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 2 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

 پنهان بیماری سیاهک  -1
  اهمیت و ضرورت

-)مناطق دیم و کم باران تا نواحی معتدل و خشک( مشاهده می این بیماری در اغلب مناطق گندم کاری کشور

 باشد.می Tilletia caries (T. tritici) وTilletia laevis (T. foetida)   شود. عامل بیماری قارچ
 

 بیولوژی و نحوه خسارت 

در داخل بوته به  ،شده و به تدریج با رشد گندمگیاه  واردقارچ عامل بیماری همزمان با جوانه زدن گندم 

دهد. با توجه به حضور اسپور قارچ در سطح بذر و ندرتاً در خاک )گاهی تا چندین سال زندگی خود ادامه می

رشد گیاه، ش و افزایادامه  در( شوداین امر تشدید می های گرم و خشک قابلیت ماندگاری دارد که در تابستان

 د. به این ترتیب درون دانه پر از تلیوسپوردهتخمدان را مورد حمله قرار می قارچهنگام خوشه دهی میسیلیوم 

و گیرند میهای سالم قرار سطح دانه در و شده با اندکی فشار بذرها خرد شده، تلیوسپورها آزادکه  باشدمی

 .کنندمیآلودگی ایجاد 

 

 های شناسايي روش

-تر از بوتههای آلوده کوتاهی اول قابل تشخیص باشد، ندارد. بوتهکه در وهله بیماری عالئم کامالً مشخص این

ی بلندتر از هاتر هستند اما سنبلهوده کوتاهنیست. با اینکه گیاهان آل محسوس و این مقدار خیلی بودههای سالم 

ل به یرنگ سبز ما ههایی بوشه دهی گیاه آلوده سنبلهی خعالوه بر این در مرحله های گیاهان سالم دارندسنبله

تر خواهد شد. دانه ها درون سنبله د رنگ آنها تیرهنتر شوآبی خواهد داشت و هر چه به زمان برداشت نزدیک

ن دانه های پر ها همارسند. این بذرهای سالم به نظر میتر از دانه به قهوه ای دارند و کوچکتر و گردرنگی مایل 

آلودگی منجر به پخش و به راحتی در زمان برداشت پودر شده و  ک بودهکه پوهستند ها وسط تلیوسپورشده ت

آمین که در اسپورها وجود دارد گیاهان آلوده بوی ماهی گندیده  متیل ای با نام تریبه دلیل وجود ماده .شودمی

 .دهندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گندم -الف
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 3 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

 دستورالعمل اجرايي كنترل 

 يت بیماری: های مبارزه و مديرروش

 :های غیر شیمیاييتوصیه

 .)استفاده از بذور گواهی شده و پرهیز از بذر های خود مصرفی( ی بذر سالم و عاری از بیماریتهیه -1

 .ارقام مقاوم استفاده از -2

با شرایط مناسب کاشت  اسپور عامل بیماری شرایط مطلوب جوانه زدن)، تعیین زمان مناسب کاشت -3

 .(درجه سانتی گراد است 8-18)دمای ایده آل برای جوانه زدن قارچ  مطابقت نداشته باشد بذر

  .آیش -4

 

 بیماری سیاهک آشکار -2
 اهمیت و ضرورت  

. عامل این شودمعتدل و مرطوب مشاهده میدیم پر باران و مناطق نسبتاً گرم، این بیماری در اغلب مناطق 

 باشد.می   U. nuda-triticiار گندم و جو و عامل بیماری سیاهک آشک  Ustilago triticiبیماری قارچ 

  

 بیولوژی و نحوه خسارت

انواع میزبان ها مثل گندم، جو، یوالف یا چاودار های آلوده قارچ به صورت میسیلیوم درون بذرزمستان گذرانی 

ها یا هبا ظهور خوش .دوشمیها آغاز های آلوده فعالیت قارچ با جوانه زدن میسیلیومهمزمان با کشت بذر است.

