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 وزارت جهادكشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی

 پزشکي كشور موسسه تحقیقات گیاه

 

 ( در باغ.Convolvulus arvensis Lپیچك صحرایی ) ییایمیكنترل شنوان دستورالعمل: ع

 های منتج به دستورالعمل عنوان پروژه

 شماره پروژه عنوان پروژه

استفاده ( با Convolvulus arvensisكنترل پیچك صحرایی )

استتا    ياز علفكش هاي پس رویشی در مرحله گلدهی در باغ ها

 البرز و اصفها 

36048-0000-03-000000 

بررسی و معرفی علفكشهاي شیمیایی جدید در كنترل علفهاي هرز 

 باغات كشور  

33088-0000-03-000000-000-0 

 ياریو حكمت اسفند یبتول صمدان :هنگارند

 پزشكی كشور گیاهموسسه تحقیقات  ناشر:

 فنی دستورالعمل نوع:

  0813 :تاریخ انتشار
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  چكيده

است. مصرف  رانهای  ای مزارع و باغ یهرز مسئله ساز مهم برا های از علف یکی ییصحرا چکیپ

علف هرز است. در  نیا یشده اند، نشان دهنده عدم کنترل کاف هیکه اغلب توص ها با دوزهایی علفکش

تواند در کنترل آن موثر باشد.  یم یشروی پس های علفکش یمتوال یریبکارگ چکیپ یمرحله گلده

% سولفات 3%+ 4به میزان وجود دارد ای  بصورت لکهدر باغی که پیچک صحرایی  تیفوسگلی کش علف

 8به میزان وجود دارد  در باغی که پیچک صحرایی بطور گسترده آمونیوم و استفاده از گلیفوسیت 

 یها وزن خشک و تعداد ساقهمی تواند کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم  8کیلوگرم در هکتار+ 

ها و  چکیپی گلدهی  در مرحلهگلیفوسیت باید . دهددرصد کاهش  111تا  33را  ییصحرا چکیپ

پس از  زییفصل پادر ت سیگلیفواستفاده از استفاده گردد. مرطوب قرار دارند زمانی که آنها در شرایط 

به استفاده در بهار در  نسبتبه مراتب بهتر ای  جهینتآن  یو در مرحله گلدهپیچک رشد مجدد 

 دارد.آن  یمرحله گلده

 : كليدي  هاي واژه

 علفکش ، کنترل، علف هرز چندساله

 مقدمه

ها  ساله در باغهای هرز چند  های هرز در باغ های  ایران منجر به غلبه بیشتر علف مدیریت ضعیف علف

هرز  های هرز یکساله مواجه می شویم. پیچک صحرایی علف شده است، بطوریکه در باغ ها کمتر با علف

 اهیگ نهای ایران انتشار دارد. ای ای دارد و در تمام با غ ای است که ریشه و ریزوم گسترده چند ساله

کند از درختان باال می رود و با آنها در گیر  یم جادیکه ا ای چند ساله با انشعابات چوبی رونده

افکنی و جذب آب و مواد غذایی با درختان رقابت می کند. ریشه عمیقی دارد که  شود. بوسیله سایه می

پایین برود. عدم کنترل آن  استمتر ممکن  3آورد و تا حدود  انشعابات جانبی زیادی بوجود می

 .(Weaver 2001) ممکن است باعث تغییر شکل گیاه بشود

بکارگیری علفکش در سال، مرحله رشدی گیاه و میزان بارندگی یا رطوبت خاك فاکتورهایی  زمان

. برای تاثیر (Alcock & Dickinson 1974) هستند که باید در زمان کنترل پیچک در نظر گرفت

های ریشه را از  علفکش، علفکش باید از طریق شبکه ریشه و ریزوم پیچک حرکت کند تا بتواند جوانه

وقتی ذخایر ریشه در کمترین مقدار باشد، مواد غذایی  .جلوگیری کند آنبین ببرد و از رشد انتهایی 

ها تولید می شوند به سمت پایین حرکت می کنند. بکارگیری علفکش برای  جدیدی که بوسیله برگ

ن می برد، بدون اینکه به پیچک قبل و یا بعد از این مرحله معموال فقط رشد انتهایی برگ را از بی

. حتی مقادیر زیاد علفکش نیز در این مرحله موثر نیست، زیرا ممکن است رشد دریشه ها منتقل گرد

 Weaver) انتهایی را خیلی سریع از بین ببرد و از حرکت علفکش به سمت ریشه جلوگیری کند

زای خود را قبل از  در اوایل پاییز زمانی که گیاه تمام مواد انرژی یعنها در دو زمان ی علفکش .(2001

ها منتقل می  ها با مواد فتوسنتزی به ریشه منتقل می کند و زمانیکه علفکشها  خواب زمستانه به ریشه
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 Currier) های هرز چند ساله موثر هستند دهی روی علف درست قبل و یا در حال شکوفه یعنشوند ی

& Dybing 1959)اند که برای کنترل پیچک، علفکش را در زمانی که حرکت  . محققان توصیه کرده

دهی کامل باید  دهی تا شکوفه از اوایل شکوفه عنیعلفکش به سیستم ریشه بیشترین مقدار است، ی

. نشان (Kogan 1986) های ریشه در کمترین مقدار هستند بکار برد. در این زمان کربوهیدرات

کیلوگرم ماده خالص گلیفوسیت در  2/4یا  4/3که بکارگیری  (William et al. 1997)اند  داده

