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 موسسه تحقیقات برنجاستادیار پژوهش 

 23/5/94 افت:یخ دریتار 

 28/10/94 رش:یخ پذیرات

 چکیده

سوروف مهمترین و  وجه به اینکهتورد تهاجم قرار داده است. با های اخیر مزارع برنج را مها است که در سالزاریه شالیهای آبی حاشگاههرز زیستگوشاب علف

 ش به منظور ارزیابییزماآباشد. بنابراین دو  مدیریت گوشاب باید شامل سوروف نیز ای جهتن ارائه هر برنامههرز شالیزار در ایران است، بنابرایفراوانترین علف

تیوبنکارب، بوتاکلر،  یهاکشش شامل کاربرد علفیآزما یمارهایهرز اجرا گردید. تاین دو علف ییایمیکنترل ش یشالیزار برا یهای انتخابکشکارایی علف

ها کشم اختالط علفق سال دویو در تحق یول کاربرد انفراداش سال یسولفورون بودند. در آزمامتیل، سینوسولفورون و متسولفوروناکسادیارژیل، پرتیالکلر، بن

( شده ولی فاقد هرگونه کارایی ≥%95) ار خوب سوروفیهای تیوبنکارب، بوتاکلر و پرتیالکلر سبب کنترل بسکش¬علفن داد که کاربرد د. نتایج نشایگرد یبررس

 یهاکشدر کنترل گوشاب از خود نشان داد. علف یی% کارا 35-45در کنترل سوروف و  ییاراک%  75-90کش اکسادیارژیلبرروی گوشاب بودند. علف

ش سال یبودند. در آزما( ≤%35در کنترل سوروف ) یکاف ییو فاقد کارا( ≥95در کنترل گوشاب )% یار خوبیبس ییکارا یمتیل و سینوسولفورون دارانسولفوروبن

ج این ید. نتایدگر یمؤثر در کنترل گوشاب( بررس یهاکشمؤثر در کنترل سوروف + علف یهاکشها )علفکششده دو گروه از علفاختالط دز توصیه ییدوم کارا

هرز رل هر دو علفخوب در کنت اریبس ییرنج بوده و کارابا ب یسازگار یها داراها، آنکشن دو گروه از علفیبخش از مطالعه نشان داد که در صورت اختالط ا

 دارند. (≥%95سوروف و گوشاب )

 یکش، غرقاب، نشاءکاربرگکش، نازکبرگاختالط، پهن کلیدی: یهاواژه
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 مقدمه

 وفراوانترین ( .Echinochloa crus-galli L)سوروف 

 رهرز شالیزار در ایران است، اّما دانش کافی دمهمترین علف

 هرز وجود دارد.جامعه شالیکار ایران برای مدیریت این علف

درصد پتانسیل خسارت به برنج  70تنهایی حدود سوروف به

رهای هرز در شالیزارا دارد ولی در عمل خسارت این علف

شود )اطالعات شمال کشور کمتر از پنج درصد برآورد می

له خرابی، مامنتشر نشده(. استفاده از مدیریت تلفیقی شامل گل

کش، وجین دستی و کشت نشایی و تسطیح، غرقاب، علف

هرز هایهای برنج دارای برتری رقابتی نسبت به علفگیاهچه

 95ز اتا بیش هرز را هایامکان کنترل سوروف و بیشتر علف

های مدت از روشگیری طوالنیاند. بهرهدرصد فراهم نموده

هرز سازگار به هایفوق سبب پیدایش و تکامل علف

هرز هایهای تکراری کنترل علفاکوسیستم شالیزار و روش

 (.Maazi Kajal et al., 2012در این محصول شده است )