ها تمام بافت سنبله به جز محور را از ده و با رشد و فعالیت درون سلولربه سنبله حمله ک پاتوژنحتی قبل از آن 

هرنگ دارند. با ادامه ی روند ای تا سیاهای قهوهو سنبلهوده گیاهان آلوده بلندتر از گیاهان سالم ب .بردبین می

ماند که با رسیدن تلیوسپورها و ه، غشاء نازکی اطراف آن باقی میدر دان ن به مرحله ی تلیوسپورو رسید رشد

کنند. این شوند و در تخمدان گیاهان سالم آلودگی ایجاد میها آزادانه با باد جابجا میغشاء اسپور شدنپاره 

 هر چه زمان گلدهی طوالنی تر باشد میزان آلودگی و خسارت لذابذرها منشا آلودگی سال بعد خواهند بود. 

  .شودمیبیشتر 

 های شناسايي روش

ها روی بوته ظاهر شوند. در این هنگام گیاهان آلوده که خوشه استزمانی قابل تشخیص آشکار سیاهک 

آیند رنگ می  ها از غالف بیرونگیاهان سالم هستند. زمانی که خوشهاز معموال بلندتر و  رفتهزودتر به خوشه 

ی باشد. البته قبل از بیرون آمدن از غالف رنگ تیرهتونی تیره تا قهوه ای میآنها به دلیل حضور تلیوسپورها زی

 ،آنها تا حدودی قابل مشاهده است. در ادامه کم کم بافت سنبله ها سیاه و سخت شده و در نهایت به جای دانه

 .خواهد بودرنگ و پودر مانند  بافتی سیاه
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 4 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

 

 دستورالعمل اجرايي كنترل 

 و مديريت بیماری: های مبارزه روش

 :های غیر شیمیاييتوصیه

 (مصرفی خود بذرهای از پرهیز و شده گواهی بذور از استفاده)بذر سالم استفاده از  -1

یا  ایهایی که سنبله های قهوهبوته های آلوده به سیاهک: با رسیدن گیاه و به خوشه رفتن،حذف بوته -2

 ها حذف کنید. زاد شدن اسپوررا قبل از رسیدن تلیوسپورها و آ ،دارند رنگ سیاه

 

  :مبارزه شیمیايي

ضد عفونی ، و در جنین دانه های به ظاهر سالم زمستان گذرانی می نمایدبذر زاد بوده  پاتوژنبا توجه به اینکه  

که هایی کش. لذا با استفاده از قارچشودنمی های میسلیومث از بین رفتن رشتههای معمولی باعکشبذور با قارچ

 می توان از رشد قارچ درون بذر جلوگیری نمود.  ،شوندگیاه می جذب

 مانند بسیاری از نقاط دیم کم باران و یا مناطق معتدل خشکهان گندم، سیاهک پن آلوده به در مناطق -الف

 :استفاده نمود زیرهای کشقارچاز  توانجهت کنترل بیماری می

 در هزار   7DS              2%/5تریا دیمنول )بایتان(  .1

 در هزار  FS                 2/0  20%یکونازول)رئال( تتری  .2

 در هزار  FS             5/0  6%( راکسیلتبوکونازول )  .3

 در هزار  FS            1 %3 یفنوکونازول)دیویدند(د .4

 در هزار   DS             1 %3 دیفنوکونازول  .5
 کیلو بذر( 100میلی لیتر برای 10 -15در هزار ) FS               15/0 – 1/0 %40 + تبوکونازول)الماردور(پروتیوکونازول  .6

 کیلو بذر( 100میلی لیتر برای  30در هزار )  12LS                              3/0%/5( لوسپلتترا کونازول ) .7

 کیلو بذر( 100میلی لیتر برای 40 -50هزار  )  در FS                    5/0 – 4/0 %12 )اینشور پرفرم(تریتیکونازول+پیراکلوستروبین  .8

 

 مانند مناطق ديم پر ،كه سیاهک آشکار و سیاهک پنهان گندم با هم وجود دارند در مناطقي -ب

 های جذبي زير استفاده نمود.كشتوان از قارچباران و مناطق نسبتاً گرم و مناطق مرطوب مي

 

 در هزار  WP 75%                2 کاربوکسین تیرام      .1

 در هزار FS 40%    2      کاربوکسین تیرام .2

 در هزار DS 5% 2 (Pفلوتریافول+ تیابندازول )وینسنت .3

 در هزار FS 6%            5/0  تبوکونازول ) راکسیل( .4

 در هزار DS 2%               5/1 تبوکونازول )راکسیل( .5

 در هزار   DS 3%                2        دیفنوکونازول         .6
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 5 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

