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 چكيده:

 در مزارع نيشكر علفكشها بررسي هاي آماري و صحرايي متعددي در خصوص نحوه مصرف 1390 تا 1384هاي در فاصله سال
شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي صورت گرفت. در اين بازه زماني عالوه بر آمار مصرف علفكشها در كشت و صنعت هاي 

 اشكاالت موجود در اين سيستم ها با استفاده از چك .نيشكري، گروه هاي سمپاشي دستي و تراكتوري مورد بررسي قرار گرفت
ليستهاي تهيه شده بر اساس استانداردهاي موجود در اين زمينه بررسي شد. ضمناً تمامي سمپاشهاي مورد بررسي تحت آزمايش 
كاليبراسيون قرار گرفتند. نتايج بررسي هاي آماري نشان داد كه متوسط ميزان مصرف سموم علفكش در كشت و صنعتها حداقل 

 كاهش محسوسي در ميزان مصرف سموم مشاهده شد ولي 1384 - 90سال هاي فاصله  برابر استانداردهاي جهاني است. در 3-5/2
 كه اين ميزان ه واحد(كيلوگرم/هكتار) در هكتار بود5/5-6با اين وجود متوسط مصرف سم در هكتار اين كشت و صنعت ها در حد 

 كيلوگرم در هكتار ) ميباشد. بررسي  سمپاش هاي پشتي و تراكتوري نشان داد 5/2باالتر از استانداردهاي جهاني( برابر 5/2-3نيز 
كه اغلب سمپاش هاي مورد استفاده در مزارع نيشكر داراي شرايط استاندارد نبوده و عالوه بر نقايص فني فراوان از نظر كاليبراسيون 

نيز داراي اختالف زيادي با مقادير استاندارد بودند لذا به نظر ميرسد كه شرايط فعلي ادوات مبارزه شيميايي در كشت و صنعت 
هاي نيشكر مطلوب نبوده و نياز به يك بازنگري اساسي دارد. در چنين شرايطي استاندارد سازي ادوات و آموزش پرسنل براي 

 استفاده صحيح از اين ادوات ميبايد اولويت اول اين كشت و صنعت ها براي ساماندهي و كاهش مصرف علفكش ها باشد.

  سموم علفكش، ، آمار ، سمپاش، كاليبراسيون واژه هاي كليدي:



 

 مقدمه :

علفكش ها امروزه يكي از نهاده هاي مهم و ضروري سيستم هاي كشت در كشورهاي پيشرفته بوده و بخش قابل توجهي از عملكرد 
 درصد از مجموع علفكش هاي مصرف شده در جهان 61 حدود 2004محصوالت اين كشورها نتيجه مصرف علفكش است. در سال 

 ) 2006 درصد بوده است(بي نام، 15در امريكاي شمالي و اروپا مصرف شده و سهم كشورهاي آسيايي 
 هزار تن) علفكش 15 درصد آن(معادل 60 هزار تن سم مصرف شده است كه از اين مقدار حدود 26 ؛ 1385-86در سال زراعي 

 كيلوگرم در 1.07 ميليون هكتار در نظر گرفته شود به ازاي هر هكتار 14بوده كه اگر كل وسعت زمين هاي كشاورزي ايران حدود 
  با كمي تغيير)1389(زند و همكاران،   هكتار ماده تجاري از انواع علفكش ها مصرف شده است

 درصد 8/2 تن علفكش مصرف شده كه اين مقدار در واقع 420 در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1386-87در سال زراعي 
 هكتار بوده ميزان متوسط 59000كل علفكش مصرفي در كشور بوده است و با توجه به سطح زير كشت نيشكر در آن سال كه 

 ).1388 كيلوگرم بوده است(بي نام، 7مصرف علفكش براي هر هكتار 
تكنيك هاي كاربرد سموم (سمپاش ها) نقش بسيار مهمي در كارائي سموم و ميزان آلودگي هاي زيست محيطي دارند. اين اهميت 

در سال هاي اخير به دليل معرفي تركيبات جديد براي كنترل آفات كه نياز به دستگاه هاي ويژه داشته و همچنين فشارهاي موجود 
براي استفاده از آفتكش ها به نحوي كه كمترين تاثير سوء را روي محيط زيست و بهداشت داشته باشد بيشتر شده است. در 