یکی از  (.Potamogeton nodosus Poir)هرز گوشاب علف

های اخیر در هرزی است که جمعیت آن در سالهایعلف

فته شالیزارهای شمال کشور و به ویژه استان گیالن افزایش یا

بوده و با  Potamogetonaceaeاست است. این گیاه از خانواده 

هرز شود. از علفواش شناخته میاسامی محلی گوشاب و روغن

آبی و وین بارهنگفوق در منابع عالوه بر گوشاب تحت عنا

گوشاب  (.Mozafarian, 1995)اوواش نیز نام برده شده است 

برگ که تیپ رشدی رونده داشته و لپه و پهنگیاهی است تک

 کیزار قادر است تا شعاع دو متر در یدر شرایط غرقاب شال

هرز چند ساله و کند. گوشاب علفحرکت  یفصل زراع

ست که در زارها ایاله شیحاش یآب یهاگاهستیشه سبز زیهم

ساله است. کیاهان یرفتار مشابه گ یط زراعت برنج دارایشرا

ش یبرنج رو یک تا دو هفته پس از نشاءکاریهرز ن علفیا

 یکشافته و حدود دو هفته قبل از برداشت برنج و پس از زهی

و چرخه  های هوایی آن خشکمزارع به منظور برداشت، اندام

 شود. یل میآن تکم یزندگ

ا غرقاب یبه صورت شناور   Potamogetonجنس یهاگونه

طول دمبرگ و . (McComas, 2002)کنند یم یزندگ

 یهرز به تغییرات ارتفاع آب سازگارن علفیا یهااستولون

رشد و  یخوبمتر بهمیبا عمق آب تا ن یهاافته و در ماندابی

مانند. های آن همواره شناور بر روی سطح آب باقی میبرگ

ی هیحاش یهاهای آبیاری، ماندابهرز کانالوشاب علفگ

های آبی زارها، استخرهای پرورش ماهی و دیگر زیستگاهیشال

ها رسد گوشاب از آن مکانینظر مدر شمال کشور است. به

اراضی شالیزاری را مورد تهاجم قرار داده است. اطالعات 

هرز در کشور در ن علفیدر خصوص پراکنش ا یجامع

هرز در مزارع برنج استان ن علفیا یست. بطور کلیس ندستر

 یشتر بود و برخیب یفراوان یالن نسبت به مازندران دارایگ

هرز آلوده بودند. ن علفیان نیز به یاستان قزو یهازاریشال

ت گوشاب یر، جمعیاخ یهاسال یدانیم یهایبراساس بررس

 ,.Maazi Kajal et al)افته است یش یزارها همواره افزایدر شال

اطالعاتی در خصوص خسارت گوشاب به برنج در . (2012

نظر از خسارت مستقیم آن به برنج و دست نیست، اما صرف

حجیم، مانع  یاجاد تودهیهرز با امصرف منابع، این علف

گوشاب  ینیرزمیهای زشود. ریزومها میحرکت آب در کانال

ه و رشد مجدد پاره شد یبه دلیل سُستبودن هنگام وجین دست

گر یدهرز نسبت بهبعالوه این علف ند.ینمایم

ط به ین شرایزند که در ایرتر جوانه مید هرز¬های¬علف

 گرم یگوشاب در هوا ین دستیش ارتفاع برنج، وجیل افزایدل

و مرطوب و در زیر سایبان برنج به مراتب دشوارتر است 

(Yaghoubi & Farahpour, 2013)ن رسد اینظر می. به

هرز شالیزار نسبت به هایسه با دیگر علفیهرز در مقاعلف

در زیر کانوپی  یخوببرنج کمتر حساس بوده و به یاندازسایه

 کند.برنج توسعه پیدا می

 ی دیگری از این جنس تحت عنوانگونه

 Potamogeton lucense L. به عنوان  1350ن بار در دهه یاول

 ت گزارش شد منطقه رش یزاریشال یهرز اراضعلف

(Tahbaz & Mokhtareh, 1973)ز ین یبعد یهای. در بررس
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  هرز¬های¬علفاز  یکیهرز به عنوان ن علفیا

 شد یشمال کشور معرف یهازاریبرگ شالپهن یالپهتک

(Mohammad shrifi, 2000) شده در  یآورجمع یها. نمونه

ج یآنها نشان داد که گونه را 1مجدد ییو شناسا 1391سال 

است.   .Potamogeton nodosus Poirکشور شمال یزارهایشال

از   Potamogetonتعداد نه گونه از جنس( 1373مظفریان )

شمال کشور گزارش داده است  یآب یهاگاهستیز

(Mozafarian, 1995) برنج  هرز¬های¬علف. در منابع مرجع

ذکر  P. lucenseگزارش و گونه  .P. nodosus Poirگونه 

 ;Ampong & DeDetta, 1991) نشده است

 Smith & Dilday, 2003) . گونهP. nodosus Poir.  از

 بوده   Potamogetonجنس  یهان گونهیترفراوان

(Frank et al., 1961) یها و اراضهرز ماندابعنوان علفو به 

در ژاپن، کره و ایاالت متحده گزارش شده است  یزاریشال

(Naylor, 1996; DeDatta, 1981.) گونه مختلف  10ش از یب

 یزارهایشال هرز دربه عنوان علف  Potamogetonاز جنس

لند، پاکستان و نپال وجود دارد ی، هند، تایبنگالدش، اندونز

(Naylor, 1996 ;Moody, 1989). گونه  یدر کره جنوب 

P. distinctus  در طول چهار دهه از یک گیاه ناشناخته به یک

ت یاهم .(Naylor, 1996)ل شد یتبدزار یشالهرز مهم علف

در ژاپن مشابه سوروف گزارش شده   P. distinctusخسارت

در گوشاب ت یت و غالبیزان اهمیم .(Naylor, 1996)است 

درصد  10-20درصد و سوروف  5-10کره زراعت برنج 

 . (Naylor, 1996)گزارش شده است 

 ین دستیدوبار وج یاز برایمتوسط زمان مورد ن

ساعت در هکتار گزارش  506-540زار یشال هرز¬های¬علف

درصد  90ها حدود کششده است که با مصرف علف

. بر (Matsunaka, 2001)در آن حاصل شده است  ییجوصرفه

سوروف  ییایمیدر صورت کنترل ش یدانیم یهایابیاساس ارز

گوشاب سه  یکنترل دست ی، براهرز¬های¬علفگر یو د

                                                 
اله مظفریان عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات شناسایی توسط دكتر ولی 1

  .ها و مراتع كشور انجام شدجنگل

الزم است و زمان  یک فصل زراعیدر  ین دستیمرتبه وج

-300هرز حدود این علف ین دستیهر بار وج یاز برایمورد ن

شود که در مجموع حدود ساعت در هکتار برآورد می 250

خواهد بود )اطالعات  یساعت در هر فصل زراع 900-750

منتشر نشده(. این میزان نیاز به وجین دستی تولید اقتصادی 

ج کنترل یرا یهاوشسازد. ربرنج را با ابهام مواجه می

فقط در نگ، غرقاب( نه یزار )شخم، پادلیشال هرز¬های¬علف

ز یندارند بلکه سبب تکثیر آن ن یت گوشاب نقشیکاهش جمع

 یهانگ با قطعه کردن اندامیک سو پادلیرا از یشوند، زمی

 یشود و از سویشتر آن میهرز سبب پراکنش بعلف یشیرو

غرقاب بوده و قادر  به یادیتحمل ز یگر گوشاب داراید

 رشد کنند  یژن به خوبیط فقدان اکسیاست در شرا

(Harada & Ishizawa, 2003) .یهاگونه یائیمیکنترل ش یبرا 

، Hydrothol یهاکشعلف یآب یهاگاهستیگوشاب در ز

Fluridone ،Endothall ،Diquat، Simazine ،Dichlobenil  و

2,4-D (Anonymous, 2002; Monaco et al., 2002;) یو برا 

و  Piprophosکش زار دو علفیهرز در شالن علفیکنترل ا

Symetrin اند مؤثر گزارش شده(Ryang et al., 1976) به .

 ستند. یران در دسترس نیها در اکشن علفیا D-2,4 یاستثنا

ک یتاکنون حدود چهار دهه از گزارش گوشاب به عنوان 

های رایج مدیریت گذرد و روشهرز مزارع برنج میعلف

هرز شالیزار )پادلینگ، غرقاب، وجین( فاقد هایدیگر علف

 هرز هستند. از سوی دیگر بهکارایی کافی در کنترل این علف

سوروف در تمام مزارع فراوانی بیشتر دلیل غالبیت و 

رسد که ارائه هر شالیزاری شمال کشور، ضروری به نظر می

 نیز شامل گردد. روشی برای کنترل گوشاب، سوروف را

 کش¬علفش تعیین بهترین یبنابراین هدف از انجام این آزما

 ییایمیزارجهت کنترل شیج شالیرا یهاکشاز میان علف

هرز سوروف و گوشاب در برنج با تأکید بر زمان دو علفهم

 کنترل گوشاب بود.

