
7

فصل 2
مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی
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جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاک های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

210260310350390گرم و مرطوب

230280330370400گرم و خشک

210260310350390معتدل

180230280320360سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره برای خاک های 
ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار( حاوی 1

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

180230280320360گرم و مرطوب

200250300340370گرم و خشک

180230280320360معتدل

150200250290330سرد
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جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای 
تولید گندم آبی )کیلوگرم در هکتار(

)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(اقلیم

3456≤7

220270320360400گرم و مرطوب

240290340380410گرم و خشک

220270320360400معتدل

190240290330370سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای گندم دیم
 برحسب بارندگی در سال زراعی

)کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی
)میلی متر(

نیتروژن مورد نیاز
)کیلوگرم در هکتار(

اوره
)کیلوگرم در هکتار(

275ـ250
300ـ275
325ـ300
350ـ325
375ـ350
400ـ375

بیش از 400

40
45
50
55
60
65
70

87
98

109
120
130
141
152

جدول گروه بندی فسفر قابل استفاده خاک برای کشت گندم 

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاک )میلی گرم در کیلوگرم(

15>15ـ1010ـ  55 <

زیادمتوسطکمخیلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاک های کمتر از 5 میلی گرم 
در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

200230260290310گرم و مرطوب

185215245275395گرم و خشک

200230260290310معتدل

220250280310330سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاک های کمتر از 10ـ5 
میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

160190220250270گرم و مرطوب

145175205235255گرم و خشک

160190220250270معتدل

180210240270290سرد

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل برای خاک های کمتر از 12ـ10 
میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

70100130160180گرم و مرطوب

5585115145165گرم و خشک

70100130160180معتدل

90120150180200سرد
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جدول توصیه دی آمونیوم یا سوپرفسفات تریپل برای خاک های کمتر از 15ـ12 
میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

205080110130گرم و مرطوب

204070100120گرم و خشک

205080110130معتدل

2070100130160سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت گندم دیم براساس آزمون خاک

فسفر اولیه خاک 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کیلوگرم در هکتار

9715

81430

72145

62860

53575

44290
* توصیه بر این است که تمام کود فسفری قبل از کاشت گندم و یا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاک برای کشت گندم

پتاسیم قابل استفاده خاک )میلی گرم در کیلوگرم(

200>200ـ150150ـ100100<

زیادمتوسطکمخیلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50%75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاک های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

220240260280300گرم و مرطوب

210230250270290گرم و خشک

220240260280300معتدل

230250270290310سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاک های حاوی 150ـ100 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150170190210230گرم و مرطوب

140160180190220گرم و خشک

150170190210230معتدل

160180200220240سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاک های حاوی 200ـ150 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

507090110120گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشک

507090110120معتدل

6080100120140سرد
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جدول توصیه سولفات پتاسیم برای خاک های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

220240260280300گرم و مرطوب

210230250270290گرم و خشک

220240260280300معتدل

230250270290310سرد

جدول دسته بندی غلظت عناصر غذایی براساس آزمون خاک برای کشت گندم

عملکرد نسبی با مصرف عنصر دسته
غذایی )درصد(

عنصر غذایی قابل استفاده

مسمنگنزآهنروی

ـ3 <2/5<0/25<کمتر از 50خیلی کم

0/25<6  ـ53ـ0/52/5ـ750/25ـ50کم

0/5ـ 100/25ـ7/56ـ1/05ـ1000/5ـ75متوسط

100/5 >7/5 >1/0بدون پاسخزیاد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو  آبی برای خاک های
 کمتر از 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

210260310350390گرم و مرطوب

230280330370400گرم و خشک

210260310350390معتدل

180230280320360سرد



14

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاک های 
حاوی 0/75 ـ 0/5 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

180230280320360گرم و مرطوب

200250300340370گرم و خشک

180230280320360معتدل

150200250290330سرد

جدول توصیه مقدار مصرف کود اوره در کشت جو آبی برای خاک های 
حاوی 1ـ 0/75 درصد کربن آلی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