استفاده بهينه از سمپاش ها عوامل مختلفي از جمله انتخاب سمپاش متناسب با نوع محصول و آفت و همچنين بكارگيري صحيح 
 ). 1992(سازمان بهداشت جهاني، آن نقش كليدي دارد

در كاربرد ايده ال آفتكش ها هدف رساندن حداكثر مواد موثره به محلي است كه آفت بيشترين فعاليت را دارد و در اين راستا  
دستگاههاي سمپاش نقش مهمي را ايفا مي نمايند. در گزارشات به مواردي اشاره شده  است كه تنها با تغيير نازل در دستگاههاي 

 ). 1990 درصد در مصرف آفتكش ها صرفه جوئي نمايند (استالن و المكس، 70سمپاش پشتي تلمبه از بغل توانسته اند تا 
) در گزارشي ذكر مي كند كه در بسياري از موارد نازل ها معموال تعويض نمي شوند و حتي براي دريافت خروجي 2005فردريش (

بيشتر گاها سوراخ نازل را  بزرگتر مي كنند. وي معتقد است با وجود پيشرفت هاي علمي صورت گرفته كاربران سمپاش هنوز معتقد 
 به استفاده از حجم محلول زياد سم، فشار باال و دوز باال در راستاي كاربرد مناسب آفتكش ها هستند.  

 درصد را سمپاش پشتي تلمبه اي كتابي و 36وضعيت سمپاش هاي كشور نشان مي دهد كه از مجموع سمپاش هاي موجود 
استوانه اي به خود اختصاص داده است. اين نوع سمپاش ها جزء اولين و ابتدائي ترين نوع سمپاش ها در كشور بوده كه متاسفانه به 
دليل ارزاني و سهولت در كاربرد بصورت گسترده توسط كشاورزان مورد استفاده قرار مي گيرد. سمپاش پشت تراكتوري بومدار با 

توجه به نحوه عملكرد و پوشش مناسب گياه در تمامي سطوح سمپاشي، مناسبترين نوع سمپاش براي كاربرد آفتكش ها در 
 درصد سمپاش هاي 9محصوالت زراعي است. اين درحالي است كه وضعيت موجود حاكي از آن است كه سمپاش هاي مذكور تنها  

مورد استفاده را به خود اختصاص داده است. هر چند كارائي اين سمپاش ها نيز به دليل مشكالت موجود در نحوه بكارگيري، و 
 ).1390نقص هاي موجود در قسمت بوم و نازل ها به مقدار زيادي كاهش يافته است(بي نام، 



در تحقيقي كه به منظور بررسي وضعيت  ادوات سمپاشي در مزارع گندم استان آذربايجان غربي انجام گرفته مشخص شده است 
 درصد از سمپاش ها 75 درصد سمپاش هاي بوم دار مورد استفاده در اتصاالت سمپاشها نشتي وجود داشته است و در 80كه در 

 ) 1388فشارسنج ها كار نميكردند و يا شكسته بودند. (جعفر زاده و همكاران، 
نازل يكي از مهمترين قسمت هاي يك دستگاه سمپاش است كه نقش تعيين كننده در نحوه توليد قطرات و همچنين رسيدن آن به 

 گروه اصلي نازل هاي هيدروليكي تنها گروه نازل هاي 3محل هدف دارد، شرايط موجود كشور نشان مي دهد كه متاسفانه از بين 
هيدروليكي معمولي مشتمل بر نازل هاي مخروطي و نازل هاي بادبزني (مسطح) در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. مشكل اساسي 
اين نوع نازل ها آن است كه اوال طيف اندازه قطرات بسيار متفاوت بوده و نمي توان كنترل زيادي بر اندازه قطرات داشت ثانيا حجم 

محلول مصرفي در اين نوع نازل ها نسبت به ساير گروههاي نازل بيشتر است. بررسي ها نشان مي دهد كه عالوه بر مشكالت 
ساختاري اين نوع نازل ها، نمونه هاي مورد استفاده نيز داراي مشكالتي از قبيل استاندارد نبودن، نفص فني در قسمت هاي مختلف 

 ).1390مانند صافي، سوراخ خروجي و نحوه پاشش دارند(بي نام، 
عالوه بر استانداردهاي دستگاههاي سمپاش شرايطي كه اين نوع دستگاهها در مزرعه دارند نيز بسيار مهم است. بنابراين از صحت 