 هامواد و روش
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در مزارع  1392و  1391 یزراع هایدو آزمایش طی سال

امکان  یقات برنج کشور جهت بررسیمؤسسه تحق یشیآزما

زار اجرا شد. یدر شالسوروف و گوشاب  ییایمیکنترل ش

های رایج شالیزار و کشتیمارهای مورد بررسی شامل علف

 (.1سولفورون بود )جدول کش جدید متعلف

لومی با -رسی-زمین محل اجرای آزمایش دارای بافت سیلتی

 52درصد رس،  44صد شن، دو درصد ماده آلی، چهار در

سابقه کشت  ین داراین زمیبود. ا 2/7ته یدیدرصد سیلت و اس

گوشاب و  هرز¬های¬علفاد به یز یبرنج و آلودگ یمتوال

ش یق بین تحقیدر ا یمورد بررس یهاکشسوروف بود. علف

ل یکشور را تشک یج مصرفیرا یهاکشدرصد علف 95از 

هنوز در کشور ثبت  سولفورون کهمت یدهند )به استثنایم

مه دوم فروردین به یاول و دوم در ن شخم نشده است(.

ن و احداث یه زمیصورت عمود بر هم انجام شد. پس از ته

نگ یک ماه تا زمان پادلیها، به مدت حدود ها آنن کرتیمرز ب

کنواخت غرقاب یجاد بافت ی( جهت ایخرابا گلیکاول شی)پ

متر بود. در اواخر  5*5/5 یشیآزما یهاشدند. ابعاد کرت

دار شده برنج در خزانه و جوانهشیفروردین بذرپاشی بذور پ

سازی خاک برای انجام شد. آماده یکیر پوشش پالستیز

ها در کاول( یک روز قبل انجام و گیاهچهشیکاری )پنشا

برگی به تعداد سه گیاهچه در هر کپه و به فاصله  3-4مرحله 

داد نشاکاری شدند. پس از کشت متر در سوم خریسانت 20*25

با نایلون پوشش داده شد تا  هان کرتیب یخاک یبرنج مرزها

جلوگیری شود. کاربرد  کشعلفا خروج آب و یاز نشت 

پاشی زار و به صورت قطرهیج شالیها به روش راکشعلف

 ین دستیانجام شد. وج یپاش( دو روز پس از نشاءکار)نمک

 یروز پس از نشاءکار 30و  20، 10مار شاهد در سه مرحله یت

تمام طول فصل تا دو هفته قبل از برداشت  انجام شد. در

سانتیمتر غرقاب  5-7 یبیبه ارتفاع تقر یشیآزما یهاکرت

 120ه خاک از کود اوره به میزان یج تجزیبر اساس نتابودند. 

م و یسولفات پتاس یکیلوگرم در هکتار و کودها

لوگرم در یک 150و  100زان یه مب بیپل به ترتیترسوپرفسفات

بار و کیبا منبع پتاس و فسفات  یهکتار استفاده شد. کودها

زنی نگ و کود اوره در سه مرحله کاشت، پنجهیهمزمان با پادل

ات یگر عملید. دیگردرفتن به نسبت مساوی مصرف و به ساقه

ج یخوار( به روش راداشت )مبارزه با بالست و کرم ساقه

 2 یاهرز هفتههایرزیابی چشمی کنترل علفمنطقه بود. ا

ن منظور یا یهفته پس از نشاکاری انجام شد. برا 6مرتبه و تا 

و تیمار شاهد بدون  100به تیمار شاهد وجین دستی نمره 

کش، نمره صفر اختصاص داده شد. دیگر وجین و بدون علف

ست یتیمارها نسبت به این دو تیمار سنجیده شدند. بعالوه ز

 یهفته پس از نشاءکار 5و  3در  یاه زراعیهرز و گعلف توده

از مورد استفاده قرار گرفت. یشد و در صورت ن یریگاندازه

گرفت.  ل مورد استفاده قراریه و تحلیها در تجزن دادهیانگیم

در  یکشعلف یمارهایت ییکاراش یآزما یدر سال اول اجرا

دلیل رشد  ( بهWAT-2) یابیکنترل گوشاب در مرحله اول ارز

 

 

 شیآزما یمارهایت -1جدول 

Table-1- Experimental treatments  

Experiment 1  Experiment 2 

Treatments Dose ( g.ai.ha-1)  Treatments Dose ( g.ai.ha-1) 

Butachlor (EC 60%) 1800  Thiobencarb(TB) 2500 

Oxadiargyl (EC 3%) 105  TB +BSM 2500+45 

Pretilachlor (EC 50%) 1000  Butachlor +BSM 1800+ 45 

Thiobencarb (TB) (EC 50%) 2500  Pretilachlor +BSM 1000+45 

Bensulfuron-methyl (DF 60%) 45  Oxadiargyl +BSM 105+45 

Cinosulforun (WG 20%) 45  TB+MSM (WG 20%) 
2500+10 

Hand weeded 
- 

  
 

Weedy check -  Weedy check 
- 

TB=Thiobencarb, BSM=Bensulfuron-methyl, MSM= metsulfuron-methyl 
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 یابین ارزیش ایمحدود آنها میسر نبود و در سال دوم آزما

