسیت موه کنترل این علفهرز

شاخساره و ارتفای بازرویی در این زمایش متورد بررستی

در مراحل رشد رویشی سری و ابتدای گلدهی گردیتد،

داده های صتفات متورد

اما مدت دوام کنتترل کوتتاه بتود و بتازرویی حلفتههای

کتتار یی علتتفکش گالیفوستتیت براستتا
قرار گرفت .نتایج تجزیه واریان

برررسی در هدولهای  1و  2نشان داده شده است.
شایینترین غلظت علفکش ( 0/92لیتر متاده متثثره

سمشاشی شده در تمام تاریخهای نمونهبرداری (بههز 2
ماه ش

از دومین سمشاشی) مشاهده شد.

در هکتار) باعث کاهش معنیدار  4تا  52درصدی ارتفتای

قدرت بازرویی ،وزن خشک و ارتفای علفهرز حلفته

و  28تا  49درصدی زیتوده شاخساره 2 ،و  4متاه بعتد از

تحت تأثیر تعداد دفعات کاربرد علفکش قرار گرفت .دو

اولین و دومین سمشاشی گردید (هتدول  .)3سته غلظتت

نوبت سمشاشی توسط سه غلظتت بتاالتر  2/76 ،1/84و

باالتر گالیفوسیت ( 2/76 ،1/84و  3/68لیتر ماده متثثره

 3/68لیتر ماده متثثره در هکتتار موهت کنتترل 100

در هکتار) تأثیر بیشتر و نسبت ًا مشابهی در کاهش ارتفای

درصدی حلفه یی  2متاه از کتاربرد علتفکش گردیتد،

( 58تتتا 100درصتتد) و زیتتتوده شاخستتاره ( 64تتتا 100

اگرچه بازرویی اساسی در  4ماه بعد از دومین سمشاشی

درصد) در تمام تاریخهای نمونهبرداری (بههز  4ماه بعتد

مشاهده شد .بخشی از علت عدم کنترل مناست حلفته

از اولین سمشاشی) نشان دادند.

بعد از دومین سمشاشی بهدلیل فقدان سطی برگ کتافی

زیتوده بازرویی نسبت به ارتفای به میتزان بیشتتری

و عتتدم انتقتتال مناستت گالیفوستتیت بتته انتتدامهای

تحت تأثیر سمشاشی قرار گرفت که ناشی از نازک شدن

زیرزمینی تعیین شد .از یرف دیگر رشد رویشی ستری

اندامهای شاخساره بازرویی و اثرات رقابت بین حلفته و

حلفه و نیشکر یی خترداد تتا نیمته مترداد متاه تتأثیر

نیشکر ارزیابی شد (هدول  .)3تولید برگهای بتازرویی

چشمگیری در کاهش انتقال فراوردههای فتوستنتزی و

لولهای شکل و بسیار نازک در کرتهتای تیمارشتده بتا

علفکش از برگ به سمت ریزوم داشت که به نوبه خود

غلظتهتای بتاالتر گالیفوستیت ممکتن استت ناشتتی از

منجر به کاهش کارایی گالیفوسیت گردید (شکل .)1

اختالالت متابولیسمی وکاهش میتتزان فتوستتنتز تحتتت

سه غلظت بتاالتر گالیفوستیت صترفنظر از تعتداد

) .تغییرات ظاهری

دفعات سمشاشی تأثیر نهایی یکسانی بر کاهش ارتفتای و

در حلفه و نیشکر بهدلیل تحریک به رشد رویشی ناشی

وزن خشک حلفه بازرویی نشان دادند .در خرین بازدید

از رقابت منجر به افزایش ارتفای نیشتکر از  35بته 136

مزرعهای ،ارتفای و تراکم حلفته بتازرویی بته ترتیت بتا

سانتیمتر بعد از  4ماه از اولین سمشاشی گردید.

میتتتانگین  52ستتتانتیمتر و  46بوتتتته درمترمربتت در

تأثیر سم باشد (

نتایج این تحقی در تأیید یافتههای

تیمارهتای زمایشتتی متتیکور انتدازهگیری گردیتتد .ایتتن

) نشان داد که علفکش گالیفوسیت در غلظتهتای

نتیجه نشان داد کته کتاربرد دو نوبتت گالیفوستیت بته

 1/84تتتا  3/68لیترمتتاده متتثثره در هکتتتار باعتتث کنتتترل

فاصله  60روز قادر به مدیریت موثر علفهرز حلفه نبود.