كار دستگاههاي سمپاش در شرايط مزرعه بايد اطمينان حاصل نمود. چك كردن دستگاههاي سمپاش و در صورت لزوم تعميير 
آنها مي تواند هزينه هاي سمپاشي را به مقدار زيادي كاهش داده و يا منجر به رفع عيب و كاليبراسيون آنها گردد. در برخي از 

 در آلمان به صورت 1993كشورهاي پيشرفته بررسي سمپاش قبل از سمپاشي جنبه اجباري يافته است.  به عنوان مثال در سال 
 درصد 20اختياري  و با كمك شركت هاي معتبر و تاييد شده توسط دولت پياده شد ولي بررسي هاي بعدي نشان داد كه تنها 

كشاورزان بصورت اختياري دستگاهها را بررسي مي كنند. بنابراين دولت تصميم گرفت اين اقدام را بصورت اجباري در آورد (ويمان، 
1993 .( 

 

 مواد و روش ها 

جمع آوري آمار مصرف سموم از كشت و صنعت ها بر اساس مكاتبات رسمي و با استفاده از فرم هاي آماري از پيش تعريف شده 
كه جزئيات مصرف اين سموم از قبيل ميزان مصرف كلي هر سم، ميزان مصرف به تفكيك ماه از سال و نيز ميزان مصرف هر سم در 

 واحد سطح داشت را مشخص مينمود انجام شد. 
 دستگاه تراكتور سمپاش مورد بررسي دقيق فني قرار گرفت و 24در بازديدهاي انجام شده از ادوات سمپاشي مكانيزه تعداد 

اشكاالت موجود در سمپاش ها بررسي و ثبت گرديد اين بررسي ها شامل بررسي وضعيت مخزن، بوم، شيلنگ هاي اتصال، پمپ، 
 دستگاه انجام شد 10فشارسنج، فيلترها، همزن و رگوالتور و در نهايت نازل هاي سمپاش بود. از اين تعداد تست كاليبراسيون براي 

 و نتايج بر اساس روش هاي استاندارد مورد بررسي قرار گرفت.
 دستگاه سمپاش پشتي از نظر وضعيت مخزن، پمپ سمپاش، طراحي، النس، دسته 40 گروه سمپاشي دستي و تعداد 15 همچنين 

و نازل مورد بررسي فني دقيق قرار گرفته و با استانداردهاي موجود مطابقت داده شد. ضمناً آزمايش كاليبراسيون در شرايط مزرعه 
  انجام شد.  Excelبراي تمامي اين سمپاش ها انجام شد. بررسيهاي آماري  و رسم نمودارهاي الزم با استفاده از نرم افزار 

 



 

 نتايج و بحث

بررسي هاي آماري در خصوص متوسط مصرف علفكش در كشت و صنعت هاي نيشكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي نشان 
 تن انواع علفكش ها ساالنه در مزارع اين كشت و صنعت 318 به طور متوسط ميزان 1384-89داد كه در فاصله سال هاي زراعي 

  تن پرمصرفترين علفكش در مجموعه واحدهاي نيشكري بوده است.87ها مصرف شده كه علفكش آترازين با متوسط مصرف 
در خصوص سموم پيش رويشي با توجه به شكل يك  ميتوان گفت تغييرات روند مصرف علفكش هاي مصرفي در كشت و صنعت 

 به بعد كاهش 1384هاي نيشكري(متوسط كشت و صنعت ها) نشان ميدهد كه روند مصرف سم پيش رويشي آترازين از سال 
محسوسي داشته و در عوض مصرف سم سنكور افزايش داشته است. اگرچه قسمتي از كاهش مصرف آترازين به افزايش سهم سنكور 

در تركيب هاي پيش رويشي و همچنين استفاده بيشتر آن در تركيب هاي پس رويشي بر ميگردد ولي بايد توجه نمود كه دليل 
 به بعد بوده است. عالوه بر 1385اين امر از نظر بسياري از كارشناسان طغيان علف هاي هرز باريك برگ خصوصاً سوروف از سال 

سنكور افزايشي در مصرف تبوسان و اراديكان نيز مشاهده ميشود كه اين افزايش نيز تا حدي به دليل طغيان سوروف و در مورد 
 اراديكان مبارزه با گندم خودرو در مزارع برخي كشت و صنعت ها بوده است.