 در سال دوم احتماالً هرز¬های¬علفشتر یانجام شد. رشد ب

د ، عملکرعملکرد دانهن بود. یزودهنگام زم یسازل آمادهیبه دل

گیری ر زمان برداشت اندازهبیولوژیک و شاخص برداشت د

رد ه از تمام کرت و عملکیشد. عملکرد دانه با حذف اثر حاش

اه از یبر نمودن گک مترمربع و با کفیک از سطح یولوژیب

سطح خاک انجام شد. رطوبت شلتوک )دانه برنج( در زمان 

درصد بود. عملکرد بیولوژیک پس از خشک کردن  14ن یتوز

 48وس به مدت درجه سلسی 75-80ها در آون با دمای نمونه

 شد.  یریگساعت اندازه

 یمورد بررس یکشعلف یمارهایش اول تیج آزمایبر اساس نتا

زار نبودند. در یشال هرز¬های¬علفقادر به کنترل تمام 

اختالط  ییکارآ 1392 یدوم در سال زراع یبررس

اوره مؤثر در کنترل گوشاب لیهای سولفونکشعلف

 یهاکشبرگکینوسولفورون( با باریل و سیمتسولفورون)بن

تیوبنکارب، بوتاکلر، پرتیالکلر و کش )سوروف یاختصاص

کش ل حذف شدن علفی( بررسی شدند. به دللیارژیاکساد

کش مشابه نوسولفورون از بازار تجارت، علفیس

 لیمتسولفورونجای آن مطالعه شد. متل بهیمتسولفورونمت

کنترل  یا برایز آسیخبرنج یگر کشورهایدر د

 برگ برنج ثبت شده است پهن هرز¬های¬علف

(Kim, 1992) .یم زراعیش از نظر تقویآزما یروش اجرا ،

ش نخست بود. یمشابه آزما یبردارروش کاشت و نمونه

 ییکارا، یچشم یابیش عالوه بر ارزین آزمایبعالوه در ا

 یهابرداریبا نمونه هرز¬های¬علفمارها در کنترل یت

  هرز¬های¬علفوزن خشک  یریگو اندازه یبیرتخ

(5-WAT در سطح )ن منظوریا یمترمربع انجام شد. براکی، 

بر و پس از انتقال به ن کفیهرز از سطح زمیهاعلف

 یک گونه خشک و توزین شدند. برایشگاه به تفکیآزما

شتر و یا بی ساعت 24به مدت  یاهیگ یهانمونه ،خشک کردن

 گراد قرار داده شدند. یدرجه سانت 75ون در آت وزن یتا تثب

بر روی کلیه اطالعات به دست آمده از  تجزیه آماری:

ها، آزمون استاندارد و یکنواخت کردن )نرمالیتی و آزمایش

افزار ز نرمانجام شد. ا SPSSافزار هموژنیتی )بارتلت( با نرم

SAS زاها با استفاده برای تجزیه واریانس و مقایسه میانگین 

 درصد انجام شد. 5در سطح احتمال  LSDآزمون 

 نتایج و بحث

 ش سال اولیج آزماینتا

 یهاکشبرگکیشتر باریبهرز سوروف: کنترل علف

)تیوبنکارب، بوتاکلر، پرتیالکلر(  یمورد بررس یاختصاص

هفته  6در کنترل سوروف تا  ییدرصد کارا 97ش از یب یدارا

اواخر دوره  مان حدوداًاین ز( بودند. WAT) یپس از نشاءکار

برنج  ییبرنج در کشت نشا هرز¬های¬علفکنترل  یبحران

 یی. کارا(Asghari & Mohammad Sharifi, 2001)است 

ها کشگر علفیل در کنترل سوروف کمتر از دیارژیاکساد

 (. 2درصد( بود )جدول  94-75)

 

 یچشم یابیارز بر اساسو گوشاب  کنترل سوروف درصد -2جدول 

Table 2- Percentage barnyardgrass and pondweed control based on visual rating 

Pondweed  Barnyardgrass 
Treatment 

6-WAT 4-WAT  6-WAT 4-WAT 2-WAT 

1 1  98 98 98 Butachlor 

45 35  75 90 94 Oxadiargyl 

1 1  98 98 99 Pretilachlor 

1 1  98 97 98 Thiobencarb 

98 98  35 45 55 BSM 

98 96  35 45 55 Cinosulforun 

0.5 0.5  1 1 1 Weedy check 

87 65  100 98 100 Hand weeded 

3 5.7  2.7 2.6 2.8 LSD (5%) 
WAT=Week After Transplanting 
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ج مشابه توسط دیگر محققین نیز گزارش شده است ینتا

(Maazi Kajal et al., 2012; Webster et al., 2007)ی. برخ 

 40وبنکارب حدود یها از جمله بوتاکلر و تکشن علفیاز ا

ران ثبت شدند و یسال قبل و با هدف کنترل سوروف در ا

هرز ن علفیدر کنترل ا یار خوبیبس ییکارا یهنوز آنها دارا

مدت  یطوالن ییل حفظ کارایرسد دلیهستند. به نظر م

 هرز¬های¬علف یقیلفتت یریاز مد یریگها بهرهکشعلف

( است که مانع از ییایمیبه همراه مبارزه ش ین دستی)وج

ها کشن علفیا مقاوم به ایمتحمل  یهاپیوتیتکامل و بروز ب

 یاوره مورد بررسلیکش سولفونشده است. دو علف

در  یکمتر ییکارا یمتیل، سینوسولفورون( داراسولفورون)بن

 ییاراه کها بودند ککشگر علفیکنترل سوروف نسبت به د

ها در طول دوره کشگر علفیکش بر خالف دن دو علفیا

(. ممکن 2بود )جدول  یروند کاهش یارزیابی همواره دارا

 فیشتر در آب، باند شدن ضعیت بیمه عمر کمتر، حاللیاست ن

ن یسوروف به ا یها به خاک و تحمل ذاتاورهلیسولفون

 ا باشد.کمتر آنه ییل کارایدل (Naylor, 1996)ها کشعلف

در  یکشعلف یمارهایت ییکاراهرز گوشاب: کنترل علف

کش (. دو علف2ار متفاوت بود )جدول یکنترل گوشاب بس

ار خوب یبس ییکارا ینوسولفورون دارایل و سیمتسولفورونبن

در  ینسب ییکارا یل دارایارژیکش اکسادو علف (≤%96)

