بیواریها و آفات ههن گندم
زنگها:

 -1صًگ صسد
 ثیطتش اص سبیش سًگْب خسبست هی صًذ دس هٌبعق هؼتذل سشد ٍ هٌبعق کَّستبًی صهبى ظَْس اص ضشٍع پٌدِ صًی تب ضشٍع خویذگی -دس ثْبس خَضْب ظبّش هی ضَد اثتذا سٍی ثشگْبی خَاى خَضْبی صسد یب ًبسًدی ثصَست خغی ٍ ًَاسی دس پطت ٍ سٍی ثشگ هوکي دس ضشایظ خَی هٌبست سٍی غالف ،خَضِ ّب ،کلَم ،کلَهي ّن ایدبد ضَد داًِ ُ ا کَچک چشٍکیذُ ٍ غیش قبثل استفبدُ ٍ کبّص تؼذاد داًِ دس سًجلِ -دس صهستبى ثصَست یَسیذ ٍ سپَس یب سیلیَم دس ثقبیب یب ػلفْبی دس کشافیِ

اًتطبس ٍ گستشش دس ثْبس -دس اٍاخش صهستبى ٍ اٍایل ثْبس ظَْس خَضْب – ثصَست سیلیَم دس ثشگ -آلَدگی دس
پبییض ضشٍع

شرایط هطلوب
 دهبی 10-20 ٍ سعَثت آصاد کبضت سقن حسبس استفبدُ ثیص اص حذ اص کَد اصتِ -تشاکن ثبالی ثزس

کنترل با سووم:
تلیت  0/5لیتش دس ّکتبس (آستئب %25پشٍپیکَتبصٍل  %8پیشٍکًَبصٍل)فَلیکَس(تجَکًَبصٍل-یک لیتش دس ّکتبسآلتَ(سبیپشٍکًَبصٍل)0/5-لیتش دس ّکتبسصهبى سن پبضی ثنحض ثشٍص اٍلیِ ػالئن ٍ سن پبضی دس هشاحل ثؼذ اص خویشی ضذى حتی اگش ضشایظ خَیهسبػذ ثبضذ تَصیِ ًوی ضَد خسبست دس ایي هشحلِ کوتش اص ّضیٌِ سن پبضی است.
کبضت سقنّبی مقبٍم ٍ ًیوِ هقبٍم کَّذضت ًیوِ هقبٍم ٍ ًیوِ حسبس (ثْبس دین) ( N80-19ثْبسُ آثی) – هقبٍم (ثْبسُ آثی) – هقبٍم -صاکشس ًیوِ حسبس (ثْبسُ دین)

 -2زنگ قهوه ای
 دس هٌبعق گشهتش -دس گلستبى ّن هطبّذُ ضذُ ثصَست خَضْبی ثْبسُ قَُْ ای هذٍس ٍ ًبهٌظن دس سغح ثشگ دٍ هیضثبًِ هیضثبى ثبًَیِ ػلفْبی ّشص ٍ تبلیکتَسٍم هیضثبى اٍلیِ گٌذم ،تشتیکبلِ ٍ گیبّبى ػلَفِ ای -ضشایظ هغلَة -دهبی  15-20ضشایظ هشعَة ٍ گشم

 خسبست -کبّص تؼذاد داًِ دس سٌجلٍِ -صى ّضاس داًِ ٍ کبّص کیفیت -صهبى ظَْس -اص صهبى عَیل ضذى سبقِ تب هشحلِ خویشی

کنترل
 -1اسقبم هقبٍم ٍ ًیوِ هقبٍم
 -کَّذضت

ًیوِ هقبٍم

N8-19 -

هقبٍم

N81-18 -

هقبٍم

 -صاگشس

ًیوِ هقبٍم ًیوِ حسبس

زنگ سیاه (زنگ ساقه):
هیضثبى ّب :گٌذم ٍ خَ ٍ تشیتیکبلِ ٍگیبّبى ػلَفِ ای
(دس گلستبى کن گضاسش ضذُ )
 ػالئن ثصَست خَضْبی ثْبسُ ثِ ضکل خغَط کطیذُ دس سبقِ دس صَست پیطشفت سٍی ثشگ ٍ غالفیسبقِ ٍ خَضِ گلَم ،گلَهل
 صهستبى ثصَست تلیَسپَس سٍی صسضک ٍ هبًَّیب دس هٌبعق ًسجتبً گشم -دسخِ َّای هغلَة 20-24 خسبست کبّص پٌدِ صًی ،کبّص ٍصى ٍ کیفیت داًِ -داًِ ّبی چشٍکیذُ ٍ افت هحصَل -صهبى ظَْس خسٍج سیطکْب تب ضشٍع خویشی

کنترل
 اسقبم هقبٍم ًیوِ هقبٍم ٍ کبّص تشاکن ثَتِ استفبدُ کوتش اص کَد ّبی اصتِ -استفبدُ اص سوَم ضیویبیی( فَلیکَسٍآلتَ)

تَسیَص ثشگی Septoria tritici
گٌذم -سح
 هیضثبى گٌذم ٍ سبیش غالت -هٌبعق هؼتذل ٍ داسای سشما ٍ سعَثت

 ػالئن ثصَست لکِ ّبی کَچک ًبهٌظن قَُْ ای هبیل ثِ قشهض کِ تَسظ گلجشگْب هحذٍد ضذُ کن کنهشکض لکِ ّب خبکستشی ضذُ ٍ داًِ ّبی سیبّی سٍی آى تطکیل هی ضَد.