(
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از یرف دیگر کنترل حلفه در مراحل اولیه رشد بهتاره
ضروری بوده و تأخیر در کاربرد علفکش موه گستتر
ستتری ایتتن علتتفهرز در متتزاری نیشتتکر میگتتردد .نتتتایج
سمشاشی در این مطالعه نشان داد کته غلظتت  1/84لیتتر
ماده مثثره در هکتار (  )%1گالیفوسیت بترای کنتترل
مناس حلفه در ابتدای فروردین ماه ،بهعنوان اولین نوبتت
سمشاشی ،ضرورت دارد .یول دوره کنترل علتفهرز حلفته
تحت تأثیر سن گیاه ،میتزان لتوده بتودن مزرعته و زمتان
واقعی کاربرد علتفکش و غلظتت ن قترار دارد .یافتتههای
این تحقی نشان داد کته بترای دوام کنتترل و ممانعتت از
بازرویی علتفهرز حلفته ،مرحلته دوم سمشاشتی برمبنتای
درهه حرارت روز رشد ( 2683درهته روز رشتد تجمعتی)
باید در اواسط تابستان منطب بتا دومتین نقطته کنترلتی،
همزمان با انتقال قندهای ذخیترهای از برگهتا بته ستمت
ریزوم ،انجام شتود .کتاربرد بتاالترین غلظتت گالیفوستیت
 ،)%2در ابتتدای
( 3/68لیترماده متثثره در هکتتار یتا
ذخیرهسازی کربوهیدرات در اندامهای زیرزمینی از اواستط
تابستان به بعد موه افتزایش تجمت ستم در هوانتههای
ریزومی و مرگ نها میگتردد .بته همتین دلیتل ،کتاربرد
علفکش در اواختر تابستتان و اوایتل شتاییز نتتایج بهتتری
نسبت به فصل بهار داشته است.

نتیجهگیری
نتایج این تحقی نشتان داد کته دو مرحلته کتاربرد
ستتالیانه گالیفوستتیت در دامنتتههای زمتتانی بتتا حتتداقل
ذخیره قندی حلفه هتایگزین مطلتوبی بترای سته و یتا
چهار نوبت سمشاشی بدون در نظر گرفتن نقتاط ضتعف
این گیاه در مزاری نیشتکر خوزستتان میباشتد .کتاربرد
گالیفوسیت با غلظت  1/84لیتر ماده متثثره در هکتتار
برای اولین نوبت سمشاشی در ابتدای بهار ههت حصول
یک برنامه کنترلی مناس ضروری استت .بترای تتداوم
کنترل و هلتوگیری از تجمت ذختایر کربوهیتدراتی در
ریزوم ،دومین مرحله سمشاشی با توهه بته نمتودار قنتد
ذخیرهای و رشد کامل برگ حلفه بازرویی ،در مردادمتاه
)%2
با غلظت  3/68لیتتر متاده متثثره در هکتتار (
گالیفوسیت شیشنهاد میگردد.
سپاسیزاری
از معاونتتت متتالی دانشتتگاه شتهید بتتاهنر کرمتتان بتترای
ششتتیبانی ایتن یتر در قالت شایاننامته دکتتری تشتکر و
قدردانی میگردد از قایان مهند نواصر و مهند شترفی
کارشناسان ارشد مزرعه نیشکر شرکت سلمان فارستی بترای
ششتیبانی و استفاده ازتسهیالت ن کشتت وصتنعت نهایتت
سساسگزاری را داریتم .از راهنماییهتای سترکار ختانم دکتتر
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فرزانه ،دکتر مسکرباشی ،دکتتر احمتدشور ،دکتتر فتوکیتان و
خانم مهند راهداریان در بخشهای مختلف این شایاننامته

(

از زراعی تا تجزیه و تحلیل ماری و شیمیایی نمونهها نهایتت
سساسگزاری داریم.

)

.

.
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