هفته  6ل در یارژیکش اکسادعلف ییکنترل گوشاب بود. کارا

روند  یدارا یقبل یابینسبت به مراحل ارز یپس از نشاءکار

الکلر یوبنکارب، بوتاکلر و پرتیت یهاکشبود. علف یکاهش

در (. 2در کنترل گوشاب بودند )جدول  ییفاقد هر گونه کارا

 ینسب گوشاببنتازون در کنترل  ییکارا یقبل یهایبررس

ه منظور ب(. Mohammad shrifi, 2000)شده است گزارش 

شود که در ه یتخلها آب کرتاست که  الزمبنتازون  کاربرد

 هرز¬های¬علفگر ید یزنصورت ممکن است جوانه این

 شود.د یکش تشدا علفیو آب کود،  یروز هدریک و نیتحر

 ییهوا یهااست و فقط اندام یکش تماسبعالوه بنتازون علف

ر دو اندام ق هیر گوشاب از طریکند. تکثیگوشاب را کنترل م

رد یگیصورت م ینیزمریهای زو استولون ییهوا یهازومیر

های ق استولونیر از طریای، تکثکه مطابق مشاهدات مزرعه

 یهاکشاست. از علف ییهوا یهامهمتر از اندام ینیرزمیز

در کنترل  Symetrinو  Piprophosکش زار دو علفیشال

. (Ryang et al., 1976)اند گوشاب مؤثر گزارش شده

 یحاو Piprophos+2, 4-D یهاکشون مخلوط علفیفرموالس

Piprophos 1367گوشاب( در سال  یکش مؤثر بر رو)علف 

ن مخلوط ی. ا(Meschi, 2007)ران ثبت شده است یدر ا

در برنج، بطور  یجاد اختالالت رشدیل ایبه دل یکشعلف

و در سطح وسیع هرگز مصرف نشد و در همان  یتجار

د و اکنون در بازار یاول معرفی توزیع آن متوقف گرد هایسال

ست. در تیمار شاهد با وجین واکنش یایران در دسترس ن

ار یبس ین دستیسوروف و گوشاب به وج هرز¬های¬علف

کنترل شد.  ین دستیبا وج یمتفاوت بود. سوروف به خوب

ت آن پس ی( بود و جمعregrowthرشد مجدد ) یگوشاب دارا

دا کرد، گوشاب دارای یش پیافزا ن به شدتیاز وج

آوری آنها های عمیق است که وجین قادر به جمعاستولون

هرز قطع زمینی علفهای روینیست. با انجام وجین اندام

زمینی شد، های زیرسبب تحریک رشد اندام شده و آن

کنترل و  یسوروف به خوب ین دستیکه با دو بار وجیبطور

ن یشترین سوم وجود داشت. بیجاز به ویکنترل گوشاب ن یبرا

ن اول متعلق به سوروف و در یهرز در وجتوده علفستیز

 ها نشان ن دوم و سوم متعلق به گوشاب بود )دادهیوج

 کساله همانند ی هرز¬های¬علفداده نشده است(. 

 ل ی( به دل.Cyperus difformis Lارسالم )یسوروف و او

 زودهنگام  یزنو جوانه یشه افشان سطحیدارا بودن ر

ز ین دو گونه به غرقاب نین قابل کنترل هستند. بعالوه ایبا وج 

سست و  یهازومیل دارا بودن ریحساس هستند. گوشاب به دل

ن یتر خاک، وجنییاز اعماق پا یزندر عمق خاک و یا با جوانه

زوم، استولون( آنها ی)ر یشیرو یهاموجب قطع اندام یدست

ک یدر حال خواب آنها تحر یهازومیشده و رشد مجدد ر

چند ساله پس از  هرز¬های¬علفگردد. رشد مجدد یم
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گر یو د (Ampong & DeDetta, 1991)ن در برنج یوج

 ,Pourazar & Khalaghani)محصوالت گزارش شده است 

2009) . 

ه ن بیمار بدون وجین عملکرد دانه در تیکمترعملكرد دانه: 

 بود ین دستیمار وجیدرصد کمتر از ت 58دست آمد که 

 .(3جدول )

بوتاکلر  و وبنکاربیت یکشعلف یمارهایعملکرد شلتوک در ت

و در  ین دستیدرصد کمتر از شاهد وج 6و  16ب یبه ترت

. (3جدول )بود  ین دستیالکلر برابر با شاهد وجیمار پرتیت

تحت  هرز¬های¬علفعملکرد عالوه بر رقابت محصول با 

ز قرار یها نکشاز علف یناش یر تنش و اختالالت رشدیتأث

در  یجاد کوتولگیوبنکارب و ایت یرد. اختالالت رشدیگیم

 ران است یدر شمال ا یسابقه قبل یبرنج دارا

(Yaghoubi et al., 2013) ل کاهش یکه ممکن است دل

رغم کنترل یل علیارژیمار باشد. اکسادین تیشتر ایعملکرد ب

مار یت به تنسب یدرصد عملکرد کمتر23 یگوشاب دارا ینسب

ل و یمتسولفورون(. بن3جدول بود ) ین دستیشاهد وج

درصد عملکرد دانه  39و  42 یب داراینوسولفورون به ترتیس

 یبودند که از نظر آمار ین دستیمار وجینسبت به ت یکمتر

کمتر  یین نبودند. کارایبا شاهد بدون وج یاختالف یدارا

ورون در کنترل نوسولفیل و سیمتسولفورونل، بنیارژیاکساد

ن یشتر عملکرد دانه در ای( و کاهش ب2سوروف )جدول 

ت بیشتر رقابت سوروف با برنج در یاهمانگر یمارها، بیت

روند  یسه با تداخل گوشاب با برنج است. بطور کلیمقا

زان یک مشابه عملکرد دانه بود و میولوژیرات عملکرد بییتغ

 نسبت به  ییکاهش آن کمتر بود. برنج نشا

 به غرقاب است  یشتریتحمل ب یدارا هرز¬های¬فعل

(Ampong & DeDetta, 1991) سرد اول  یو سوروف در هوا

نسبت  یسرعت رشد کمتر یشمال کشور دارام یاقلفصل در 

هرز در مرحله ن علفیط است. این شرایژه در ایبه برنج بو

از ارتفاع بلند و  یمندگرم، با بهره یدر هوابرنج و  یشیزا

برنج به  ی، دسترسیاندازهیبا سا 4Cاه یگ یکیولوژیزیف یبرتر

زان ین میشترین که بید. با توجه به اینماینور را محدود م

عملکرد دانه برنج حاصل فتوسنتز اواخر فصل )پس از 

ن ی، در چن(Ampong & DeDetta, 1991)( است یگلده

ک یولوژینسبت به عملکرد ب یعملکرد اقتصاد یمیط اقلیشرا

 رد.یگیر رقابت قرار میحت تأثشتر تیب

شاخص برداشت ا یص یب تخصیضرشاخص برداشت: 

های رویشی و بیانگر توانایی گیاه در اختصاص منابع بین اندام

( در CGRاه )یسرعت رشد گ. ا منبع و مخزن استی زایشی

زان آن ین کننده شاخص برداشت بوده و مییتع یشیمرحله زا

درصد گزارش شده  50تا  23 یاهان زراعیدر ارقام مختلف گ

زان شاخص شاخص یم. (Snyder & Carlson, 1984)است 

درصد  50پابلند تا  یارقام سنت یبرادرصد  30برداشت از 

 ارقام اصالح شده پا کوتاه گزارش شده است یبرا
 

 برنج ك و شاخص برداشتیولوژیمختلف بر عملکرد شلتوك، عملکرد ب یمارهایاثر تمقایسه میانگین  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of treatments on rice biological yield, grain yield and harvest index 