 

-تغييرات روند مصرف سموم پيش رويشي در كشت و صنعت هاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي1شكل  

 به بعد به دليل  1387 طي نموده اند ولي از سال 1387 تا 1384علفكش هاي توفوردي و رانداپ اگرچه روند كاهشي محسوسي را از سال 
برطرف شدن نسبي پديده خشكسالي و طغيان برخي علف هاي هرز چندساله مجدداً تا حدي افزايش مصرف داشتند . در عوض علفكش آمترين 

 ).2به دليل افزايش سهم سنكور در مبارزات پس رويشي روند نزولي خود را همچنان طي نموده است(شكل



 

 -تغييرات روند مصرف سموم پس رويشي در كشت و صنعت هاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي2شكل
 

بررسي روند كلي مصرف سموم در مزارع نيشكر در طول سال زراعي نشان ميدهد كه بيشترين ميزان علفكش ها در فاصله 
اسفندماه تا تيرماه است كه اين افزايش مصرف عمدتاً به دليل همزمان شدن برداشت مزارع و سمپاشي پيش رويشي راتونينگ با 

 ).3شروع آبياري ها و ظهور علف هاي هرز فصل گرم خصوصاً علفهاي هرز سوروف و حلفه بوده است(شكل

 

  ساله)5 در يكي از كشت و صنعت هاي  نيشكر(متوسط  كش در طول يك سال زراعي- نمودار پراكنش مصرف سموم علف3شكل

 مجدداً اين روند رو به 1388 تا 1384 روند تغييرات متوسط مصرف سموم در واحد سطح نشان ميدهد كه عليرغم روند كاهشي از سال 
 حاصل تغيير در تركيب سموم مصرفي، تغيير در روش ها و 1384-88افزايش است. بخشي از تغييرات در ميزان مصرف سم در طول سال هاي 

 نسبت به سال هاي قبل باعث افزايش مصرف 89 و 88زمان مصرف سموم  و يا شرايط خشكسالي بوده است. افزايش بارندگي ها در سال هاي 
 سموم به طور نسبي و در نتيجه افزايش مجدد در شاخص متوسط مصرف سم در واحد سطح گرديد.



 

- روند تغييرات متوسط مصرف سموم علفكش در واحد سطح در كشت وصنعت هاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي4شكل   

يكي از مهمترين روش هاي كاهش مصرف سموم كه ميتواند تا حد زيادي بر متوسط مصرف سم در واحد سطح اثرگذار باشد افزايش كارايي 
مصرف سموم  با اصالح وضعيت تكنولوژي مبارزه در كشت و صنعت هاي نيشكري است. در بررسي هاي به عمل آمده در شركت توسعه نيشكر 

 تراكتور سمپاش مورد استفاده در كشت و صنعت هاي نيشكري، تقريباً 24 مشخص گرديد كه  از بين 1387-88و صنايع جانبي در سال زراعي 
  بودند. 1همگي داراي نقايص فني و ايمني به شرح جدول 

 - نقايص فني  و موارد عدم انطباق با استاندارد در سمپاش هاي تراكتوري بررسي شده 1جدول

 رديف
ميزان فراواني در بين نمونه  نوع نقص مشاهده شده

  مورد)24هاي بررسي شده(
 مالحظات

  مورد23 عدم نصب اتاقك محافظ براي تراكتور سمپاش 1
تنها يك مورد نمونه استاندارد 

 مشاهده شد.

 -  مورد20 مخزن غير استاندارد با سيستم همزن نامناسب 2

  مورد16 استفاده از پمپ نامناسب  3
استفاده از پمپ پيستوني براي 

 سمپاش هاي بوم دار 

4 
عدم آشنايي كافي كاربران با تنظيم فشار و استفاده از 

 فشارسنجهاي نامناسب
  مورد18

 بار كه 10فشارسنج هاي باالتر از 
حساسيت الزم براي نشان دادن 

  بار را ندارند.5/2-3فشار 

5 
طراحي غير استاندارد بوم و عدم تنظيم درست ارتفاع در 

 طول بوم
 -  مورد20

6 
كاربرد شيلنگ غير استاندارد و نشتي و اختالف دبي در دو 

 طرف بوم
 -  مورد4

7 
رعايت نشدن فاصله، ارتفاع و زاويه صحيح نازل ها در طول 

 بوم
 -  مورد22

  مورد19 يكسان نبودن شماره نازل هاي بسته شده روي بوم 8
 11004، 11003انواع نازل هاي تي جت 