150200250290330گرم و مرطوب

170220270310340گرم و خشک

150200250290330معتدل

120170220260300سرد

جدول توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره برای تولید جو آبی )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

220270320360400گرم و مرطوب

240290340380410گرم و خشک

220270320360400معتدل

190240290330370سرد
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جدول توصیه مقدار عمومی مقدار مصرف نیتروژن برای جو دیم 
برحسب بارندگی در سال زراعی )کیلوگرم در هکتار(

بارندگی سال زراعی 
)میلی متر(

نیتروژن مورد نیاز
)کیلوگرم در هکتار(

اوره
)کیلوگرم در هکتار(

2754087ـ250

3004598ـ275

32550109ـ300

35055120ـ325

37560130ـ350

40065141ـ375

70152بیش از 400

جدول گروه بندی قابل استفاده خاک برای کشت جو

اقلیم
فسفر قابل استفاده خاک )میلی گرم در کیلوگرم(

15 >15ـ1010ـ55  <

زیادمتوسطکمخیلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(

جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل در کشت جو آبی برای خاک های کمتر 
از 12ـ10 میلی گرم در کیلوگرم فسفر قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

5080110140160گرم و مرطوب

356595125145گرم و خشک

5080110140160معتدل

70100130160180سرد
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جدول توصیه دی آمونیوم فسفات یا سوپر فسفات تریپل در کشت جو آبی برای خاک های کمتر از 
15ـ12 میلی گرم در کیلوگرم فسفات قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

20406090110گرم و مرطوب

20305080100گرم و خشک

20406090110معتدل

406080110140سرد

جدول متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت جو دیم براساس آزمون خاک

فسفر اولیه خاک 
)میلی گرم در کیلوگرم(

میزان پنتا اکسید فسفر مورد 
)P2O5( نیاز

دی آمونیوم فسفات یا 
سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

کیلوگرم در هکتار

9715

81430

72145

62860

53575

44290
* توصیه بر این است که تمام کود فسفری قبل از کاشت جو و یا هم زمان با کاشت بذر مصرف 

گردد.

جدول گروه بندی پتاسیم قابل استفاده خاک برای کشت جو

اقلیم
پتاسیم قابل استفاده خاک )میلی گرم در کیلوگرم(

200>200ـ150150ـ100100<

زیادمتوسطکمخیلی کمعنوان گروه

بدون پاسخکمتر از 50 درصد75ـ10050ـ75احتمال پاسخ به مصرف کود )درصد(
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جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 100ـ0 میلی گرم 
در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

190210230250270گرم و مرطوب

180200220240260گرم و خشک

190210230250270معتدل

200220240260280سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی 150ـ100 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

34567

120140160180200گرم و مرطوب

110130150160190گرم و خشک

120140160180200معتدل

130150170190210سرد

جدول توصیه سولفات پتاسیم در کشت جو آبی برای خاک های حاوی200ـ150 میلی گرم در 
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده )کیلوگرم در هکتار(

اقلیم
عملکرد پتانسیل )تن در هکتار(

3456≤ 7

507090110120گرم و مرطوب

406080100110گرم و خشک

507090110120معتدل

6080100120140سرد
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم در ذرت دانه ای

فسفر قابل استفاده خاک محصول
)میلی گرم در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاک 
)میلی گرم در کیلوگرم(

17270 )مواد آلی < 1%(ذرت دانه ای

15270 )مواد آلی >1%(ذرت دانه ای

جدول توصیه کودی برای کشت ذرت دانه ای براساس آزمون خاک )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

اوره کربن آلی درصد
)kg/h(

فسفر
)mg/kg(

سوپرفسفات تریپل 
)kg/h(

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>0/5400> 5200> 150300

200200ـ10150150ـ0/53505

3000 >1750ـ1/525015ـ1

<1/5200<170< 3000

جدول توصیه کود نیتروژن براساس آزمون خاک جهت تولید 80 تن در هکتار ریشه 
چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