 

 كنترل بیماری سیاهک آشکار گندم

 کیلوگرم بذر( 100میلی لیتر برای  20در هزار) FS             2/0%40)الماردور(  + تبوکونازولپروتیوکونازول .1

 کیلوگرم بذر( 100میلی لیتر برای  100در هزار )  12LS                                   1% /5 (لوسپلتتراکونازول ) .2

 کیلوگرم بذر( 100میلی لیتر برای  100در هزار )  FS     1 % 63/3+سایپروکونازول)دیویدنداستار( دیفنوکونازول .3

 در هزار WP            2 %60کاربندازیم )باویستن، دروزال(  .4

 در هزار  DS                  2 %3دیفنوکونازول    .5

 

  بیماری سیاهک پنهان پا كوتاه گندم -3
 تاهمیت و ضرور

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کشور از جمله استانن بیماری عمدتاً در مناطق سردسیرای

 باشد. می  Tilletia controversaلرستان، همدان و مرکزی مشاهده شده است. عامل این بیماری قارچ 

 

 بیولوژی و نحوه خسارت 

ترین مرحله  حساس .شوندمنبع آلودگی اولیه محسوب میدر سیکل بیماری، تلیوسپورهای خاکزی، مهمترین 

پنجه در آنها ظاهر شده است.  3تا  2زنی بوده و یا ها در مرحله قبل از پنجهآلودگی در پاییز زمانی است که بوته

 با، گراددرجه سانتی 8تا  3رت و در حرا استتدریجی و طوالنی  به صورت جوانه زدن تلیوسپورها در خاک

قارچ عامل بیماری باعث توقف رشد گیاه میزبان ،  .انجامدهفته به طول می 10-12اکسیژن کافی،  رطوبت و

ه های آلوده بدهی مشاهده و سنبلهشود. عالئم پس از خوشهکوتاه شدن شدید ساقه و پنجه دهی فراوان می

ای تیره یا رنگ قهوهه های آلوده ب. دانهشودنسبت به سنبله سالم بازتر میهای آنها رنگ سبز مایل به آبی و دانه

-میمشام فاسد ناشی از تری متیل آمین از آنها به  یبو های طبیعی هستند وسیاه بوده و کوتاه تر از دانه

به  وشوند و تلیوسپورها در سطح مزرعه پخش می له شدهرسد.گندم آلوده در موقع خرمن کوبی و برداشت 

 خود را حفظ نمایند.زنده مانی قدرت  در سطح خاک توانندسال می 8-10مدت 

 

 های شناسايي روش

به نصف تا  T.controversaهای آلوده به بیماری شبیه سیاهک پنهان است، با این تفاوت که اندازه بوته عالئم

 یابد. های آن نیز بطور غیرعادی افزایش میرسد و در ضمن تعداد پنجههای سالم مییک چهارم طول بوته
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 6 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

 دستورالعمل اجرايي كنترل 

 های مبارزه و مديريت بیماری:روش

 :های غیر شیمیاييتوصیه

 .و عاری از آلودگیر سالم وبذاستفاده از  -1

  .استفاده از ارقام مقاوم -2

 .در صورت امکان های آلوده و انجام کشت بهارهخودداری از کشت پاییزه گندم در زمین -3

ی بسیار زود و بسیار دیر، کمتر از گندم دیر کاشت اتفاق هاتنظیم زمان کاشت )آلودگی در کشت -4

 (.می افتد

 

 : مبارزه شیمیايي

 در هزار DS                     2%3کونازول )دیویدند( نودیف -1

 در هزار FS                      1%3یدند( وکونازول )دینودیف -2

 

 بیماری سیاهک هندی گندم )كارنال بانت(  -4
 ورت اهمیت و ضر

های فارس، بوشهر، بلوچستان و جنوب کرمان مشاهده شده است. عامل این بیماری استاناین بیماری در 

 می باشد.   Tilletia indicaقارچ 

 