  روي بوم بسته شده بودند.11006تا 

 -  مورد21 فرسوده بودن نازل ها و گرفتگي و سابيدگي روزنه آنها 9

10 
عدم تطابق ميزان خروجي نازل ها با محدوده استاندارد 

 پاشش
  مورد24

  5نمونه اي از اين موارد در شكل 
 نشان داده شده است.
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   بار3   در فشار سمپاشي 11004 و11006عدم يكنواختي خروجي نازل ها در حين سمپاشي درسمپاش تراكتوري با نازل - 5شکل 

 كيلومتر در ساعت متغيير 6-15همچنين اندازه گيري ها نشان داد كه سرعت حركت سمپاشهاي تراكتوري در مزارع نيشكر بين 
 كيلومتر بر راندمان سمپاشي و صدمات احتمالي وارده به بوم و ساير قطعات 8است. كه با توجه به اثرات منفي سرعت هاي باالتر از 

 دستگاه اين سرعت ها مطابق با استانداردهاي سمپاشي نيستند.
بررسي سمپاش هاي پشتي مورد استفاده نشان داد كه اين نوع سمپاش ها نيز كه غالباً از نوع سمپاش شبنم و يا سمپاش هاي 

چيني ارزانقيمت هستند داراي نقائص فني بسيار از جمله خرابي پمپ، نامناسب و غير استاندارد بودن نوع نازل نصب شده و 
  فرسودگي يا گرفتگي آن و عدم يكنواختي ميزان مصرف محلول بوده و اصوالً براي كنترل علفهاي هرز نامناسب هستند.

عمدهترين اشكاالت مشاهده شده در سيستم سمپاشهاي پشتي مورد استفاده در كشت و صنعتهاي نيشكري عبارتند از عدم 
يكنواختي در پاشش بدليل الگوي حركتي متنوع كارگران(سرعت حركت و مانور دست در حين سمپاشي)، خستگي كارگرو در 
نتيجه عدم تلمبه زني يكنواخت، اشكاالت موجود در پمپ و استفاده از نازل غير استاندارد؛  اتالف وقت و هزينه به دليل تعدد 

دفعات بارگيري سم؛ باقيماندن محلول در مخزن و عدم تخليه آن توسط پمپ سمپاش؛  تنوع و غير استاندارد بودن نازلهاي مورد 
استفاده در گروه هاي سمپاشي و در نتيجه كاهش شديد دقت سمپاشي و  تلفات سم و از بين رفتن يكنواختي پاشش  از طريق 

ريزش محلول از سر نازلها به دليل عدم واشربندي مناسب. مجموع اشكاالت فوق باعث گرديده تا سمپاشهاي پشتي  موجود از 
 ليتر در هكتار 1200 تا 160نظر ميزان مصرف محلول متنوع بوده و دامنه  تغييرات مصرف محلول در واحد سطح در آنها  از 

متغيير باشد. كه اين بدان معنا است كه در يك گروه سمپاشي كه محلول يك درصد رانداپ را مورد استفاده قرار ميدهند، نفر اول 
 نمونه اي از نمودارهاي رسم شده بر اساس كاليبراسيون اين نوع 6 ليتر در هكتار رانداپ مصرف ميكند. شكل12 و نفر دوم 6/1

 سمپاشها  و تفاوت عملكرد آنها را به خوبي نشان ميدهد.



 

 دستگاه سمپاش مدل شبنم در يك گروه سمپاشي علف هاي هرز مزارع شركت توسعه 5-   تفاوت ميزان محلول مصرفي 6شكل
 نيشكر

عالوه بر مسائل مربوط به سمپاش ها بايد ضعف آموزش و تغييرات مكرر نيروها در بخش دفع آفات كشت و صنعت ها را نيز به 
مشكالت موجود در اين بخش و داليل باال بودن مصرف سموم اضافه نمود. در حال حاضر بخش اعظم كاربران سمپاش هاي 

تراكتوري و پشتي شركت توسعه نيشكر را نيروهاي پيمانكار تشكيل مي دهند كه متاسفانه سطح اطالعات آنها در خصوص عمليات 
سمپاشي و كار با ادوات سمپاشي بسيار پايين است. در چنين شرايطي ميزان خطاهاي فردي در عمليات بسيار زياد بوده و نتيجه 

 كار نيز چيزي جز شرايط موجود مصرف سم در كشت و صنعت ها نخواهد بود.
با توجه به موارد ذكر شده در اين مقاله به نظر ميرسد يكي از مهمترين راهكارهاي ممكن براي كاهش ميزان مصرف سموم در 