نیترات خاک )میلی گرم 
در کیلوگرم خاک(

کود اوره )کیلوگرم در 
هکتار(

نیترات خاک )میلی گرم 
در کیلوگرم خاک(

کود اوره )کیلوگرم در 
هکتار(

400ـ5300 <350ـ5300 <

300ـ10250ـ3005ـ10250ـ5

250ـ15150ـ25010ـ15150ـ10

150ـ20100ـ15015ـ20100ـ15

25100ـ20صفر20>

صفر25>ــ
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جدول توصیه کود فسفری براساس آزمون خاک جهت تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

مناطق سرد )کشت بهاره(مناطق گرم )کشت پاییزه(

فسفر قابل جذب 
)میلی گرم در کیلوگرم 

خاک(

دی آمونیوم فسفات 
یا سوپرفسفات تریپل 
)کیلوگرم در هکتار(

فسفر قابل جذب 
)میلی گرم در کیلوگرم 

خاک(

دی آمونیوم فسفات 
یا سوپرفسفات تریپل 
)کیلوگرم در هکتار(

>  5200>  5300

300ـ10250ـ2005ـ10150ـ5

250ـ15150ـ15010ـ15100ـ10

200ـ20150ـ15صفر>  15

150ـ25100ـ20ــ

صفر25>ــ

جدول توصیه کود پتاسیمی براساس آزمون خاک جهت حصول تولید
 80 تن در هکتار ریشه چغندرقند

درصد رس بیشتر از 30 درصددرصد رس کمتر از 30 درصد

پتاسیم قابل جذب 
)میلی گرم در کیلوگرم 

خاک(

سولفات پتاسیم 
)کیلوگرم در هکتار(

پتاسیم قابل جذب 
)میلی گرم در کیلوگرم 

خاک(

سولفات پتاسیم 
)کیلوگرم در هکتار(

> 100200> 100250

150175ـ150150100ـ100

200125ـ200100150ـ150

25075ـ25050200ـ200

< 2500< 2500
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جدول توصیه کودی عناصر ریزمغذی براساس آزمون خاک برای محصول چغندرقند

عناصر کم مصرف

آهن قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
آهن

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی

)kg/ha(

منگنز قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
منگنز

)kg/ha(

مس قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
مس

)kg/ha(

روی قابل 
جذب

)mg/kg(

سولفات 
روی 
)kg/h(

>  515>1405  >201>20>  0/720

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سیب زمینی در خاک های آهکی ایران

فسفر قابل استفاده )میلی گرم در محصول
کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاک )میلی گرم 
در کیلوگرم(

10300 )مواد آلی بیش از یک درصد(سیب زمینی

12300 )مواد آلی کمتر از یک درصد(سیب زمینی

جدول توصیه کودی برای کشت سیب زمینی براساس آزمون خاک جهت 
حصول تولید 50 تن سیب زمینی در هر هکتار

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>  0/5400>  5150>  150200

200150ـ10100151ـ0/53505

300100ـ1550200ـ1/525010ـ1

<  1/5200<  150<  3000

جدول بحرانی فسفر و پتاسیم برای حبوبات

فسفر قابل استفادهمحصول
)میلی گرم در کیلوگرم(

پتاسیم قابل استفاده خاک
)میلی گرم در کیلوگرم(

1712230 )مواد آلی بیش از یک درصد(حبوبات

14230 )مواد آلی کمتر از یک درصد(حبوبات
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جدول توصیه کودی برای کشت حبوبات براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5150>150150

200100ـ10100150ـ5

25050ـ1550201ـ11

< 150< 2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سویا

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

15250 )مواد آلی زیر یک درصد(سویا

13250 )مواد آلی باالی یک درصد(سویا

جدول توصیه کودی برای سویا براساس آزمون خاک )8(

)P( فسفر)K( پتاسیم

)mg/kg( فسفر)kg/h( سوپرفسفات تریپل)mg/kg( پتاسیم)kg/h( سولفات پتاسیم

>  5200> 150150

200100ـ10150151ـ5

25050ـ1550201ـ11

<150<  2500

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای پنبه و کنجد )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

