بیماری زنگ زرد گندم
Puccinia striformis
ػالین تیواری
دراٍاخز سهستاى ٍ اٍایل تْار جَش ّای سرد رًگی تِ ضکل خغَط هطخص ٍ هٌظن تز رٍی تزگْا دیذُ هی ضًَذ

.

ایي جَش ّا پس اس تطکیل سٌثلِ تز رٍی آًْا ًیش پذیذ هی آیٌذ ٍ سغح گلَم ّا را آلَدُ هی کٌٌذ  .تیواری در دهای
 15-10درجِ ساًتیگزاد ٍ رعَتت ًسثی تا ال ضایغ هی ضَد ٍ جَش ّا سغح تزگ ٍ سٌثلِ ّا را هی پَضاًٌذ  .تزگْای
آلَدُ سزاًجام سرد ٍ خطک هی ضًَذ ٍ اس تؼذاد داًِ ّا در ّز سٌثلٍِ،سى ٍ هَاد غذایی آًْا تِ ضذت کاستِ هی
ضَدّ .وچٌیي جَش ّای تیزُ رًگی ًیش تز رٍی تزگ ّا ٍ غالف آى ّا تِ صَرت خغی در دهای تاالتز اس  25درجِ
در اٍاخز فصل رضذ ظاّز هی ضًَذ.
ایي تیواری،کِ در اٍایل تْار ٍ در َّای خٌک ٍ هزعَب ش

ٍع هی یاتذ تاػث کاّص رضذ ٍ ضؼف تَتِ
ی

ّا،خطکیذگی پٌجِ ّا ٍ کَچک ضذى داًِ ّا هی گزدد.

سیست ضٌاسی
سًگ سرد گٌذم سهستاى را تِ صَرت اٍردیَسپَر ٍ هسیلیَم رٍی ػلف ّای گٌذهیاى ٍ یا گٌذم ّای رٍییذُ اس سال
قثل گذراًذُ ٍ تا هساػذ ضذى ضزایظ هحیغی ضیَع پیذا هی کٌذ.اٍردیَسپَرّای سًگ سرد پس اس قزار گزفتي رٍی
تزگ در صَرت ٍجَد ضثٌن ٍ آب آساد جَاًِ سدُ ٍ لَلِ تٌذش آى اس عزیق رٍسًِ تِ داخل تزگ رضذ کزدُ ٍاس
ًذُ تا هَاد داخل سلَل تواس تزقزار هی کٌذ ٍ تاالخزُ تا تَسؼِ ریسِ در فضای تیي سلَلی
عزیق تَلیذ اًذام هک
کلٌی جذیذ قارچ ،جَش ّا ٍ اٍریَسپَرّای قارچ تطکیل هی ضَد.
ػَاهل هحیغی هَثز در تَسؼِ تیواری سًگ سرد ػثارت است اس:

 -1درجِ حزارت ٍ رعَتت هٌاسة

 -3ارقام حساس.

ٍ -2جَد ػلف ّای ّزس گٌذهیاى

هذیزیت تلفیقی تیواری
راّکار ّای هَثز در کٌتزل تیواری سًگ سرد ػثارتٌذ اس:
)1کطت ارقام هقاٍم ٍیا هتحول
 )2اس تیي تزدى ػلف ّای ّزسگٌذهیاى
 )3استفادُ تْیٌِ اس کَدّای استی
 )4ػذم کطت هتزاکن ٍ کاّص دفؼات آتیاری
 )5هثارسُ ضیویایی:
الف) ضذ ػفًَی تذٍر تا سوَم قارچکص تَصیِ ضذُ
ب) سوپاضی تِ هحض ظَْر اٍلیي ػالین تیواری تِ صَرت کاًَى کَتی تا سوَم تَصیِ ضذُ تَسظ
کارضٌاساى
گزد آٍرًذُ :هٌْذس رحیوِ ػاهزی

