
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                
 یتسوِ تعال

 سازمان جهاد کشاورزی مازندان
 

 استان مازندران یکاران گرام برنجقابل توجه 

 بیماری بالست برنج
 

  

 را ته نکات سیز جلة هی نواید. گزاهی، کویته پیش آگاهی و شثکه هزاقثت تزنج توجه شوا کشاورساى  تیواری تالست تزنج هدیزیتتا عنایت ته اهویت 

یکی اس تیواریهای ههن قارچی در هناطق تزنج خیش توده که عالئن آى روی تزگ تصورت لکه های تیضی یا دوکی شکل دیده هیشود که  تیواری تالست تزنج

در ارقام حساس در شزایط هزطوب چند لکه تهن  .ای هتوایل ته صورتی هی تاشدای یا قهوههزکش لکه ها هعووال ته رنگ خاکستزی توده و حاشیه لکه ها قهوه

و در در هحل لکه گزدیده گزه و یا دم خوشه سثة پوسیدگی  روی ساقه،ایجاد شده های لکه شوند.ل شده و هوجة سوختگی و پژهزدگی تزگها هیهتص

تثدیل ، هیشاى هحصول کاهش یافته و درصد شکستگی دانه ها هنگام ها تزنگ سفید هایل ته خاکستزی در آهدهها پوک و سنثلهصورت پیشزفت تیواری دانه

 .ضزوری استهحصول  افشایش کوی و کیفی وجهت پیشگیزی و کن کزدى خسارت تیواری  در قالة هثارسه تلفیقیلذا هدیزیت تیواری  افشایش هی یاتد

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

تزدى علفْای ّزس  اس تیي ، کاضت سٍد ٌّگام ، حذ کَدّای استِ، اجتٌاب اس هصزف تیص اس ) هتحول (  ًظیز کطت ارقام هقاٍم : مدیریت مبارزه زراعی -الف

 ثز هیثاضذ.ؤدر کاّص هیشاى آلَدگی ٍ خسارت تسیار ه..... هصزف کَدّای پتاسِ ٍ سیلیکاتِ )تا ًظز کارضٌاساى تغذیِ(  ،حاضیِ هشارع داخل ٍ

  تَصیِ هی گزدد .هزحلِ  2طی   در ارقام حساس ٍ هحلی در صَرت لشٍم  : مبارزه شیمیایی -ب 

 پٌجِ سًی تا حذاکثز پٌجِ سًی ٍ هطاّذُ عالئن تیواری رٍی تزگْا سطدر هزحلِ رٍیطی اٍا -1

 درصذ خَضِ ّا تا قثل اس سفت ضذى داًِ ّا 22تا  20در هزحلِ سایطی تا ظَْر  -2
 

  نکات مهم:

 جْت حصَل ًتیجِ تْتز تَصیِ هی ضَد هثارسُ ضیویایی پس اس تزطزف ضذى ضثٌن اًجام پذیزد. *

 ساعت پس اس سوپاضی الشاهی است. 22تارًذگی حذاقل تِ هذت  اسی توٌظَر اطویٌاى اس عذم تَجِ تِ اطالعیِ ّای َّاضٌ *

سوَم را اس فزٍضٌذگیْای هجاس ٍ در قثال اخذ فاکتَر تْیِ ٍ اس هصزف سوَم تاریخ گذضتِ، رسَب کزدُ، دارای ًطتی، تزچسة هخذٍش ضذُ ٍ تاکیذ هی ضَد  *

 پلوپ ًطذُ خَدداری ًواییذ.

هَرد تاکیذ  لیتز در ّکتار ( 200تا  200اس سوپاش هٌاسة)سوپاش یکصذ لیتزی هَتَری ٍ یا سوپاش پطت تزاکتَری( ٍ رعایت هیشاى هحلَل هصزفی)استفادُ  *

 هیثاضذ.

 2/0  ٍیستا ) ،(  گزم 160 اتیًٍَ ) ،  ( سی سی 200ٍیي ) ،  ( کیلَگزم 0/ 2  تزی سیکالسٍل )علیِ تیواری ًظیزیکی اس سوَم تَصیِ ضذُ تا  تَصیِ هی گزدد *

 در ّکتار استفادُ ضَد. لیتز( 1 / 22 فَجی ٍاى )یا ( ٍ کیلَگزم

 ًظیز استفادُ اس هاسک ، عیٌک ، کالُ ٍ لثاس هخصَظ سوپاضی ... ضزٍری است .رعایت ًکات ایوٌی * 

جْاد کطاٍرسی ضْزستاًْا ٍ یا کلیٌیکْای گیاّپشضکی هٌطقِ یْای تیطتز تِ کارضٌاساى حفظ ًثاتات هزاکش خذهات ٍ هذیزیت ئجْت کسة اطالعات ٍ راٌّوا

  هزاجعِ ًواییذ.

 

 

 تاتمدیریت حفظ نبا – مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 