12250 )مواد آلی کمتر از یک درصد(کنجد و پنبه

10250 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(کنجد و پنبه
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جدول توصیه کودی برای کشت پنبه و کنجد براساس آزمون خاک )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

سوپرفسفاتفسفر )mg/kg(اوره )kg/h(کربن آلی درصد
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

> 0/5400>  5200>150200

200150ـ10150151ـ13505ـ  0/5

250100ـ15100201ـ1/525011ـ1

30050ـ150251 >1/5200 >

جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای گیاه آفتابگردان )8(

پتاسیم )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

12300 )مواد آلی کمتر از یک درصد(آفتابگردان

10300 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(آفتابگردان

جدول توصیه کودی برای کشت آفتابگردان براساس آزمون خاک )8(

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>0/5400>  5150>150150

200100ـ10100150ـ13505ـ  0/5

25050ـ1550201ـ1/525011ـ1

< 1/5200<150<  2500
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جدول حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای سبزی ها و جالیز

پتاسیم  )mg/kg(فسفر )mg/kg(محصول

14230 )مواد آلی کمتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

12230 )مواد آلی بیشتر از یک درصد(سبزی ها و جالیز

جدول توصیه کودی برای کشت سبزی ها و جالیز براساس آزمون خاک

)N( ازت)P( فسفر)K( پتاسیم

فسفراوره )kg/h(کربن آلی درصد
)mg/kg(

سوپرفسفات
)kg/h( تریپل

پتاسیم
)mg/kg(

سولفات پتاسیم
)kg/h(

>0/5500>  5150>150200

200150ـ10100150ـ14505ـ  0/5

250100ـ1550201ـ1/535011ـ1

<1/5250<150<  2500

جدول متوسط غلظت عناصر غذایی در برگ تعدادی از گیا هان زراعی و باغی

عناصر غذایی ریزمغذی )mg/kg(عناصر غذایی اصلی )درصد(

بورمسرویمنگنزآهنمنیزیمکلسیمگوگردپتاسفسفر ازتگیاه

گندم
ذرت
برنج
سیب
پرتقال
انگور
سویا

چغندرقند
پنبه

سیب زمینی
آفتابگردان

2/60
3/20
2/90
2/30
2/50
2/21
4/50
4/30
3/30
3/50

3

0/30
0/30
0/25
0/18
/15

0/20
0/25
0/30
0/25
0/30
0/25

1/75
2/75
2/25
1/75
1/40
2/50
2/50
2/30
2/10
2/50

3

0/20
0/30
0/25
0/20
0/20
0/25
0/25
0/30
0/25
0/25
0/25

0/50
0/60
0/50
1/40

2
1/50
1/50
1/20
1/20
1/50
1/50

0/25
0/35
0/20
0/35
0/40
0/35
0/35
0/50
0/50
0/35
0/60

70
120
70

100
90
75
125
100
100
130
120

55
70

100
70
50
50
70

100
70

100
70

40
50
40
40
30
35
40
45
50
50
55

15
15
15
15
12
12
15
15
15
18
15

10
12
12
30
35
30
40
30
50
35
65
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جدول برخی از علف های هرز و تعداد تقریبی بذر هریک به ازای هر بوته

تعداد بذر به ازای هر بوتهنام گیاهتعداد بذر به ازای هر بوتهنام گیاه

یوالف
تلخه

بومادران
منداب

اویارسالم
علف هفت بند

سوروف
گاوپنبه

250
300
900
1500
2400
3000
7000
17000

تاتوره
کیسه کشیش

ترشک
خرفه

سلمک )سلمه تره(
تاج خروس
تاجریزی

ارزن وحشی

23400
38500
40000
52000
72000
174000
178000
500000

جدول درصد بذر برخی علف های هرز که پس از عبور از دستگاه گوارش 
حیوانات مختلف دارای قدرت جوانه زنی هستند