مخصوصا  ت،دهی بر روی کنترل پیچک موثر اس دهی یا اوایل مرحله بذر هکتار در مرحله کامل شکوفه

هفته بعد شخم زده نشود. تکرار بکارگیری در پاییز بر روی آنهایی که رشد  3تا  2اگر آن منطقه 

هایش رشد می  ارند، ممکن است برای کنترل کامل موثر باشد. پیچک در اوایل بهار از ریشهمجدد د

انتقال از ساقه به  ستکند و اغلب انتقال مواد از پایین به باال است. وقتی رشد قسمت هوایی زیاد ا

به ریشه های کربن  ریشه است و بکارگیری علفکش باید در این زمان باشد تا مطمئن بود که با هیدرات

های کامال رشد یافته  . به عالوه ساقه(Callihan et al. 1990) های ریشه منتقل می شود ها و جوانه

کیلوگرم در هکتار رانداپ  4/3. با (Gray 1917) سطح زیادی دارند تا مواد شیمیایی را جذب کنند

آزمایش  75رانداپ از . با این میزان (Stahlman 1978) اند % کنترل پیچک بدست آورده68تا  63

 . (Riek & Schumacher 1978) اند درصد کنترل بدست آورده 56بطور متوسط 

هایی که برای کنترل پیچک بکار برده می شود، اثر دارد،  رطوبت خاك روی میزان تاثیر علفکش میزان

 Wiese et) ها بیشتر می شود بطوریکه اگر پیچک در استرس خشکی باشد مقاومت آن به علفکش

al. 1996, Youtie 1994) شاید به این علت که خشکی و یا سرما باعث می شود که گیاه به .

شرایط خشکی در بهار می توان علفکش را دیرتر بکار  حتحالت خواب و یا شبیه حالت خواب برود. ت

قبل از پیشنهاد شده که آبیاری یکماه  .برد، یعنی در تابستان اگر شاخ و برگ دارای رشد زیاد باشند

 در آزمایشی. (Callihan et al. 1990) بکارگیری علفکش می تواند رشد سریع را موجب گردد

میلیمتر(  711 -281)بارندگی  بمشابه نشان داده شده است که پیچکی که در شرایط نسبتا کم آ

ها و کنترل زراعی بیشتر مقاومت می کند تا پیچکی که در شرایط خیلی مرطوب  باشد به علفکش

هایی که روی شاخ و برگ  ا برای علفکش. دلیل آن مخصوص(Meyer 1978) میلیمتر( باشد 641)

کندی  ،استفاده می شود، مشخص است، که احتماال کمی سطح برگی، کوتیکول ضخیم با واکس زیاد

و ( Meyer 1978) مراحل بیولوژیکی و کم بودن نسبت برگ به ریشه در شرایط کم آبی می باشد

 & Currier) برگ در حالت استرس باعث می شود که علفکش از برگ پایین بیفتدجهت عمودی 

Dybing 1959) پیچکی که در استرس خشکی باشد و پیچکی که از بذر سبز شده باشد )بر خالف .

 & Dall'armellina) مقاوم هستند یلیآنها که از ریزوم سبز می شوند( به گلیفوسیت خ

Zimdahl 1989) در صد  24کیلوگرم در هکتار گلیفوسیت در شرایط کم آبی  24/2. در حالیکه

 & Westwood)  درصد می رسد 61پیچک را کنترل می کند، در شرایط مرطوب کنترل تا 

Weller 1997). 
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 دستورالعمل

 شرح است:  نیبه ارشد کرده  یلکه ابه صورت بطور در باغی که پیچک  چکیکنترل پ 

 تریل 1علفکش در  تریل یلیم 4% )4( به میزان SL 41% تیفوسیعلفکش رانداپ )گل -

 .آب( تریل 1گرم در  3% )3به میزان  آب( به اضافه سولفات آمونیوم

  

 :کنترل پیچک در باغی که پیچک بطور وسیع رشد کرده به این شرح است 

 8 به اضافهلیتر در هکتار  8( به میزان SL 41% تیفوسیعلفکش رانداپ )گل -

لیتر در  371میزان آب مصرفی برای این سمپاشی  . سولفات آمونیومکیلوگرم در هکتار 

 هکتار باید در نظر گرفته شود. 

 

 قابل توجه: نکات

شوند تا مرحله  های گل پیچک ایجاد می ای که جوانه توان در مرحله میعلفکش را  نیا •

 دهی آن استفاده کرد.  کامل شکوفه

را  برد راندمان علفکش یمرطوب بسر م طیکه در شرا هایی چکیپ یعلفکش برا یریبکارگ •

 دهد.  یم شافزای

 یبهتر جهینت چکیپ یپس از رشد مجدد و در مرحله گلده زییاستفاده از علفکش در پا •

 شود، دارد. یبکار گرفته م یکه در بهار در مرحله گلده ینسبت به زمان
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Abstract 

 

Field bindweed (Convolvulus arvensis) is a major weed problem in fields 

and orchards in Iran. Herbicides have demonstrated limited efficacy, even 

with retreatment often suggested on labels. However, little data are 

available to verify efficacy with repeated treatments in flowering stage in 

orchards in Iran. Use of Roundup (Glyfosate, SL 41%) in flowering stage 

of field bindweed reduces field bindweed growth 93-100%. Use of 

herbicide in autumn after field bindweed regrowth and in flowering stage 

was more effective compare to spring application. 
 

Key words:  

Perennial weed, control, herbicide 
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