Treatment Biologic yield (kg/ha) Grain yield (kg/ha) Harvest index % 

Butachlor 6147(103*) 3022(94) 49 

Oxadiargyl 5573(93) 2488(77) 45 

Pretilachlor 6697(112*) 3227(100) 48 

Thiobencarb 5613(94) 2713(84) 48 

Bensulfuron methyl 4620(77) 1856(58) 40 

Cinosulforun 4570(76) 1952(61) 42 

Weedy check 3850(64) 1344(42) 35 

Hand weeded 5995(100) 3220(100) 54 

LSD (5%) 743 652 7 

 Data are expressed as a percentage of handweeded for the respective treatment in parentheses. *Data greater than 100 indicate increase in yield 

compared with weedy check. 
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(Yoshida, 1981) . شاخص برداشت ارقام برنج کشت شده

گزارش شده است  25/0تا  15/0ق یغرقاب عم طیدر شرا

(IRRI, 1985)ر یق شاخص برداشت تحت تأثیحقن تی. در ا

ر یمتغ درصد 54تا  35قرار گرفت و از  یمورد بررس یهاماریت

ن و با یمار بدون وجیب در دو تی( که به ترت3بود )جدول 

ر کمت ییبا کارا یمارهایت ید. بطور کلیثبت گرد ین دستیوج

بودند  یشاخص برداشت کمتر یدر کنترل سوروف، دارا

 نور در یشتر سوروف برایسد رقابت بریبه نظر م(. 3جدول )

مارها ین تیشتر دانه ایل کاهش عملکرد بیدل یشیمرحله زا

ک باشد که منجر به کاهش شاخص یولوژینسبت به عملکرد ب

ز در یک نیولوژیبرداشت شده است. اگرچه کاهش عملکرد ب

ک لتوزان کاهش عملکرد شیمارها قابل توجه است، امّا مین تیا

کنترل ز ین نیگر محققی(. د3بود )جدول  شتریبطور نسبی ب

ش شاخص برداشت مؤثر گزارش یرا در افزا هرز¬های¬علف

ارش گز یگرید ی. در بررس(Ottis & Talbert, 2007)اند کرده

کش مار با علفید که شاخص برداشت برنج در تیگرد

کش قرار گرفته و در ر دز علفیفلورفن تحت تأثاکسی

. (Begum et al., 2003)ن بود یشتریب ین دز مورد بررسیکمتر

ه در اندبه  یجه انتقال بهتر مواد فتوسنتزین نتیا یل احتمالیدل

 تر عنوان شده است.نییپا یدوزها

 ش سال دوم یج آزماینتا

اثر متقابل زمان  :هرز¬های¬علفکنترل  یچشم یابیارز

 هرز¬های¬علفها در کنترل کشعلف ییکارا یابیارز

 یهفته پس از نشاءکار 6و  4، 2ر )سوروف و گوشاب( د

ج ارائه شده است یها در نتان دادهیانگین میدار نبود، بنابرایمعن

مورد بررسی در این  یکشعلف یها(. همه مخلوط4)جدول 

هرز آزمایش دارای کارایی بسیار خوبی در کنترل هر دو علف

(. 4)جدول  بودند یهفته پس از نشاءکار 6تا  یمورد بررس

به  ییدرصد کارا 95و  93 یمارها بطور متوسط داراین تیا

 ییکارا ترتیب در کنترل سوروف و گوشاب بودند.

هرز متیل در کنترل هر دو علفسولفوروناکسادیارژیل+بن

اختالف  یو دارامارها یگر تیسوروف و گوشاب کمتر از د

 ییز کاراین یش قبلیبود. در آزمابا آنها  یداریمعن

ها در کشگر علفینترل سوروف کمتر از دل در کیارژیاکساد

6-WAT  کش ن دو علفیا یستی(. اثرات آنتاگون2بود )جدول

شتر یب یهایاز به بررسیگر محتمل است که نیکدی ییبر کارا

 دارد. 

در  (≥95ار خوب )%یبس ییکارا یمورد بررس یمارهایگر تید

 سهیبراساس مقا ودارا بودند  یهرز مورد بررسکنترل دو علف

گر یکدیبا  یداریاختالف معن یدارا LSDها به روش نیانگیم

ار خوب در یبس ییکارا یو غرقاب دارا ین دستینبودند. وج

قابل قبول در کنترل گوشاب  ییکنترل سوروف و فاقد کارا

 ش سال اول بود.یج آزماید نتایج مؤین نتایبودند. ا

( از ALSه سنتز آنزیم متیل )بازدارندسولفورونکش متعلف

های نسبتاً قدیمی برنج کشو از علف اورهخانواده سولفونیل

که در ایران اطالعات منتشر  (Moody, 1989)در دنیا است 

ای در خصوص آن وجود ندارد. بر اساس نتایج این شده

متیل کارایی بسیار خوبی در کنترل سولفورونتحقیق مت

خانواده ن یکش رایج اگوشاب را دارا بود و با دیگر علف

متیل( در یک گروه آماری قرار گرفت. بعالوه سولفورون)بن

 یانگر سازگاریمار بین تیکنترل خوب سوروف در ا

نشان  یک بررسیج یکارب است. نتاوبنیمتیل با تسولفورونمت

 ( مقاوم به.Alisma plantago aquatica Lواش )داد که قاشق

کش به علف هااورهلیهای گروه سولفونکشاز علف یبرخ

ن یا. (Calha et al., 2007) ل حساس بودیمتسولفورونمت

کش در زراعت برنج ن علفیاز ا یریگت بهرهیافته به اهمی

ای لپهمهم تک هرز¬های¬علفواش از افزوده است. قاشق

کش ک علفیران است و تنها یزار در ایبرگ شالپهن

 ییایمیکنترل ش یمتیل( براسولفورون)بن یاخثصاص

اواسط فصل  یسوزاهیها در دسترس است. گبرگپهن

ها بود، اّما این کشگر علفیشتر از دیسولفورون بمت

سوزی از مرحله رویشی به مرحله زایشی منتقل نشد، گیاه

 که کاهش عملکرد دانه را در این تیمار موجب نشد.زیرا
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درصد از کل  84ش ین آزمایدر ا هرز:توده علفستیز

سوروف اختصاص  به یهرز مورد بررسدو علفتوده ستیز

 (.4ت سوروف است )جدول یانگر غالبیداشت که ب

درصد کاهش  98تا  83مختلف  یکشعلف یمارهایت

مار یشدند که ت توده سوروف را موجبستیز

 83) یین کارایکمتر یل دارایارژیل+اکسایمتسولفورونبن

ن یانگیم ارها بامیگر تیتوده سوروف( و دستیدرصد کاهش ز

 یتوده سوروف( داراستی)کاهش ز ییدرصد کارا 98

(. اختالط 4گر نبودند )جدول یکدیبا  یداریاختالف معن

ه یزار توصیشال یهاکشاز علف یاریل با بسیمتسولفورونبن

ن منبع یها در همازولیشده است، امّا اختالط آن با اگزاد

 یگریدق یج تحقی. نتا(Naylor, 1996)ه نشده است یتوص

 یهاکشبرگل با نازکیمتسولفوروننشان داد که اختالط بن

کش در ن علفیا یی( سبب کاهش کاراtralkoxydimگندم )