نوع بذر
درصد بذرهای زنده

جوجه هاخوک هاگوسفنداناسب هاگاو ها

صحرایی 6/29210      22/3پیچک 

13/714/95/416/10شبدر صحرایی

5/419/88/43/10    تره تیزک وحشی

11/34/65/710/31/2گاوپنبه

4/56/57/42/20ترشک
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جدول تعداد میانگین بذر علف های هرز گونه های مختلف 
در الیه 15 سانتی متری از سطح خاک در زمین زراعی

تعداد بذر های موجود در خاک گونه های علف های هرز
)میلیون در هکتار(

1/25کیسه کشیش

0/1سلمه تره

0/62شاتره

0/38بابونه

0/48شقایق

0/98علف هفت بند

2/13پیرگیاه

2/1گندمک

0/08سیزاب
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جدول دوام بعضی علف کش ها در خاک های حاصلخیز
 و مرطوب در فصل تابستان و در منطقه معتدله

بیشتر از 12 ماه12ـ3 ماه3ـ1 ماهکمتر از یک ماه

آمیترول
داالپن

دزمدیفام
دینوزب
دایکووات
گالیفوزیت

متیل بروماید
پاراکوات
فن مدیفام

پروفام

آمید ها
بنتازون

بروماکسی نیل
کلورامین
دایکامبا
لینیوران

متری بیوزین
پرومترین
پیرازون
تی سی آ

آمترین
آترازین

دی سی پی آ
دی نیتروآنیلین ها

دیفن آمید
دایوران

هگزازینون
پرونامید
پروپازین
سیمازین

ارسنیک
برات

بروماسیل
کلرسولفوران

فلوریدون
هگزافلورات
پیکلورام
پرومتون
بتوتیرون
ترباسیل

جدول اطالعات مربوط به نوع سمپاش و ارتفاع گیاه و مقدار آب مورد نیاز

ارتفاع گیاه نوع سمپاششماره
برحسب سانتی متر

مقدار آبی که با سم تعیین شده 
برای هر هکتار، باید مخلوط شود.

1
2
3

پشتی غیرموتوری
پشتی غیرموتوری
پشتی غیرموتوری

کمتر از 20
بین 50 ـ20
بیش از 50

300 لیتر
500 ـ300 لیتر

1000ـ500 لیتر

4
5
6

پشتی غیرموتوری )اتومایزر(
پشتی موتوری )اتومایزر(
پشتی موتوری )اتومایزر(

کمتر از 20
بین 50 ـ20
بیش از 50

60 لیتر
100ـ60 لیتر

150ـ100 لیتر

7
8
9

موتوری غیرپشتی و غیراتومایزر
موتوری غیرپشتی و غیراتومایزر
موتوری غیرپشتی و غیراتومایزر

کمتر از 20
بین 50 ـ20
بیش از 50

100 لیتر
200ـ100 لیتر
300ـ200 لیتر

30ـ20 لیترهواپیما10
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جدول دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و...( برخی از آفات مهم
سایت  وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  کنه های  و  حشرات  تصاویر  توجه: 

www.insectimages.org می توانید مشاهده کنید.