 بیولوژی و نحوه خسارت

آلودگی و منبع اولیه  بقا یافتهقارچ عامل بیماری در خاک و در روی بذر  تلیوسپورهایدر چرخه بیماری، 

های دانه از تودهیا قسمتی از در این بیماری آلودگی از طریق گل آغاز شده و سپس تمام آیند. شمار میه ب

منجر به تولید جوانه زده و تلیوسپورها های بهمن و اسفند در شرایط مرطوب در ماه شود.پر میسیاه رنگ 

شوند و در که توسط باد پراکنده شده و از طریق گل وارد تخمدان می شوندمیدر سطح خاک  اسپوریدی

از ای ها و گاهی تمام آن شده و تودهاثر رطوبت و هوای خنک موجب آلودگی قسمتی از دانه

قسمتی از دانه گندم و نیز تعداد  پاتوژنشود. در اثر حمله آن تشکیل می تلیوسپورهای تیره رنگ در

شود. معموالً گفته مینیز به همین دلیل به آن سیاهک ناقص .شودهای سنبله مبتال میمعدودی از دانه

ای سیاهک در طول شیار ههای آلوده فقط از قسمتی در انتهای جنین مبتال شده و ممکن است جوشدانه

 .بذر امتداد یابند

  

 های شناسايي روش

 شوند. تشخیص بیماری در مزرعه مشکل است زیرا تنها چند گل در سنبله آلوده می

 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 7 ضد عفوني بذور گندم و جولعمل اجرايي: اردستو

  دستورالعمل اجرايي كنترل 

 های مبارزه و مديريت بیماری: روش

 :های غیر شیمیاييتوصیه
 باشد. اسب بطور مداوم، کنترل بیماری مشکل میدرصورت مناسب بودن شرایط رطوبتی و حرارت من -1

 .و عاری از آلودگیر سالم وبذاستفاده از  -2

  .استفاده از ارقام مقاوم -3

 .ی محصول بعد از برداشتیاکنترل علف های هرز گرامینه و از بین بردن بقا -4

 .استفاده بهینه از کودهای ازته -5

 مبارزه شیمیايي: 

تواند خوشه را شده و سمپاشی در مرحله خوشه می بذر پورهای آزادضدعفونی بذور مانع جوانه زنی تلیوس

 از آلودگی حفظ کند.

 داخل یا سطح دانه، تماسی برای از بین بردن اسپورهای -ضدعفونی بذور با سموم سیستمیک یا سیستمیک

 گردد.توصیه می

 گردد. شند توصیه میها به خوشه رفته بابوته %80در زمانی که پاشی  بصورت محلولمبارزه شیمیایی 

 :کش توصیه شده شاملسموم قارچ

 لیتر در هکتار SL                5/0 %10سایپروکونازول )آلتو(       .1

 لیتر در هکتار EC                5/0%25)تیلت(         پروپیکونازول .2

 لیتر در هکتار  EW             1 %25)فولیکور(        تبوکونازول .3

 

 بیماری سیاهک برگي گندم  -5
 اهمیت و ضرورت 

. عامل این  شودمیهای ایالم، کرمانشاه، لرستان، بوشهر، خوزستان و گیالن مشاهده بیماری در استان این

باشد. این بیماری مهم و اقتصادی نبوده ولی در جاهایی که ارقام می  Urocystis triticiبیماری قارچ 

 مبارزه الزامی است.کنترل و گردد اعث افت عملکرد میآلودگی بشده و حساس کشت 

  بیولوژی و نحوه خسارت

. عامل بیماری پس شوندآلوده می سطح خاکموجود در های جوان توسط اسپوریدیهایبوته ها وگیاهچه

دهد و برای رشد از ورود به درون بافت گیاهچه میزبان به صورت درون بافتی به رشد خود ادامه می

درجه  27گراد و حداکثر درجه سانتی 5ای نسبتا زیادی الزم دارد. حرارت الزم برای رشد حداقل گرم

سیاهک پرچم نیز و به  شدهها در بهار و تابستان ظاهر گراد است. سیاهک برگی گندم روی برگسانتی

یکاله نیز گندم نان میزبان اصلی قارچ عامل بیماری است، اما روی گندم دوروم و تریت است، معروف

 .مشاهده شده است
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 های شناسايي روش