. (Devine & Rashid, 1993)د یوالف گردیکنترل 

 یل دارایمتسولفورونو بن ینسب ییکارا یل دارایارژیاکساد

ا آنه ار خوب در کنترل گوشاب است، اّما اختالطیبس ییکارا

 د. با توجه بایدر کنترل گوشاب نگرد ییش کارایسبب افزا

ل یمتسولفورونو بن یکش تماسل علفیارژینکه اکسادیا

 یگر دارایکدیک است ممکن است آنها با یستمیکش سعلف

 یر رول بیارژیاکساد یسوزاهیباشند و گ یستیرابطه آنتاگون

کش گوشاب مانع از جذب و انتقال علف یهابرگ

 ل شده باشد. یمتسولفورونبن

دهد که یش دوم نشان میش اول و آزمایج آزمایسه نتایمقا

ها اورهلیمختلف با سولفون یهاخانواده یهاکشاختالط علف

هرز اختالط هر دو علف یمارهایبوده و ت یسازگار یدارا

 کنترل نمود.  یسوروف و گوشاب را به خوب

توده ستیو هم ز یچشم یابیق هم از روش ارزین تحقیدر ا

 استفاده شد. ها¬کشعلف ییدر مطالعه کارا هرز¬های¬علف

 ن دو روشیشود که ایمالحظه م 4ج در جدول یسه نتایبا مقا

ن روش یها مشابه بودند. بنابراکشعلف ییان کارایدر ب

ط یها در شراکشعلف ییمطالعه کارا یبرا یچشم یابیارز

 ت.ه اسیقابل توص یو ارزان ل سهولتیزار به دلیشال یباتالق

اند را گزارش کرده یاج مشابهیز نتاین نیگر محققید

(Nkurunziza & Milberg, 2007). 

 47ن یعملکرد شاهد بدون وجعملكرد دانه )شلتوك(: 

ت یانگر اهمیبود که ب ین دستیدرصد کمتر از شاهد وج

رغم یبرنج عل ییدر کشت نشا هرز¬های¬علفخسارت 

(. بعالوه 4 جدولنگ و غرقاب است )یپادلاز  یریگبهره

 یمارهایدرصد کمتر از ت 48تا  5 ین دستیعملکرد وج

ن یوج ییز نشان از عدم کاراین مهم نیبود که ا یکشعلف

ز یو ن هرز¬های¬علفد به یشد یط آلودگیدر شرا یدست

گر است. یکدیبا  یکشعلف یمارهایت ییاد کارایاختالف ز

 ییایمیر شیبه غ ییایمیکنترل ش یرج برتین نتایاست ا یهیبد

 دهد.یاز نظر عملکرد را نشان م

 

هرزهایعلفتوده و زیست شاخص برداشت برنج ،كیولوژیبر عملکرد شلتوك، عملکرد ب مارهایت مقایسه میانگین اثر -4جدول   

Table 4- Mean comparison of treatments effect on grain yield, biologic yield, harvest index and weed biomass 

Treatment Biological yield (kg/ha) Grain yield (kg/ha) HI (%) Barnyardgrass (%) Pondweed (%) 

Butachlor+BSM 6570(111) 3473(136) 53 95 96 

Oxadiargyl+BSM 6890(116) 3666(144) 53 81 82 

Pretilachlor+BSM 6570(111) 3780(148) 58 95 95 

Thiobencarb+BSM 7859(132) 3329(130) 42 95 98 

Thiobencarb+MSM 7456(126) 3598(141) 48 96 96 

Thiobencarb 5756(97) 2675(105) 46 100 70 

Weedy check 3636(61) 1341(53) 36 9 13 

Hand weeded 5938(100) 2552(100) 43 95 96 

LSD (5%) 2526 405 14 9 12.8 

Data are expressed as a percentage of hand weeded for the respective treatment in parentheses. Numbers represent yield (kg/ha). *Data greater than 100 indicate increase in 

weed dry weight compared with weedy check. 
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برد رمار کاین عملکرد در تیکمتر یکشعلف یمارهاین تیدر ب

رد پنج درصد عملک یوبنکارب به دست آمد که دارایت یانفراد

گر یبا د یبود و از نظر آمار ین دستیشتر نسبت به وجیب

بود )جدول  یداریاختالف معن یدارا یکشعلف یمارهایت

ل با یمتسولفورونل و متیمتسولفورون(. اختالط بن4

رصد د 40تا  30 یبرنج دارا یاختصاص یهاکشبرگکیبار

(. 4بود )جدول  ین دستینسبت به شاهد وج یشتریعملکرد ب

ها در کنترل کشار خوب علفیبس ییانگر کارایجه بین نتیا

 ن و یشتریط غرقاب است. بیدر شرا هرز¬های¬علف

مار یب در تین عملکرد شلتوک به ترتیکمتر

ل یمتسولفورونوبنکارب+بنیل و تیمتسولفورونکلر+بنالیپرت

 ییکارا یل دارایمتسولفورونکلر+بنالیمار پرتی. تبه دست آمد

( و 5و  4بود )جدول  هرز¬های¬علفار خوب در کنترل یبس

 یسمورد برر یمارهایگر تیآن نسبت به د یسوزاهیزان گیم

دلیل محدودیت حجم به یسوزاهیگ یهان بود )دادهیکمتر

ل یمتسولفورونوبنکارب+بنیمار تیاند(. تارائه نشده مقاله

 هرز¬های¬علفدر کنترل  یمار قبلیمشابه ت ییرغم کارایعل

در مرحله  یسوزاهیشتر گیو دوام ب یشتریب یسوزاهیگ یدارا

رغم کنترل خوب یرسد علیبود که به نظر م یشیرو

مرحله  یسوزاهیدر این تیمار، انتقال گ هرز¬های¬علف

سبب کاهش عملکرد آن شده باشد  یشیبه مرحله زا یشیرو

(Yaghoubi et al., 2013). 