دشمنان طبیعی )شکارگر، پارازیتویید، قارچ بیماری زا و ...(آفتردیف

1
سوسک ها )الرو ها و بالغ ها( 

مثل: سوسک برگ خوار 
سیب زمینی )سوسک کلرادو( 

Carabidae 1ـ سوسک زمیني کارابیده
Podisus spp. 2ـ سن شکارگر

3ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

مینوز2
Macrolophus spp. 1ـ سن شکارگر

Dacnusa spp. 2ـ زنبور پارازیتوئید
Diglyphus spp. 3ـ زنبور پارازیتوئید

سفید بالک3

Macrolophus spp. 1ـ سن شکارگر
 Delphastus spp. 2ـ کفشدوزک

Encarsia formosa 3ـ زنبور پارازیتوئید
Eretmocerus spp. 4ـ زنبور پارازیتوئید

5ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون(

4
شته ها و پسیل ها 

)شته سبز، شته سیاه و 
مکنده هاي گیاهي(

Coccinellidae 1ـ کفشدوزک
Tachyporus spp.  2ـ سوسک سرگردان

Empidae 3ـ دوبال امپید
 Aphidoletes spp.  4ـ الرو دوباالن شکارگر

Anthocoridae 5ـ سن شکارگر
  Syrphidae  6ـ مگس گل سیرفید

Carabidae 7ـ سوسک خاکزی کارابیده
 Chrysopidae 8ـ بال توری کریزوپا

9ـ زنبور های پارازیتوئید )گوناگون(
10ـ قارچ هاي بیماري زا )گوناگون( 

1ـ سن شکارگر .Macrolophus sppزنجرک ها5
Anagrus spp. 2ـ زنبور های پارازیتوئید

شپشک هاي آردآلود6
Cryptolaemus spp. 1ـ کفشدوزک کریپت

 Chrysopidae 2ـ بال توری کریزوپا
Leptomastis spp. 3ـ زنبور پارازیتوئید

1ـ کفشدوزک Chilocorus sppشپشک هاي سپردار7
 Metaphycus spp. 2ـ زنبور های پارازیتوئید

الرو هاي بال پولک داران8
 )الرو پروانه ها و شب پره ها(

Podisus spp. 1ـ سن شکارگر
 Cotesia 2ـ زنبور پارازیتوئید کوتسیا

Trichogramma spp. 3ـ زنبور پارازیتوئید تریکوگراما
 Bacillus )4ـ عامل بیماری زای حشرات )باکتری باسیلوس

thuringiensis
5ـ عامل بیماری زای حشرات )ویروس باکولوویروس( 

Baculoviruses
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تریپس ها )سن هاي تندر(9
1ـ کنه های شکارگر)گوناگون(

Orius spp. 2ـ سن شکارگر اوریوس
Chrysopidae 3ـ بال توری کریزوپا

کنه هاي تارتن )کنه هاي قرمز 10
یا تارتن دو نقطه اي(

Stethorus spp. 1ـ کفشدوزک کوچک سیاه استتوروس
Feltiella spp. 2ـ الرو دوبال شکارگر

3ـ کنه شکاری فیتوزئید و سایر کنه های شکاری

حلزون ها و لیسک ها 11
)نرم تنان(

Carabidae 1ـ سوسک زمیني کارابیده
Chilopoda 2ـ صدپای خیلوپودا

Phasmarhabditis spp. 3ـ نماتد پارازیتوئید

خرخاکي ها12
Carabidae 1ـ سوسک زمیني کارابیده

Chilopoda 2ـ صدپای خیلوپودا
 Arachnidae 3ـ عنکبوت آراکنیده

جدول اسامی علمی آفات
سایت  وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  کنه های  و  حشرات  تصاویر  توجه: 

www.insectimages.org می توانید مشاهده کنید.

