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رتبه دوم پژوهش هاي كاربردي 

 عنوان طرح : بررسي روش هاي كنترل تلفيقي آفات و علف هاي هرز براي توليد بذر از چين 
             اول در يونجه هاي چند ساله همدان 

 موسسه مجري: دانشگاه بوعلي سينا 
 نماينده: دكتر محمد خانجاني

چكيده طرح:
 چين اول يونجه  هاي بيش از پنج سال براي توليد علوفه، اقتصادي نبوده ولي آنها براي توليد بذر مناسب مي باشند. 
در حال حاضر، از چين دوم و سوم يونجه هاي چند ساله بذرگيري مي شود ولي به بذور انگل سس آلوده بوده و از 
طرفي هم تراكم جمعيت سن هاي جنس ليگوس و سن سبز يونجه، به حدي باال است كه با ريزش شديد گل، توليد 
بذر را غير اقتصادي مي كنند و در چين اول، جمعيت آن ها بسيار پايين بوده لذا با كنترل سرخرطومي برگ يونجه 
و علف هاي هرز مي توان بذر يونجه را با حداقل خسارت سن هاي جنس ليگوس و سن سبز يونجه برداشت نمود. 
بدين منظور هفت روش مختلف كنترل آفات، علف هاي هرز يونجه و سنهاي ليگوس چين اول شامل: A- فيزيكي 
-C ،)دو بار سمپاشی حشره كش)اواسط فروردين و ظهور غنجه های سبز( شيميايی -B ،)كاربرد شعله افكن(

شيميايی )اواخر فروردين ماه به منظور كنترل علفهاي هرز و از بين بردن بقاياي آلوده به تخم آفت(، D-  علفكش 
و حشره كش )پاراكوآت در اواخر فروردين و حشره كش موقع غنچه هاي سبز، E- زراعی و شيميايی )كف بر بهاره 
موقع پنج سانتيمتري يونجه و حشره كش موقع ظهور غنچه هاي سبز(، F- فيزيكي و شيميايی)شعله افكن در 
اواسط فروردين و حشره كش موقع ظهور غنچه هاي سبز(، G- شيميايی: علفكش و حشره كش )پاراكوآت در اواخر 
فروردين ماه و حشره كش در موقع غنچه هاي سبز و H- آب )شاهد( در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي در 
چهار تكرار در مزارع يونجه همدان به اجرا درآمد. نتايج حاصله نشان داد بين روش هاي مختلف با شاهد در سطح 
%1 اختالف معني دار بود و تيمارهاي F، G و E كنترل مطلوبي روي جمعيت آفات و علفهای هرز موجود در چين 
اول ايجاد كرده بودند و بذر حاصله از اعمال اين روش ها، عالوه برداشتن كيفيت باال نه برابر روش رايج و سنتی  

برابر 371 گرم در متر مربع و يا 7/3 تن در هكتار بود. اين تحول بزرگی درتوليد محصول بذر مي باشد.


