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  معاونت كنترل آفات

  هاكشدفتر آفت

 

  هاي سمپاش جهت كنترل آفاتدستورالعمل كاربرد پهپاد

 

 

  ١٣٩٨دي ماه  -   پيمان سيدين: تهيه و تنظيم 
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اوت نصب شده روي پهپاد هاي سمپاش موجود در فبا توجه به تعدد مدل ها و امكانات و تجهيزات مت

هاي مختلف انجام استانها و بر روي پهپاد هاي سمپاش شركتكشور ، آزمايش و بررسي هاي متعددي در 

  "آشنايي با اصول، تكنولوژي  و كاليبراسيون ادوات مبارزه عليه آفات  "همان گونه كه در دوره آموزشي . شد

برگزار شده در مركز آموزش جهاد كشاورزي قزوين جهت كارشناسان حفظ نباتات سراسر كشور از تاريخ 

، براي نيل به نتيجه مطلوب در عمليات كنترل آفات با استفاده از ، توضيح داده شد٢٧/٩/٩٨ لغايت ٢٥/٩/٩٨

 .است شرايط مشروحه زير رعايت شود ضروري پتانسيل پهپادهاي سمپاش موجود در كشور

  

شرايطي كه امكان استفاده از ساير روشهاي مبارزه شيميايي بعلت شرايط آب و هوايي،  پهپاد هاي سمپاش در

جهت نزديك شدن شرايط كار نمونه پهپاد هاي سمپاش موجود كاربرد دارند،  نباشد مقدورتوپوگرافي و غيره 

در كشور با حداقل استاندارد هاي مورد نياز حفظ نباتات، الزم است تغييراتي در نحوه كاربرد پهپاد ها انجام 

مشروحه ذيل در زمان كاليبراسيون اعمال و در حين عمليات مبارزه نيز  عملياتابتدا  شود، بدين صورت كه

 .كنترل و بررسي هاي الزم انجام شود

  

ضروري است دبي پمپ در چندين تكرار اندازه گيري ، جدول مربوطه : گيري دبي پمپاندازه -١

ختلف ، دبي تهيه ، پس از اطمينان از ثابت بودن ميزان خروجي در درجات م) دقيقه/ليتر(براساس 

درصورت ثابت . ميزان محلول مورد نياز درهكتار انتخاب و سمپاش كاليبره شودمناسب براساس 

 .نبودن دبي در تكرار هاي آزمايش ضروري است پمپ تعويض شود
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ها بصورت همزمان و در چندين تكرار اندازه ضروري است دبي نازل: گيري دبي همزمان نازل هااندازه -٢

يكسان بودن خروجي نازلها كنترل شود و  تهيه ،) دقيقه/ليتر(ول مربوطه براساس جد. گيري شود

 .درصورت يكسان نبودن بايد نازل ها تعويض شوند

  

  

ضروري است قبل از انجام سمپاشي و طي عمليات كاليبراسيون با : تعيين عرض كار موثر سمپاشي -٣

استفاده از كارت هاي حساس به آب عرض كار موثر سمپاشي بصورت دقيق اندازه گيري شود و 
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ادعاي شركت مالك پهپاد مالك عمل قرار نگيرد زيرا در نمونه پهپاد هاي سمپاش آزمايش شده، 

نحوه استفاده از كارتهاي . ز ادعاي شركت بوده استعرض كار موثر بدست آمده بسيار كمتر ا

 .حساس به قرار زير است

نصب ) مسير حركت پهپاد(هر نيم متر در عرض محل آزمايش  كارتهاي حساس به آب  درفواصل

- پهپاد سمپاش با ارتفاع و سرعت مناسب ضمن انجام پاشش از منطقه نصب كارتها عبور مي. شود

گيرند بطوريكه براي حشره كامل ذرات كارتها مورد بررسي قرار مي چند دقيقه پس از نشست. كند

متر مربع ذره ذره در هر سانتي ٥٠- ٧٠كش ها متر مربع و در قارچذره در هر سانتي ٢٠-٣٠كش ها 

ضمن دارا بودن ذرات پراكنش ذرات سم در طول عرض كار محدوده اي كه  بايد مشاهده شود و 

بعنوان عرض كار موثر در نظر گرفته شده و  يكسان و يكنواخت باشد،  متر مربعمناسب در هر سانتي

  .در فرمول كاليبراسيون استفاده خواهد شد
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با استفاده از كارتهاي حساس به آب نصب شده در مرحله قبلي آزمايش : اندازه يا قطر ذرات سم -٤

 .است نوميكر ٢٠٠-٤٠٠شود و براي كنترل آفات و بيماريها اندازه گيري مي

 

 

 

 هاي پهپاد نمونه موثر پاشش عرض حداكثر حاضر درحال شده انجام هاي وبررسي آزمايشات طبق -٥

براي دست يابي به اين . متر اندازه گيري شده است ٣-٤ بدون سختگيري كشور در موجود سمپاش

متر باشد و سرعت حركت  ١ – ٥/١نتيجه نيز ضروري است ارتفاع پرواز از سطح محصول حداكثر 

 .متر بر ثانيه باشد ٥/١-٢متر برثانيه بوده و باد محيط نبايد بيش از  ٢-٣پهپاد حداكثر 
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با توجه به ميزان بادبردگي زياد در اين سيستم مبارزه و موجود نبودن نازل هاي مناسب در نمونه  -٦

تكنولوژي در مبارزه با علفهاي هرز پهپاد هاي سمپاش موجود دركشور، درحال حاضر استفاده از اين 

 .مورد تاييد نيست

جهت انجام عمليات مبارزه با كارايي مناسب با استفاده از اين تكنولوژي، ضروري است ميزان محلول  -٧

ليتر  ١٠استفاده از (كنندبيشتري نسبت به شرايط فعلي كه پهپادهاي سمپاش موجود در كشور كار مي

با توجه به اين امر كه مخزن پهپاد هاي سمپاش حال حاضر . ه شوداستفاد) محلول براي هر هكتار

ليتر محلول سمي در هر هكتار با ١٠ليتر گنجايش دارند و استفاده از  ١٠- ١٥موجود در كشور بين 

عنايت به ضرورت سمپاشي يكنواخت ، تعداد و قطر ذرات سمي مورد نياز و ميزان محلول سمي مورد 

ضروري است در طول عمليات سمپاشي لذا  ،مناسب كافي نيستپاشي نياز براي رسيدن به يك سم

 .هر هكتار مزرعه چند بار مخزن پهپاد سمپاش مجددا پر و ادامه مزرعه سمپاشي شود
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الزم به ذكر است كه در زمان كاليبراسيون  هر سمپاش از آب . فرمول كاليبراسيون به شرح زير است -٨

 :.شوداستفاده مي

 

 دبي دستگاه ) (Lit/min= (lit/ha)مقدارمحلول مصرفي*(m)عرض باند موثرسمپاشي*(KM/h)سرعت حركت

600  

  

مربوطه بصورت مكتوب  اطالعاتضروري است گزارش كاليبراسيون و عمليات انجام شده به همراه  -٩

آزمايش هر نوع پهپاد سمپاش جديد و يا كاربرد " ضمنا. ها اعالم شودنگهداري و به دفتر آفت كش

  .حضور نماينده فني اين دفتر انجام شود درصورت لزوم محصوالت جديد با اطالع قبلي اين دفتر ودر 


