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 MS-B-W8بولتن ترویجی شماره 

 

 :هنگارند

  محمد علی آقاجانی

بخش تحقيقات گياه پزشکی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان کارشناس ارشد بيماری شناسی گياهی، 

  گلستان، گرگان

 

در . به دو گروه بيماریهای برگی و بيماریهای سنبله تقسيم نمود بيماریهای گندم را می توان از نظر مدیریت مبارزه شيميایی

بيماریهای شایع آن نيز دیرتر از  سال جاری به علت تاخيری که در زمان کاشت گندم در اکثر مناطق استان ایجاد شد، ظهور

عليه بيماریهای برگی احساس  مستقلموارد، نيازی به مبارزه شيميایی  اکثربنابراین در . سالهای گذشته اتفاق افتاد

اما بر اساس بازدیدهای انجام شده، بيماریهای برگی مهمی نظير کپک برفی صورتی و سپتوریوز برگ و سنبله . نگردید

در بسياری از مزارع در مرحله رشدی بعد از ظهور سنبله دیده شده و در کنار آنها ) Stagonospora nodorumناشی از (

با هدف کنترل  توصيه های زیر. مشاهده شده است) به ویژه مناطق مرطوبتر(بيماریهای طوقه و ریشه نيز در بعضی مزارع 

. اما برای کنترل سایر بيماریهای یادشده نيز موثر خواهد بودد ارایه می گردبيماریهای سنبله به ویژه بالیت فوزاریومی گندم 

نکته بسيار مهم، توجه به زمان دقيق سمپاشی است که بر اساس مرحله رشدی گياه گندم در مورد هر مزرعه می تواند 

  .متفاوت باشد

ستفاده گردد، های جداگانه برای سمپاشی قارچکش ها و علفکش ها ا توصيه می گردد حتی االمکان از سمپاش -١

اما از آن جایی که معموًال از یک نوع سمپاش برای هر دو منظور استفاده می گردد، باید به این نکته توجه داشت 

بنابراین با افزایش   .که علفکش ها باید با قطرات درشت و قارچکش ها با قطرات ریزتر بر روی گياه پاشيده شوند

 .رات را ایجاد نمودطب قمورد قارچکش ها باید اندازه مناس فشار سمپاش در

سمپاشی در این دو موقع، باعث بهره گيری از شبنم . ب سمپاشی در طول روز، صبح یا عصر می باشدزمان مناس -٢

  د و خطر دهکاهش می سم را موجود در روی گياه به عنوان آب اضافی شده، احتمال بادبردگی 

 .مستقيم آفتاب نيز کمتر می شودگياه سوزی ناشی از تابش 

بيماری، حجم محلول سمی را  بهتر سنبله و کنترلیکنواخت بر روی پوشش ایجاد در مورد گندم دوروم و جو، جهت  -٣

 .بيشتر در نظر بگيرید
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یعنی آغاز ) 10.51برابر با فيکس ( BBCH 61مناسب ترین زمان مبارزه در گياه گندم نان و دوروم، مرحله رشدی  -۴

تاثير گندم در این مرحله رشدی، سمپاشی  .می باشد) ١شکل (و زمان ظهور نخستين پرچمها از سنبله گلدهی 

 ).٢شکل (داشته است حل رشدی مراسایر بهتری نسبت به 

یعنی زمان خروج ) 10.5تا  10.3برابر با فيکس ( BBCH 55-57مناسب ترین زمان مبارزه در گياه جو، مرحله رشدی  -۵

 .درصد سنبله می باشد ٧٠تا  ۵٠

 .نمایيد به همراه قارچکش استفاده) با دوز نيم در هزار(از یک مویان مناسب نظير سيتووت  -۶

و آلرت نيز  تيلت آلتوکمبی است اما قارچکش های فوليکور، آلتو،قارچکش قابل توصيه برای این منظور مناسب ترین  -٧

 .بی را به دنبال خواهند داشتسکنترل منا

   ای برگ و ساقهو دارای بيماریهاند  سمپاشی گندم در زمان یادشده در مزارعی که تاکنون سمپاشی نشده -٨

 .موثر خواهد بود نيزمی باشند، 

 

  تصاویر

  

  .اولين پرچمها از گلها خارج شده اند .می باشد)BBCH 61(سنبله گندم که در مرحله ابتدای گلدهی-١شکل
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فيکس (سنبله درصد  ٥٠پاشی گندم با قارچکش فوليکور در سه مرحله رشدی مقایسه تاثير سم-٢شکل

  .شدت بيماری بالیت فوزاریومی سنبلهبر ) 10.54فيکس (و پایان گلدهی ) 10.51فيکس (، آغاز گلدهی )10.3

  

  

  :رفرنس

 بولتن ترویجی   . گندم بالیت فوزاریومی سنبلهبيماری شيميایی کنترل . ١٣٨۶ .ع. آقاجانی، م

 

 

 

 