 -صهبى ظَْس اص ضشٍع پٌدِ صًی تب پبیبى گلذّی

تذا اص ثشگْبی پبییي ضشٍع ضذُ ٍ تحت ضشایظ هساػذ ثِ ثشگْب ثبال ٍ خَضِ هی سسذ ثیطتشیي
 آلَدگی اةخسبست آلَدگی ثشگ پشچن ٍ دٍ ثشگ پبییٌی آى ّب

توریوز خوشه (سوختگی گلوم)
پ
س

 ػالئن لکِ ّبی ثیضی ضکلی صسد تب قَُْ ای ثب حبضیِ تیشُ سًگ کِ کن کن هشکض لکِ خبکستشی سا ایدبدداًِ ّبی سیبّشًگ
 -آلَدگی گلَهْب -کشُ

ی اص ثبال ثِ پبییى خَضِ
ٍ آلَدگ

 صهبى ظَْس اص ظَْس ثشگ پشچن تب سسیدگی کبهل -خغش داسد دهبی هٌبست  - 20-27خسبست :کبّص تؼذاد خَضِ ،تؼذاد داًِ ّبٍ ،صى ّضاس داًِ دس گلستبى دیذُ ضذُ -اًتطبس تَسظ آسکپَس ّب ثَسیلِ ثبد

قبسذ دس ثقبیب صًذُ هی هبًذ ثْتشیي ساُ کٌتشل خْت ایدبد آلَدگی اٍلیِ -حزف ثقبیب
کٌتشل:
 - 1اسقبم هتحول ٍ هقبٍم – کَّذضت ًیوِ حسبس
ً n8-19یوِ حسبس
صاکشس ًیوِ حسبس
-18دً 8یوِ هقبٍم

 - 2تٌبٍة  2-3سبلِ
 - 3اص ثیي ثشدى ثقبیب
- 4
 - 5خَد

یکسبلِ
اص کطت اسقبم صٍد سس

 - 6استفبدُ اص ثزس سبلن

 - 7خَدداسی اص هصشف صیبد کَدّبی اصتِ ٍ افضایص فبصلِ خغَط کبضت
 - 8ضیویبیی آلشت  1لیتش دس ّکتبس
آستئب 0/4 -لیتش دس ّکتبس

سفیذک سغحی
هْوتیي ثیوبسی غالت
س
دس ًَاحی هشعَة ٍ ًیوِ خطک ٍ سشد

 پَضص سفیذ سًگ پَدسی دس سغح ثشگْبی پبییٌی گیبُ ثیطتش دس آخش فصل ًقبط ٍ داًِ ّبی سیبّشًگ دس هشکض لکِ ّبضکل سیلیَم ٍ کیٌذی ٍ یب ػلفْبی ّشص ٍ فبلذسیس
 صهستبى دس ثقبیب ة ثْتشیي دهب َّ ٍ 15-22ای هشعَة خسبست – کبّص تؼذاد سٌجلِ ٍ داًِ دس سٌجلِ ٍ اًذاصُ داًِ -صهبى ظَْس اص ضشٍع پٌدِ صًی تب ضشٍع خویشی

کنترل :
-1استفبدُ اص اسقبم هقاٍم یب هتحول – کَّذضت ًیوِ هقبٍم ًیوِ حسبس
N8-19

ًیوِ هقبٍم

 -2اص ثیي ثشدى ثقبیب ثب ضخن ػویق
 -3کطت سدیفی ٍ تشاکن هٌبست خْت تَْیِ هٌبست دس هضسػِ
 -4هصشف هتؼبدل کَد اصتِ

 -5هجبسصُ ضیویبیی
ثوحض هطبّذُ اٍلیي ػالئن

در هرحله تورم سنبله

فَصاسیَم خَضِ
F.graminearum

گٌذم -تشتیکیب -گٌذم  -خَ

F.Culmorum

 دس ًَاحی دسخِ حشاست هغلَة  15-25گشم ٍ هشعَة -صهستبى هؼتذل ٍ تبثستبى گشم ٍ هشعَة -دسگلستبى ٍ هبصًذساى
 صهستبى گزساًی ثصَست سیلیَم دس ثقبیب یب ثزٍس /صهبى ظَْس -ضشٍع گلذّی تب سسیذگی کبهل آلَدگی سٌجلِ ّب -تَسظ اسپَس ّب (کٌجذی ّب) دس ضشایظ سعَثت ٍ ثبسًذگی عی هشحلِ گلذّی یب داًِثستي
 قبسذ دس خبک ٍ دس داًِ ّبی آلَدُ ٍ چشٍکیذُ خسبست کبّص هیضاى هحصَل  ،کیفیت داًِ ّب -اثش دس خبصیت ًبًَایی ٍ ایدبد عؼن ًبهٌبست -هیضثبى ّبی ثبًَیِ -رست ٍ ثشًح