. برگ ها شوددیده میخاکستری رنگ مایل به سیاه روی برگ و غالف  هایعالئم بیماری بصورت نوار

های آلوده بصورت طولی شکاف خورده و توده سیاه و غالف در محل نوار شوندای میپیچ خورده و لوله

 شود.اسپور ظاهر می

 

 جرايي كنترل  دستورالعمل ا

 های مبارزه و مديريت بیماری: روش

  :های غیر شیمیاييتوصیه

 

 با گیاه غیر میزبان. تناوب زراعی  -1

 ر سالم.واستفاده از بذ -2

  .استفاده از ارقام مقاوم -3

 .متر(سانتی 5/2خودداری از کشت عمیق بذر) -4

 

 : مبارزه شیمیايي

که در ضد عفونی بذور علیه سیاهک های پنهان و  های سیستمیککشضدعفونی بذور با استفاده از قارچ

 باشد. آشکار بکار می رود قابل توصیه می

 

 

 جو -ب
 سیاهک آشکار جو  -1

 اهمیت و ضرورت 

زنجان،کرمانشاه، لرستان  ایالم، تهران، های اصفهان،های زراعی گذشته از استاناین بیماری درسال

 مشاهده گردید. عامل این بیماری قارچ بوشهر هران وهای تاستان در 96-97در سال زراعی گزارش و

Ustilago nuda  .است  

 

 بیولوژی و نحوه خسارت

نماید. بسر برده و در مناطق مرطوب خسارت فراوانی وارد میجنین قارچ عامل بیماری در داخل بذور و 

 کاهش لوده وهای گیاهان آخسارت این بیماری مانند سیاهک آشکار گندم بعلت نابود کردن دانه

 مرغوبیت دانه برداشت شده از گیاهان سالم هنگام خرمنکوبی است. 
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ای شکالتی تیره تا سیاه است. زمان پخش اسپورها نیز بسته به میزان دوام غشاء وده اسپور به رنگ قهوهت

ی شوند و در سطح خاک و پوسته بذرهاافتد. تلیوسپورها پس از آزاد شدن پخش میپوششی به تأخیر می

مانند. پس از کاشت بذر، گیاهان مجاور قرار گرفته، به صورت غیرفعال تا زمان کاشت مجدد بذر باقی می

تلیوسپورهای موجود در سطح بذر یا خاک اطراف آن جوانه زده، پس از تولید اسپوریدی، هیف مستقیما 

 نیز %27به    گاهی و حصولم زانمی %1از   خسارت این بیماری معموالَ کمتر  .شودوارد بافت گیاهچه می

 .رسدمی

 و نیمه آشکار های آذربایجان شرقی و اردبیل میزان آلودگی مزارع به سیاهک آشکاراستاندر ایران و در 

-کشدلیل ضد عفونی بذر با قارچ سیاهک جو امروزه نسبت به نیم قرن پیش به .تعیین گردیده است 19%

ارت آن نیز کاهش یافته است اما در صورت عدم ، گسترش کمتری دارد و میزان خسمناسبهای 

 کند.تواند خسارت عمده واردبیماری مین های کم اثر، ایکشاستفاده از قارچ یا ضدعفونی بذر

 های شناسايي روش

های آلوده سیاه رنگ بوده ودر بین سنبلچه باشد.میعالئم بیماری درزمان ظهور سنبله قابل تشخیص 

 .هستندقابل رویت  های سالم بوضوحسنبلچه

 پاره شدن ظریفی شده که با سیاهک با غشای یرفته، تبدیل به توده از بین اندام گل کامالً درگیاه آلوده،

باران پراکنده  وتوسط باد  غشا همزمان با به گل رفتن گیاه سالم، تلیوسپورها آزاد می شوند. تلیوسپورها

  ماند.چند روز فقط محور سنبله باقی می پس از شده و

 دستورالعمل اجرايي كنترل  

 های مبارزه و مديريت بیماری: روش

 :های غیر شیمیاييتوصیه

  .آنها ودنب ذرزادب به  توجه اب کارآش یاهکس به آلودگی از عاری و المس همزرع از ذرب ابانتخ -1

