
 

  

 

ّای هْن ٍ خض تیواسی فَزاریَهی سٌبله گٌدمتیواسی 

ّای تاؿذ. ایي تیواسی تِ ًامدس ایشاى هی ٍ خَ ؿایغ گٌذم

، بالیت خَشه گٌدم، بالیت سٌبله گٌدم دیگشی ّوچَى،

 .ٍ غیشُ ًیض ؿٌاختِ هی ؿَد سفید شدى خَشه

 کFusarium graminearumِ  ػاهل هْن ایي تیواسی قاسذ

 دس تیواسی ایي .هیکٌذ ٍاسد هحصَل تِ سا آػیة تیـتشیي

 ّاگل سؿذ اٍلیِ هشاحل ٍ گلذّی طَل دس هشطَب گشم ؿشایط

 ؿذیذ کاّؾ ؿاهل آى یُػوذ خؼاست. هیـَد دیذُ تیـتش

 .اػت داًِ ّضاس ٍصى ٍ صًی خَاًِ دسصذ کاّؾ ػولکشد،

 خضٍ کَچک غالت ػایش ٍ تشیتیکالِ دٍػش، خَ خَ، گٌذم،

 ّایگًَِ تَاًذّوچٌیي هی تاؿٌذ.هی پاتَطى ایي ّایهیضتاى

 کِ هحصَالتی حال، ایي تا کٌذ. آلَدُ سا اّلی ٍ ٍحـی چوي

 .ّؼتٌذ رست ٍ گٌذم، خَ ؿًَذهی ُآلَد تیـتش

 

 چٌذ یا یک ٌّگام صٍد ؿذى ػفیذ تیواسی ػالهت ؿایؼتشیي

 اص پغ ّفتِ ػِ یفاصلِ دس کِ تاؿذهی هیضتاى دس آلَدُ ػٌثلِ

 تیواسی پیـشفت تا تذسیح تِ ؿَد. ٍظاّش هی گل اٍلیِ آلَدگی

 ًیض داسًذ قشاس یيپای ٍ تاال دس کِ ّاییپاتَطى ػٌثلچِ حشکت ٍ

-ػٌثلِ کٌذ.هی آلَدُ سا خَؿِ کل تذسیح تِ ٍ ؿًَذهی آلَدُ

 آى ؿذى ػفت تا داًِ ؿذى خویشی اٍلیِ هشاحل اص آلَدُ ّای

 .ؿًَذهی ظاّش
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 تاسدُ اًذام تَلیذ ؿاهل تَاًذهی گٌذم دس ؿذُ هـاّذُ ػالئن

 .تاؿذ ّاگلَم پایِ دس اػپَسداس ٍ (اػپَسٍدٍکیا) قاسچی

 

 دس آلَدُ ّایػٌثلِ سٍی اػت هوکي هشطَب، َّای ٍ  آب دس

 دیذُ سًگ صَستی گاّی ٍ ػفیذ تِ هایل قاسچی سؿذ هضسػِ

 تَدُ چشٍکیذُ ٍ ػثک تیواس ػٌثلِ دس ؿذُ تَلیذ ّایداًِ .ؿَد

 کاؿت ٌّگام دس آلَدُ تزٍس. تاؿذهی صَستی یا ًاسًدی سًگ تِ

 دٍ سطَتت هیضاى ؿذى فشاّن تا ٍ داؿتِ ضؼیفی یاستؼ صًیخَاًِ

 .هیـَد آلَدگی ایداد تِ هٌدش سٍصُ ػِ یا

 ایداد تاػث اػت هوکي گٌذم خَؿِ سٍی اٍلیِ آلَدگی

 سا گٌذم ّایخَؿِ ػایش تَاًذهی کِ ؿذُ قاسذ اضافی اػپَسّای

 گٌذم ّایتَتِ دس ٍیظُ تِ تَاًذهی ثاًَیِ آلَدگی ایي .کٌذ آلَدُ

 .تاؿذ ػاص هـکل دیشگل ّایپٌدِ تا
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 تنظیم:تهیه و 
 ترویجی -اداره رسانه های آموزشی

 1400پاییس 

 

 سازهاى جهاد کشاٍرزی هازًدراى

  کشاٍرزی ترٍیج هواهٌگی هدیریت
 



 گٌذم گیاّاى ٍ تاؿذ هؼاػذ َّایی ٍ آب ؿشایط کِ صهاًی تا

 .یافت خَاّذ اداهِ آلَدگی چشخِ تاؿٌذ، حؼاع سؿذ هشاحل دس
 

 
 

 تا هقایؼِ دس خَ دس ػٌثلِ فَصاسیَهی تیواسی ػالئن تـخیص

 یا صسد تِ هایل ایقَُْ سًگ تغییش. اػت تشهـکل کوی گٌذم

 تا تَاىهی سا تیواسی تِ آلَدُ خَ هٌفشد ػٌثلچِ تیشُ ایقَُْ

 ٍ ایقَُْ لکِ هاًٌذ خَ ّایػایش تیواسی ػالئن یا تگشگ خؼاست

 ٍ ًـذُ پش کاهالً ّاداًِ آلَدُ، ّایػٌثلِ دس .گشفت اؿتثاُ غیشُ

 .سػٌذهی ًظش تِ ػفیذ ٍ چشٍکیذُ
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 دس هْوی تؼیاس ػاهل سطَتت سطَتت، هیضاى تٌظین) آتیاسی هذیشیت*