راستهخانوادهنام علمی )جنس و گونه(نام فارسی آفتردیف

سخت بالپوشان Epilachna  chrysomelinaCoccinellidae   Coleopteraکفشدوزک خربزه1

سخت بالپوشان Acanthoscelides obtectusBruchidae   Coleopteraسوسک مکزیکی لوبیا2

نیم باالن Icerya  purchasiMonophlebidaeHemipteraشپشک استرالیایی3

نیم باالن Bemisia  tabaciAleyrodidaeHemipteraسفید بالک یا مگس سفید4

نیم باالن Cacopsylla  pyricolaPsyllidaeHemipteraپسیل گالبي5

نیم باالن Pseudococcus maritimusPseudococcidaeHemipteraشپشک آردآلود6

نیم باالن Pulvinaria  aurantiCoccidaeHemipteraبالشک مرکبات7

نیم باالن Aphis gossypiiAphididaeHemipteraشته جالیز8

نیم باالن Schizaphis  graminumAphididaeHemipteraشته معمولي گندم9

نیم باالن Toxoptera graminumAphididaeHemipteraشته سمي گندم11

نیم باالن Myzus persicaeAphididaeHemipteraشته سبز هلو12

نیم باالن Macrosiphum rosaeAphididaeHemipteraشته رز13
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نیم باالن Aulacorthum solaniAphididaeHemipteraشته آالکورتوم14

نیم باالن Rhodobium porosumAphididaeHemipteraشته رودوبیوم15

نیم باالن Macrosiphum euphorbiaeAphididaeHemipteraشته سیب زمیني16

بال ریشک داران Haplothrips triticiPhlaeothripidaeThysanopteraتریپس گندم17

بال ریشک داران Thrips tabaciThripidaeThysanopteraتریپس توتون18

بال پولک داران Sitotroga cereallaGelechiidaeLepidopteraپروانه بید غالت یا سیتوتروگا19

بال پولک داران Ephestia kuehniellaPyralidaeLepidopteraپروانه آرد یا افستیا20

بال پولک داران Helicoverpa armigeraNoctuidaeLepidoptera کرم قوزه پنبه21

بال پولک داران Ostrinia nubilalisCrambidaeLepidopteraکرم ساقه خوار اروپایي ذرت22

بال پولک داران Galleria mellonellaPyralidaeLepidopteraبید موم خوار بزرگ23

بال پولک داران Sesamia creticaNoctuidaeLepidopteraکرم ساقه خوار ذرت24

بال پولک داران Chilo partellusCrambidaeLepidopteraکرم ساقه خوار نواري برنج25

بال پولک داران Batrachedra amydraulaCosmopterigidaeLepidopteraکرم میوه خوار خرما26

بال پولک داران Corcyra cephalonicaPyralidaeLepidopteraپروانه آرد برنج یا بید برنج26

بال پولک داران Spodoptera littoralisNoctuidaeLepidopteraکرم برگ خوار پنبه یا پرودنیا27

بال پولک داران Chilo suppressalisCrambidaeLepidopteraکرم ساقه خوار برنج28

بال پولک داران Cydia pomonellaTortricidaeLepidopteraکرم سیب29

بال پولک داران Plodia interpunctellaPyralidaeLepidopteraشب پره هندي30

بال پولک داران Apomyelois ceratoniaePyralidaeLepidopteraکرم گلوگاه انار31

عنکبوتیان Tetranychus urticaeTetranychidaeAcariکنه تار عنکبوتي یا دو نقطه اي32



30

جدول اسامی علمی حشرات و کنه های مفید
سایت  وب  در  آنها  علمی  اسامی  کردن  وارد  با  را  مفید  حشرات و کنه های  تصاویر  توجه: 

www.insectimages.org می توانید مشاهده کنید.

راستهخانوادهنام علمی )جنس و گونه(نام فارسیردیف

سخت بالپوشان Coccinella septempunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هفت  نقطه ای1

سخت بالپوشان Coccinella undecimpunctataCoccinellidaeColeoptera  کفشدوزک یازده  نقطه ای2

سخت بالپوشان Hippodamia variegataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک هیپودامیا3

سخت بالپوشان Rodalia cardinalisCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک استرالیایی4

سخت بالپوشان Cryptolaemus montrauziereiCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کریپتولموس5

