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   Puccinia recondite  f. sp. hordei  قارذ اثز در ايقَُْ سًگ  

 در ٍ تاضذهي خَ ّايتيواري تزيي هْن اس هعوَالً ٍ ضذُ ايداد

 .سًذهي سيادي خسارت فتذاُ خيزتأ تِ خَ رسيذى كِ ًَاحي

 ريش ٍ گزد اي قَُْ ّايخَش ظَْر تصَرت تيواري عالئن

 ارقام ّاي خَضِ رٍي ٍ ضذُ ايداد تزگ پٌْك ٍ ّا غالف رٍي

. ضَد هي تطكيل اپيذهي پيطزفتِ هزاحل در حساس خيلي

 سياد رعَتت ٍ گزادساًتي درخِ 22 تا 15 دهاي در تيواري

 رديفي، كطت هتحول، يا هقاٍم ارقام كاضت. ضَد هي تَليذ

 ضذُ تَصيِ ّايكصقارذ تا ضيويايي هثارسُ ٍ هٌاسة كَددّي

 (ّكتار در ليتز 1) فَليكَر ،(ّكتار در ليتز يك تا/. 75) تيلت هاًٌذ

 .است هؤثز تيواري كٌتزل در...  ٍ
 

 

   Blumeria graminis f. sp. Triticiايي تيواري تَسظ قارذ 

ضَد. عالئن تيواري تِ صَرت ظَْر پَدر يا كپك تَليذ هي

سفيذ يا ضيزي رًگ رٍي ساقِ، غالف تزگ، پٌْك تزگ ٍ 

خولۀ هْوتزيي  ايي تيواري اس سٌثلِ قاتل هطاّذُ است.

تيواري خَ در استاى هي تاضذ. درخِ حزارت خٌك، رعَتت 

 ست.ًسثي تاال ٍ تارًذگي سياد هستعذ تزاي ظَْر ٍ اپيذهي آى ا
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ايي تيواري اس هزحلِ دٍ تزگي تاا خويازي هَخاة آلاَدگي     

تزاي كٌتزل آى در درخاِ اٍل اساتفادُ اس ارقاام    گزدد. ّا هي تَتِ

هقاٍم، تٌاٍب سراعي، رعايت تزاكن هٌاسة ٍ در صاَرت آلاَدگي   

تَاى اقاذام تاِ كٌتازل     هي سٍدٌّگام ٍ كاضت رقن كاهالً حساس

/. تا 75)َاى اس سن تيلت ت تزاي كٌتزل تيواري هي ضيويايي ًوَد.

 ٍ سوَم هَخَد ٍ هؤثز در تاسار استفادُ ًوَد. يك ليتز در ّكتار( 
  

 
 

هي    Helmintosporium  graminarumعاهل تيواري قارذ  

تاضذ. ايي تيواري كاهالً تذر ساد است يعٌي تا كاضت تذٍر آلَدُ 

ّاي آلَدُ ظاّز خَاٌّذ ضذ. عالئن تيواري تِ صَرت ًَار تَتِ

ّا ًكزٍس )خطكي( رٍي تزگ ظاّز ضذُ ٍ در اكثز هَارد ايي تَتِ

تِ سٌثلِ ًخَاٌّذ رفت. در ضزايظ هحيغي هزعَب اسپَرّاي 

ّا قزار گزفتِ ٍ هَخة آلَدگي داًِّاي سالن قارذ رٍي سٌثلِ

 خَاٌّذ ضذ. 
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تاضاذ عالئان   هي   Rhynchosporium  secalis عاهل تيواري قارذ 

ّاي تيضَي ٍ سفيذرًگ رٍي پٌْك  تيواري تِ صَرت ظَْر لكِ

تزگ است كِ در ضزايظ هساعذ تاعث اًْذام كاهل تازگ خَاّاذ   

ضذ.  كٌتزل ايي تيواري در ضزايظ اساتاى هاسًاذراى اساتفادُ اس    

 .تاضذارقام هقاٍم ٍ تٌاٍب سراعي هي
 

 
     (: Sharp  Eyespot) بيماري لكه چشمي تيز

  R. solani ,  Rhizoctonia  cerealis ّااي   عاهل ايي تيواري قارذ

پَسذ. عالئان تيوااري تاِ    هي است كِ در حالت ضذيذ هزكش لكِ

  ّا است.اي كَچك رٍي گياّچِّاي قَُْصَرت لكِ
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َ   اياي آفات عاالٍُ تاز     سوسك سياه: -3  ًياش  گٌاذم رٍي خا

تاضاذ كاِ   خسارت ساست ٍ خسارت اصلي هزتَط تِ الرٍ آى هي

 ٍ ّاا خَياذى تازگ   تا ّا حولِ كزدُ ٍدر پائيش ٍ سهستاى تِ تَتِ

 سًذ.  خسارت هيّاي اصلي تاقي گذاضتي رگثزگ

هاشار  آتاي    در ايي آفت تيطتز غالت: سوسك برگ خوار -4

حطزات كاهل ايي آفت پاراًطين رٍياي   ٍرٍ گزدد. الهطاّذُ هي

هحل خساارت   ٍ خَرًذّاي اصلي هيتِ هَاسات رگثزگ تزگ را

رٍي تزگ تِ صَرت ًَارّاي عَلي ساافياااذ رًگاي دياذُ     آًْا

 ضَد.  هي

كزم ّااي هفتاَلي ريطاِ چٌاذ      شه:کرم های مفتولي ری -5

گاشارش   تِ عٌاَاى هيشتااى آًْاا    ًيش خَ ٍگٌذم ٍ هيشتاًِ ّستٌذ

َ  ٍ  ضذُ است. خسارت الرٍّاي ايي آفت تِ ريطِ گٌاذم   در خا

 تزخي هٌاعق ديذُ ضذُ است.

ّاا  اًتْاي پزچن الرٍّاي سي اٍل در مگس کنتاری نيا: -6

 رساًٌذ.آسية هي ّاهدتوع ضذُ ٍ تِ داًِ

ّا تزگ ٍ ّاخَاًِ هكيذى ضيزُ ًثاتي عالٍُ تز تا شته ها: -7

   كٌذ.ًيشحولِ هي ّاتِ داًِ
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ٍساعت كطات    كاص ٍ ساوَم حطازُ   تِ دليل استفادُ اًذک اس

 ّاا تالتَري ّا،خولِ كفطذٍسک اس دضوٌاى عثيعي) خَ، گٌذم ٍ

كاارايي تاااليي    فزاٍاًي ًسثي ٍ اس ٍ...( سًثَرّا ٍ ّااًَا  هگس ٍ

ٍ هي تزخَردار كاص  حطازُ  كاارتزد  هاَارد  اكثاز  در لاذا  تاضاٌذ 

 ضزٍرتي ًذارد.

ايي هلاخ   است. ّاهضزتزيي اًَا  هلخ يكي اس ملخ مراکشي: -1

ِ  يا عَر كلي در هٌاعق كَّستاًي ٍِ ت خطاك   ّااي ًساثتاً  تپا

 ضيَ  دارد.

 
ٍ   تغذياۀ اياي آفات     تریپس گنددم:  -2  تاعاث كَتااُ هاًاذى 

   .ضَدهي ّاهعَج ضذى ريطك ٍكح ٍ ّاپيچيذگي سٌثلِ
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