 .مصرفی خود بذرهای از پرهیز و شده بذرگواهی از استفاده  -2

-جابه و آن گسترش از به منظور پیشـگیری بیماری بـودن بذرزاد جهت به رهابذ جایـیجابه از جلوگیـری -3

 .نژاد جایـی

 مبارزه شیمیايي: 

 شود.برای کنترل بیماری ضدعفونی بذور با سموم ذیل توصیه می

 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر  WP                                200 %75  کاربوکسین تیرام-1

 در هزار FS                                              5/2-2 %40  رامکاربوکسین تی-2

 در هزار   WP                                              2 %75 کاربوکسین -3

 برای یکصد کیلوگرم بذر  گرم DS                                               150 %5/7 بایتان)تریادیمنول(-4

 )بذور مادری( در هزار WP                              2 %60کاربندازیم )باویستن، دروزال( -5

 میلی لیتربرای یکصد کیلوگرم بذر FS                               20 %20تری تیکونازول)رئال(   -6

 ی یکصد کیلوگرم بذرمیلی لیتربرا FS    200 3%/63( استار )دیویدند یفنوکونازولسایپروکونازول+د-7
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 کیلوگرم بذر یکصد برایلیتر میلی FS                   15 %40)الماردور( تبوکونازول+پروتیوکونازول - 8

 در هزار WP          2  % 5/52ایپرودیون +کاربندازیم )رورال تی اس( -9

 

 جو  (سختپنهان ) سیاهک-2

 اهمیت و ضرورت 

و غرب کشور مشاهده گردیده است. عامل این بیماری قارچ این بیماری در نواحی مرطوب شمال 

Ustilago hordei   باشد.می 

 

 بیولوژی و نحوه خسارت

و اسپورها در زمان  ماندهزمان برداشت محصول نسبتاٌ دست نخورده باقی  در سیاهک سخت، توده اسپور تا

در موقع خرمن کوبی در سطح خاک ها تلیوسپور .کنندهای سالم را آلوده میدانه کوبی پخش شده ونخرم

در موقع جوانه زدن بذر  ومانند می و تا موقع کشت بذر به حالت استراحت باقی گرفتهو بذر سالم قرار 

-گیاه را آلوده می،گیاهچهپس از ورود به با ترشحات خود  وشده  بازیدیوسپورمنجر به تولید  زده جوانه

 کنند.

 

 های شناسايي روش

ای تیره یا سیاه رنگ تلیوسپورها تبدیل های قهوهبه طور کامل به توده محتویات دانه در این بیماری

های خوشه .کندها را محافظت میها را فرا گرفته و تا بلوغ گیاه هم آنشود، ولی غشا نسبتا پایداری آنمی

تر از سانتیمتر کوتاه 7به طور متوسط حدود  )ترهای جو مبتال کوتاهساقه بوتهایستند و بیمار راست می

های سیاهک زده بعد رسد که سنبلهولی شکل سنبله تغییر محسوسی ندارد. به نظر می (های سالم استساقه

توانند به طور پرچم به دام افتاده و نمی ه و یا در اغلب موارد در غالف برگهای سالم ظاهر شداز خوشه

رت خطوط درازی روی پهنک برگ و همچنین در کامل ظاهر شوند. در مواردی سورهای سیاهک به صو

های زایای یک سنبله باید مورد حمله سیاهک قرار گیرند معموال همه گل شوند.ها تشکیل میبافت گره

گردند. سیاهک سخت جو از نظر ها آلوده میشود که فقط بخشی از سنبلهولی در مواردی هم دیده می

-، با سیاهککندرا احاطه می زان دوام غشائی که توده اسپورهای گل و میها و پوششمیزان رشد ریشک

 های آشکار تفاوت دارد.