سخت بالپوشان Adalia bipunctataCoccinellidaeColeopteraکفشدوزک آدلیا6

سخت بالپوشان Stethorus spp.CoccinellidaeColeopteraکفشدوزک کنه خوار7

بال توري سانان Chrysoperla carneaChrysopidaeNeuropteraبالتوری سبز8

Mantis religiosaMantidaeMantodeaشیخک یا آخوندک9

دوباالن Syrphus ribesiiSyrphidaeDipteraمگس گل یا سیرفید10

دوباالن Phasia subcoleoptrataTachinidaeDipteraمگس پارازیتوئید فازیا11

دوباالن Aphidoletes aphidimyzaCecidomyiidaeDipteraپشه شته خوار12

نیم باالن Orius albidipennisAnthocoridaeHemipteraسن گل یا اوریوس13

بال غشائیان Ichneumon caloscelisIchneumonidaeHymenopteraزنبور ایکنئومونید14

بال غشائیان Bracon hebetorBraconidaeHymenopteraزنبور براکون15

بال غشائیان Bracon brevicornisBraconidaeHymenopteraزنبور براکون16

بال غشائیان Bracon greeniBraconidaeHymenopteraزنبور براکون17

بال غشائیان ApantelesBraconidaeHymenopteraزنبور آپانتلس 18

بال غشائیان Opius spp.BraconidaeHymenopteraزنبور اوپیوس 19

بال غشائیان Aphidius colemaniBraconidaeHymenopteraزنبور آفیدیوس کولمانی20

بال غشائیان Aphidius erviBraconidaeHymenopteraزنبور آفیدیوس اروی 21

بال غشائیان Trichogramma spp.TrichogrammatidaeHymenopteraزنبور تریکوگراما22

بال غشائیان Encarsia formosaAphelinidaeHymenopteraزنبور انکارسیا23

عنکبوتیان Phytoseiulus persimillisPhytoseidaeAcariکنه شکارگر یا فیتوزئید24
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GLYPHOSATE (SL) گالیفوزیت 41% مایع
علف کش سیستمیک برای از بین بردن علف های هرز یکساله و چندساله                                

درجه سمیت: 5000 میلی گرم بر کیلوگرم
مواد همراه: 59 درصد    

محتوِی یک لیتر )1000 سی سی(
پادزهر اختصاصی ندارد.

مقدار و روش مصرف:

میزان مصرفنوع علف هرز

َمرغ )چایر(
پیچک صحرایی
کنگر صحرایی

قیاق

10 لیتر در هکتار
6 لیتر در هکتار
6 لیتر در هکتار
5 لیتر در هکتار

نمونه برچسب علف کش گالیفوزیت )رانداپ(

PARAQUAT (SL) پاراکوات 20% مایع
علف کشی تماسی، پس رویشی از گروه بی پیریدیل ها است.

درجه سمیت: 157 میلی گرم بر کیلوگرم
مواد همراه: 80 درصد    

محتوِی یک لیتر )1000 سی سی(
پادزهر: خاک فولر

مقدار و روش مصرف:

میزان مصرفنوع محصول

درختان میوه و مرکبات
نیشکر

سیب زمینی

3 تا 5 لیتر در هکتار )ارتفاع علف هرز 10 تا 15 سانتی متر(
3 تا 5 لیتر در هکتار )پس از سوزاندن(

3 لیتر در هکتار )بعد از رویش علف هرز، قبل از رویش سیب زمینی(

نمونه برچسب علف کش پاراکوات )گراماکسون(
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روش محاسبه مقدار سم جهت عملیات
 سم  پاشی توسط علف کش ها

عالوه بر فرمولی که در کتاب جهت محاسبه میزان محلول مصرفی در هکتار به منظور واسنجی 
)کالیبراسیون( سم پاش ارائه شده، می توان حجم محلول برای واحد سطح )مثاًل یک هکتار( را با 
توجه به دبی افشانک، عرض کار )عرض پاشش( سم پاش و سرعت حرکت پیشروی از رابطه زیر 

به دست آورد:
        q × n
H= _____ × 600
      V × b

H ـ حجم محلول در واحد سطح )لیتر در هکتار(
q ـ دبی هر افشانک )لیتر در دقیقه(

n ـ تعداد افشانک
V ـ سرعت پیشروی )کیلومتر در ساعت(

b ـ عرض کار )متر(