زار است که یشال یانتخاب یهاکشل از علفیمتسولفورونمت

کش عالوه بر برنج بطور ن علفیران ثبت نشده است. ایدر ا

در  هرز¬های¬علفت یریدر زراعت غالت و مد یاگسترده

ج ی. طبق نتا(Brown, 1990)شود یها استفاده ممراتع و جنگل

در  یخوب ییکارا یل دارایمتسولفورونش متین آزمایا

وبنکارب در کنترل گوشاب و سوروف بود یاختالط با ت

ز در اختالط با یل و بوتاکلر نیارژی(. اکساد4)جدول 

خوب در کنترل  ییمن و کارایبرنج ا یل برایمتسولفورونبن

گر یسه با دیل در مقایارژیبودند. اکساد هرز¬های¬علف

نترل سوروف بود اما در ک یکمتر ییکارا یمارها دارایت

رسد حضور دیرهنگام یعملکرد کاهش پیدا نکرد. به نظر م

ل عدم یبرنج دل ییدر کشت نشا یچ خالیسوروف و یا وجود ن

هرز سوروف در رغم حضور علفیکاهش عملکرد شلتوک عل

مار باشد. وجود فضای خالی مناسب برای رشد گیاهان ین تیا

اه زراعی با نیازهای هرز در داخل گیاه زراعی و یا دو گی

اکولوژیکی مختلف در کنار یکدیگر، بدون آنکه سبب کاهش 

 عملکرد شوند در منابع مختلف گزارش شده است 

(Zimdahl, 2004.) 

 یهاا از مخلوطیامروزه در زراعت برنج دن یبطور کل

استفاده  یاها بطور گستردهاورهلیبر سولفون یمبتن یکشعلف

ه ب 1981درصد در سال  5/3آنها از  زان کاربردیشود و میم

ت منعکس ین واقعیده است. ایرس 1991درصد در سال  79

کش ک بار مصرف علفیاز کشاورزان است که با یکننده ن

 یهاکنند. در مخلوطیرا کنترل م هرز¬های¬علفتمام 

ب هستند یترک یها از اجزاء اصلاورهلیسولفون یکشعلف

(Naylor, 1996). 

 ک برنجیولوژیحداکثر و حداقل عملکرد ب ك:یوژولیعملكرد ب

ب یتن بود که به ترت 4و  8ش حدود ین آزمایدر ا یرقم هاشم

ل و شاهد یمتسولفورونوبنکارب+بنیت یمارهایمتعلق به ت

 40مار شاهد یدر ت هرز¬های¬علفن بود. رقابت یبدون وج

د که کمتر از یک را سبب گردیولوژیدرصد کاهش عملکرد ب

ک یولوژی(. عملکرد ب4بود )جدول  یقتصادعملکرد ا

 اختالف یدارا یاز نظر آمار یاختالط مورد بررس یمارهایت

 گر نبود. یکدیبا  یداریمعن

 یمارهایشاخص برداشت ت یبطور کل شاخص برداشت:

ج بود و ید آن نتایش نخست و مؤیمشابه آزما یمورد بررس

ن یهرز سوروف سبب کاهش انشان داد که حضور علف

کش ش نخست علفیزماشود. بعالوه همانند آاخص میش

 یدارا یکشعلف یمارهایگر تیسه با دیوبنکارب در مقایت

 بود. یشاخص برداشت کمتر
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 کلی یریگجهینت

وبنکارب، بوتاکلر و یت یهاکشج نشان داد که علفینتا

در کنترل گوشاب و دارای کارایی بسیار  ییالکلر فاقد کارایپرت

اوره لیسولفون یهاکشسوروف بودند. علف خوب در کنترل

در  یار خوبیبس ییکارا یتأثیر اندکی در کنترل سوروف و دارا

کش جدید در دست کنترل گوشاب بودند. بعالوه علف

کش مشابه دو علف ییکارا یل دارایمتسولفورونبررسی مت

نوسولفورون( یل و سیمتسولفوروناوره ثبت شده )بنلیسولفون

ها در اختالط اورهلیسولفون یگوشاب بود. سازگار در کنترل

کش و کنترل همه برگعمدتاً باریک یهاکشگر علفیبا د

شتر، به جهت یزار و حصول عملکرد بیشال هرز¬های¬علف

شنهاد یت فراوان است. پیحائز اهم ین دستینه وجیکاهش هز

ز یها و نکشن علفیافته اختالط ایکاهش  یشود دزهایم

ن یمتفاوت ا یولوژیل بیها به دلآن یاوبمصرف تن

 رد.یقرار گ یمورد بررس هرز¬های¬علف

 یسپاسگزار

ت حفظ نباتات سازمان یریق را مدین تحقیا ینه اجرایهز

قات برنج کشور یالن و موسسه تحقیاستان گ یجهاد کشاورز

 شود.ها قدردانی مین نمودند، از مساعدت آنیتأم
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Chemical Control of Pondweed (Potamogeton nodosus) and Barnyardgrass 

(Echinochloa crus-galli) in Paddy Fields 
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Abstract 

Pondweed is a waterlogging habitat weed of paddy fields margin which has recently invaded rice fields. Because 

barnyardgrass is the most abundant and important weed of paddy fields in Iran, hence adopting any program for 

pondweed chemical control should involve barnyardgrass control as well. Therefore, two separate trials were carried out 

to evaluate the efficiency of selective rice herbicides for managing both pondweed and barnyardgrass. In this 

experiment the treatments included applying thiobencarb (2500 g.ai.ha-1), butachlor (1800 g.ai.ha-1), oxadiargyl (105 

g.ai.ha-1), pretilachlor (1000 g.ai.ha-1), bensulfuron-methyl (45 g.ai.ha-1), cinosulforun (45 g.ai.ha-1) and metsulfuron-

methyl (10 g.ai.ha-1). In the first trial, each herbicide was applied separately. In the second trial herbicides were mized. 

Results showed that thiobencarb, butachlor and pretilachlor were effective on barnyardgrass control (≤95%) but had no 

effect on pondweed. Oxadiargyl was more effective on barnyardgrass (75-90%) than pondweed (35-45%). Sulfonylurea 

herbicides showed very good efficacy on pondweed control (≤95%) while low effect on barnyardgrass (≥35%). The 

second experiment was carried out in order to investigate the mixture compatibility of the two groups of herbicides with 

different weed control spectrum. Data of the second trial confirmed the results of the first trial and revealed that mixing 

the recommended dose of herbicides controlled both weeds by 95%. 

Key words: Herbicide mixture, broadleafkiller, grass killer, flooding, transplanting 

 


