
 هبارسه ضیویایی

 سنگ سرد  گنذم

 

تا تَجِ تِ ایٌکِ سهاى هثارسُ ضیویای اس اّویت تاالیی تزخَردار  هیی    

تاضذ، لذا تایستی هشارعی کِ ارقام حساس گٌذم در آًْا کطت ضیذُ    

است تِ طَر هزتة تَسط ضثکِ ّای هزاقثت هَرد تاسدیذ قزار گزفتِ  

ٍ در صَرت تزٍس تیواری ٍ هٌاسة تَدى ضزایط هحییییی اقیذاهیات       

السم جْت هثارسُ ضیویایی اًجام گزدد. در ایي ارتثیا  قیارک کیص         

 ّای سیز هَثز هی تاضذ.

تیا ًیام         Cyproconazoleقارک کص سیپیزٍکیًَیاسٍ        (1

 تجاری آلتَ، تِ هیشاى ًین لیتز در ّکتار

تا ًام تیجیاری    Propiconazoleقارک کص پزٍپیکًَاسٍ   (2

 تیلت، تِ هیشاى ًین لیتز در ّکتار

تا ًیام تیجیاری         Tebuconazoleقارک کص تثَکًَاسٍ   (3

 فَلیکَر

در استفادُ از قارچ کش ّا رعایت هیزاى هصرف   

ٍ زهاى استفادُ دٍ ًکتِ اساسی ٍ تاثیرفذررار در     

 کٌتفل ایي بیواری هی باشد.

 عواهل هحیطی هوثز در ضیوع بیواری

اس عَاهل هحییی هَثز در تزٍس ٍ تَسعِ تیواری سًگ سرد هی تیَاى تیِ     

درجِ حزارت ٍ رطَتت هٌاسة ٍ ٍجَد علف ّای ّزس گٌذهیاى اضیارُ  

کزد. کٌتز  صحیح ٍ اصَلی علف ّای ّزس خاًَادُ گٌذهییاى، تیَیی ُ       

علف ّای ّزسی کِ تِ عٌَاى هٌاتع اٍلیِ آلَدگی ٍ هیشتاى ّای تاتستیاى  

گذراى ٍ سهستاى گذراى عاهل تیواری ضٌاختِ ضذُ اًذ، ًقص هْویی در    

 کاّص سًگ سرد خَاّذ داضت.
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 کنتزل بیواری
 

 

 

تیواری سًگ سرد یکی اس هْن تزیي تیواری ّای گٌذم در دًیا ٍ در 

ایزاى  تِ ضوار رفتِ ٍ در سا  ّای ضیَع،  خسارت سیٌینیییٌیی را          

هَجة هی ضَد. در حا  حاضز در تیطتز هٌاطق گٌذم خییش کطیَر      

 اًتطار دارد. عاهل تیواری سًگ سرد قارچی است

کِ  اس ردُ تاسیذیَهیست ّا ٍ      puccinia striiformisتِ ًام   

 هی تاضذ pucciniacaeخاًَادُ 

 
 عالئن بیواری

سًگ سرد در رٍی تزگ ّای جَاى تِ صَرت جَش یا تاٍ  ّایی 

تِ رًگ سرد هایل تیِ ًیارًیجیی         

ظاّز ضذُ سپس ایي جَش ّا تِ 

ّن پیَستِ ٍ ًَارّایی در اهتیذاد  

رگثزگ ّا در ّیز دٍ سیییح            

تزگ ًوایاى هی ضَد. داًِ ّیای     

سٌثلیِ آلیَدُ تسیییارکیَچی ،           

 چزٍکیذُ ٍ غیز قاتل استفادُ است.

 بخص های آسیب پذیز گیاه

سًگ سرد تِ اًذام ّای هختلف گٌذم هاًٌذ: تزگ، غالف ساقِ، خَضِ، 

گلَم ٍ گلَهل ٍ حتی ریط  ّا حولِ هی کٌذ. سهاى آلَدگی هحذٍد 

ًاپذیز تَدُ ٍ گیاُ اس هزحلیِ رضیذ     

گیاّچِ تا هزحلِ تلَغ آسیة پذیز 

است ٍ در آلَدگی ّیای ضیذییذ        

تاعث کاّص عولکزد هحصَ  هی 

ضَد کِ خسارت ایجیاد ضیذُ تیِ        

صَرت کاّیص تیعیذاد داًیِ در           

 سٌثلِ، کاّص ٍسى ّشار داًِ ٍ کیفیت داًِ هی ضَد.

 

آلَدگی تزگ ّای پاییٌی ًسثت تِ تزگ ّای تاالیی تاثیز کوتزی در 

کاّص هحصَ  دارد. حساس تزیي هزحلِ رضذ گیاُ هزحلِ ظَْر 

تزگ پزچن ٍ هتَرم ضذى غالف ٍ هزحلِ تطکیل خَضِ هی تاضذ. ّز 

چِ الَدگی تزگ پزچن تیطتز تاضذ هیشاى خسارت ٍاردُ تِ هحصَ  

تیطتز خَاّذ تَد. در ٍاقع تخزیة سیح فتَسٌتش کٌٌذُ)تزگ( عاهل 

 اصلی خسارت سایی ایي تیواری هی تاضذ.

 نحوه خسارت

بِ هٌظَر کٌتفل بیواری غیف از استفادُ از ارقام هقاٍم یرا  

هتحول تَجِ بِ سایف راّکارّا در راسترای هردیرفیرت       

 تلفیقی بیواری ّوچَى:

 اس تیي تزدى علف ّای ّزس گٌذهیاى حاضیِ هشارع (1

 استفادُ تْیٌِ اس کَدّای استِ (2

 اس تیي تزدى کاًَى ّای اٍلیِ آلَدگی (3

استفادُ اس هقادیز هٌاسة تذر در ّکتار ٍ خَدداری اس  (4

 اًجام کطت هتزاکن

 هواًعت اس آتیاری تیص اس حذ (5

 رعایت تٌاٍب سراعی هٌاسة (6

 استفادُ اس کَد پتاس جْت هقاٍم ساسی گیاُ (7

  استفادُ از ارقام هقاٍم سْن بسزایی در

 پیشگیفی ٍ کٌتفل ایي بیواری دارد.

 سنگ سرد گنذم
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