 (.گلذّی یدٍس طَل دس آتیاسی هیضاى کاّؾ اػت، تیواسی تَػؼِ

 کاّؾ هٌظَس تِ) خَ ٍ گٌذم هضاسع دس هحصَل تقایای هذیشیت*

 (.تیواسی ایٌَکلَم هیضاى

 .هضاسع ػایش تِ آلَدُ هٌاطق اص کلؾ ٍ اُک اًتقال اص خلَگیشی*

 .هیضتاى ّشص ػلفْای کٌتشل *

 ًَس تیـتش تاتؾ ٍ تَْیِ خْت تشاکن ٍ صساػی تِ اصَل سػایت*

 .هضسػِ داخل خَسؿیذ

 فَصاسیَهی تیواسی کٌتشل ّایاػتشاتظی هْوتشیي اص یکی

 یا ثتث ّایکؾقاسذ اص اػتفادُ ٍ ؿیویایی کٌتشل گٌذم ػٌثلِ

 .اػت ؿذُ تَصیِ

 دس تایذ ّاقاسچکؾ کاستشد قثلی، آلَدگی ػاتقِ تا هٌاطق دس

ّا % ػٌثل75ِظَْس  تا گٌذم گلذّی اتتذای یؼٌی هٌاػة صهاى

 ًَتت یک صیش ّایقاسچکؾ هٌظَس ایي تشای اًدام ؿَد.

 :ؿًَذهی تَصیِ گلذّی صهاى دس ػوپاؿی

 لیتش دس ّکتاس. 5/0 (آلتَکوبی)کاربٌدازین+سایپرکًَازٍل -

 یک لیتش دس ّکتاس.( تیلت) پرٍپیکًَازٍل -

 .ّکتاس دس لیتش 5/0(دٍرکس)هتیلتیَفاًات+کًَازٍلاپَکسی-

 7/0 -8/0 (فالکي)تریادیوٌَل+تبَکًَازٍل+اسپیرٍکساهیي-

 لیتش دس ّکتاس. 

 لیتش دس ّکتاس. 3 (لیگاًدی)فٌاهاکریل -
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 ٍ آلَدگی گؼتشؽ ٍ  ؿشٍع خْت هْوی تؼیاس صهاى گلذّی

 .اػت ؿذُ تَصیِ ّایؾکقاسذ کاستشد تشای ثشؤه صهاى

 پاتَطى ٍسٍد کشدى هحذٍد تشای صساػی ّایاػتشاتظی اص تلفیقی

 هضاسع دس گٌذم لِػٌث فَصاسیَهی تیواسی ؿیَع اص خلَگیشی ٍ

 تیواسی هذیشیت ّای ُؿیَ تْتشیي .اػت ضشٍسی ٍ  هْن تؼیاس

 :اػت صیش هَاسد ؿاهل

 تیشگاى، احؼاى، هشٍاسیذ، اسقام ؿاهل گٌذم هقاٍم اسقام کاؿت *

 .هغاى ٍ پیـتاص ّیشهٌذ، هؼشاج،

 گٌذم کاؿت) تاقال ٍ ػَیا کلضا، پٌثِ، هثل گیاّاًی تا تٌاٍب*

 فشم ایٌکِ ػلت تِ دادُ افضایؾ سا اسیتیو ؿذت رست اص پغ

 ٍ ؿذُ رست کاکل ٍ داًِ ػاقِ، پَػیذگی تاػث پاتَطى خٌؼی

 ٍ تواًذ تاقی گیاّی تقایای ٍ رست دس ػال چٌذ توذت تَاًٌذ هی

 .دّذهی کاّؾ سا تیواسی هیضاى ػَیا اص پغ آى کـت

 ٍ الغش ّایداًِ حزف ٍ ؿذُ تَخاسی ٍ ػالن تزس اص اػتفادُ*

 تِ هٌدش ؿذُ ضذػفًَی ٍ ػالن تزٍس اص اػتفادُ ُ،چشٍکیذ

 گؼتشؽ ٍ تؼذی ّایآلَدگی اص ٍلی ؿذُ اٍلیِ آلَدگی کاّؾ

 .کٌذًوی خلَگیشی تیواسی

 دس تزسی هضاسع ٍ تزس تَلیذ پشٍػِ اص تایؼتی حتوا آلَدُ تزٍس*

 دس هَضَع ایي ؿًَذ خاسج (هادسی ٍ پشٍسؿی) هختلف ّایپایِ

 .گیشد قشاس ًظش هذ تایؼتی زست تَلیذ اػتاًذاسدّای

 .کاؿت هٌاػة تاسیخ*
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