 دستورالعمل اجرايي كنترل  

)قابل ذکر است که در صورت  شودزیر توصیه می هایکشقارچضدعفونی بذور قبل از کاشت با      

 (.ده شودهای آشکار و پنهان فقط از کاربوکسین تیرام استفامشاهده همزمان سیاهک

 در هزار WP 75%                   1-2کربوکسین تیرام  .1

 در هزار  WP     2  %5/52ایپرودیون+کاربندازیم  .2
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 نواری جوای قهوهبیماری لکه  –3
درصد آلودگی مزارع جو آذربایجان شرقی به گردد. مشاهده می کشت جواین بیماری در کلیه مناطق 

 83و   82های بوده است. طی سال %41، 1371و در سال  %62، 1370لدر سا ،%64، 1369بیماری در سال 

 المهای، تهران، اصفهان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، سمنان و ایبیماری لکه نواری جو در استان

 موجب و کرده پیدا کشورگسترش هایاستان اکثر در اخیر هایسال در و ای داشته استاهمیت ویژه

     (Helminthosporium gramineumعامل این بیماری قارچ. است شده اوانیفر یهاخسارت

(=Pyrenophora graminea باشد.یم 

 

 بیولوژی و نحوه خسارت

-، قارچ نیز فعال شده و به کولئوپتیل حمله میبوده و همزمان با جوانه زدن بذر قارچ عامل بیماری بذرزاد

های هوازاد صورت لودگی گل در گیاهان سالم توسط کنیدینماید. آها را آلوده میتمام برگ ند وک

ها را مورد حمله قرار داده و در قسمت پوست بصورت غیر قارچ آن ،های جوگیرد. پس از تشکیل دانهمی

 .های بعد خواهند بود(ماند )بذور آلوده منبع آلودگی اولیه در سالفعال باقی می

 

 های شناسايي روش

بوده و پس از  چهتدا روی دومین یا سومین برگ گیاهابو  شودحله پنجه دهی ظاهر میعالئم بیماری در مر

بتدریج این نوارها در طول . شوددیده مینوارهای زرد رنگ ، شوندتشکیل میهایی که اکثر برگ آن در

-ایل به قهوهقرمز مهای نواری لکه کند.می گسترش پیدا بخصوص روی غالف و قاعده پهنک برگ برگ

ها اغلب سنبله کند.پیدا میحالت پارگی  نوارها خشک وبافت برگ در قسمت  و بودهتیره ای هی و قهوا

توانند خارج شوند، در حالی که در گیاهان ها نمیدر بسیاری از گیاهان آلوده، سنبلهشوند تشکیل نمی

هایی معموالً خوب پُر نبلههای چنین سشوند و دانهای رنگ دیده میدیگر به شکل پیچیده، فشرده و قهوه

 ای رنگ هستند.شوند یا بسیار چروکیده و اغلب قهوهنمی

  

 دستورالعمل اجرايي كنترل  

 :های غیر شیمیاييتوصیه

  .هاآن بـودن بـذرزاد به توجه بـا لکه نواری  به بیماری آلودگی از عاری و سـالم مزرعـه از بـذر انتخـاب-1

 .مصرفی خود بذرهای از پرهیز و شده گواهی بذر از استفاده -2 

 جابه جایی و آن گسترش از به منظور پیشـگیری بیماری بـودن بذرزاد جهت به بذرها جابه جایـی از جلوگیـری-3

 .نژاد

  :مبارزه شیمیايي 

 شود.برای کنترل بیماری ضدعفونی بذور با سموم ذیل توصیه می

 در هزار LS 5%                                  1ایمازالیل )فونگافلور(      -1

 در هزار  WP 1    % 5/52ایپرودیون+کاربندازیم )رورال تی اس(  -2
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  در هزار WP 75%                   5/2 – 2کاربوکسین تیرام )ویتاواکس(   -3

هر دو با هم وجود دارد،  ،و لکه نواری جو ها نکته: در مناطقي كه مشکل بیماری سیاهک

 هایشكقارچاز  1به  2مخلوط  در هزار 2به نسبت  ها مي توانآن برای كنترل توام

 200پودر وتابل )يعني  %5/52 ايپروديون+كاربندازيمو پودر وتابل  %75كربوكسین تیرام 

جهت  (كیلوگرم بذر 100برای   1به  2 گرم از مخلوط دو قارچکش فوق با نسبت های

  .نمودضد عفوني بذر استفاده 

كش كاربوكسین تیرام يا  نتخاب قارچتفاوتي در ا 1به  2 در تهیه مخلوط شايان ذكر است

 نمي باشد. 1يا  2ايپروديون+كاربندازيم برای نسبت های 
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