كشت و صنعتهاي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بازنگري اساسي در وضعيت تكنولوژي مبارزه و آموزش پرسنل و كاربران 
ادوات است. در اين زمينه ميتوان پيشنهاد اصالح سيستم مبارزه شيميايي در شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي را به صورت زير 

 ارائه نمود:
 تعريف استاندارد سمپاش هاي تراكتوري و پشتي مناسب براي شرايط نيشكر. -1

اصالح اشكاالت موجود در طراحي، ساخت و تعمير سمپاشهاي موجود و از رده خارج نمودن سمپاش هاي غير قابل  -2
 استفاده از نظر فني.

تهيه يك دستورالعمل جامع براي تكنولوژي مبارزه شيميايي در كشت و صنعت ها مشتمل بر نحوه بازرسي فني  -3
 سمپاشها و آموزش كاليبراسيون سمپاشهاي پشتي و تراكتوري.

 برگزاري كالسهاي آموزشي در سطوح مختلف براي كارشناسان، تكنيسين ها و رانندگان ادارات دفع آفات اعم از  -4
 شركتي و پيمانكار.

 برگزاري كالس هاي آموزشي براي نيروهاي تجهيزات فني كشت و صنعت ها در زمينه تعمير و نگهداري سمپاش ها. -5
 اصالح و سازماندهي ساختار ادارات دفع آفات و اولويت دادن به تامين نيازهاي اين ادارات در زمان مناسب. -6



اصالح نظام برون سپاري عمليات سمپاشي از طريق گزينش پيمانكاران داراي صالحيت و الزام آنها در بكارگيري  -7
 كارشناسان گياهپزشكي به عنوان ناظر پيمانكار به منظور نظارت بيشتر در امور دفع آفات.

توصيه ميشود كه نيروهاي دفع آفات قبل از شروع به كار آموزش كافي ديده و ضمن صدور گواهينامه براي فعاليت  -8
پرسنل در اين بخش حداقل براي يك دوره سه ساله در اين بخش بكارگيري شوند و از جابجايي فصلي آنان خودداري 

 شود.
تالش در جهت تهيه سموم با كيفيت و مناسب به منظور جلوگيري از تبعات منفي اين امر در كنترل علف هاي هرز و آثار  -9

 جانبي نا مطلوب آن در تكنولوژي مبارزه شيميايي.

 تقدير و تشكر

نگارندگان مقاله مراتب تقدير و حق شناسي خود را از زحمات همه عزيزاني كه به نوعي در مراحل بررسي و جمع آوري اطالعات و 
آزمايشات صحرايي مربوط به اين مقاله  متحمل زحمت گرديده و همكاري داشته اند خصوصاً مديريت محترم مؤسسه تحقيقات و 

آموزش توسعه نيشكر آقاي دكتر حمدي،  آقاي مهندس فالح جدي، اعضاي محترم كميته فني سموم و رؤسا و كارشناسان محترم 
ادارات دفع آفات در كشت و صنعت هاي شركت توسعه نيشكر را اعالم نموده و براي همه آن عزيزان آرزوي توفيق و سربلندي 

 دارند.
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Several statistical and outdoor studies on herbicide use in sugarcane fields of Sugarcane & 
Byproduct co. were done between 2005-2011. In this period of time manual and mechanical 
sprayers was checked by standard checklists, moreover the herbicides usage statistics in 
sugarcane agro-industries. All of sprayers were tested by calibration. Statistical evaluation results 
showed that medium range of herbicide use in agro-industries was at least 2.5-3 times more than 
world’s standards range. An appreciable decrease was seen in herbicide usage between 2005 - 
20011, nonetheless medium range of herbicide was 5.5-6 kg/hec. This is 2.5-3 times higher than 
world’s standard range (2-2.5kg/hec.). Manual and mechanical sprayer’s evaluation was showed; 
none of sprayers that are used in Sugarcane fields hadn’t standard qualification. Moreover several 
technical defectiveness’s, there were many disagreement with standard ranges. So it seems that 
present qualification of chemical control instruments is not desirable and need to a fundamental 
verification. In this situation standardizing of instruments and personnel training for accurate use 
of them, have to be the first precedency of Agro-industry’s for bookkeeping & decreasing of 
herbicide use.             

Key words: Herbicide, Statistics, sprayer, calibration.  