کنترل:
 - 1خَدداسی اص کطت اسقبم حسبس
کَّذضت ًیوِ هتحول

N8-19

ًیوِ حسبس

صاکشس

ًیوِ حسبس

 N81-18هقبٍم ٍ ًیوِ هقبٍم

-2ػذم کطت گٌذم ثب رست ثشًح
 -3حزف ثقبیب ٍ کبُ ٍکلص ٍ ضذ ػفًَی ثزس
 -4کٌتشل ضیویبیی  -دس هشحلِ گلذّی
-1تیلت  750-1لیتش دس ّکتبس -هشحلِ گلذّی
 -2آلتَکوجی (کبسثٌذاصین +پیسشٍکًَبصٍل) 0/5لیتش

غالت Gammanomyes graminis var.tritio
یذ گیبُ ،چوي
گٌذم خَ ٍ ػلفْبی ّذس خَ هَضی ،ة
 دس هٌبعق ثب آة ٍ َّای هؼتذل ٍ خبک سشد ( )12 -20دس گلستبى ّن دیذُ ضذُ گٌذم صهستبًِ یکی اص هیضثبًْبی اصلی صهبى ظَْس اص ظَْس گیبّچِ تب ضشٍع خویشی ػالئن هطخصِدس صهبى ظَْس خَضِ -سفیذ ضذى خَضِ ٍ کبّص سضذ
کبّص تؼذاد پٌدِ – خَضِ پَک ٍ یب حبٍی داًِ ّبی الغش ٍ چشٍکیذُ
کبّص ٍصى ّضاس داًِ

کبّص سیطِ ،ضخین ضذى سیطِ ٍ سیبُ ضذى سیطِ ٍ رسات خبک چسجیذُ ثِ سیطِ ٍ گیبُ ثشاحتی اص خبک ثیشٍىکطیذُ هی ضَد.
-دس خبکْبی کِ کوجَد سٍی داسًذ ًیض هطبّذُ هی ضَد ٍ ّوچٌیي ًیتشات ثبػث تَسؼِ ثیوبسی

کنترل:
-1تٌبٍة ثب هحصَالت غیش حسبس
-2عدم کطت گٌذم ٍ خَ ثْوذت  2-3سبل هتَالی
-3حزف ثقبیب ٍ کبُ ٍ کلص
-4دیشکبضتي گٌذم
-5خَدداسی اص هصشف ثیص اص حذ کَدّبی اصتِ
 -6کٌتشل ػلفْبی ّذص هیضثبى ٍ آثیبسی ثوَقغ

سیاهک پنهاى – Tilleta lavies :هیسبانها :گندم و جو
 صهبى ضَْس -اص ظَْس گیبّچِ تب سسیذگی هحصَل ػالئن -ثَتِ ّبی آلَدُ کَتبّتشی ٍ تؼذاد پٌدِ صیبدتش+سٌجلِ ّب دس خَضِ ثبص تش ٍ داًِ ّب پش اص گشدسیبّشًگ
 آلَدگی ثزسی -ثزس صاد -تلیَسپَسّب یب گشد ّبی سیبّشًگ دس ٌّگبم ثشداضت ثِ ثزس ّب هی چسجٌذ -خسبست کبّص هیضثبى هحصَل ٍ کیفیت هحصَل

کنترل:

-1اسقبم هقبٍم
-2ضذػفًَی ثزس-کشثَکسیٌتیشام  2دس ّضاس یب دیَیذًذ(دیفٌَکًَبصٍل)  2دس ّضاس

سیبّک آضکبس گٌذم  -ustilago hudaدس ًَاحی هشعَة یب ًسجتبً هشعَة
 20-25 -u.triticiدهبی هغلَة سضذ قبسذ
 صهبى ظَْس – اص ظَْس گیبّچِ تب سسیذگی کبهلفؼبلیت دسٍى تخوذاًْب ٍ گل= دس ًتیدِ ایدبد گشدّبی سیبّشًگ ثِ خبی داًِ
عالئن :ثیطتش ثؼذ اص هشحلِ خَضِ دّی ظبّش هی ضَد -سٌجلِ ّبی آلَدُ پش اص گشدّبی سیبّشًگ کِ ثب ٍصش ثبد ٍ ٌّگبم
قظ قسوتی اص گلچِ ّب ٍ هحَس
دسٍ هحصَل دس َّا پخص هی ضًَذ ٍ ثزس ّبی سبلن سا آلَدُ هی کٌٌذ دس ًْبیت ف
اصلی سبقِ ثِ ضکل ػشیبى ثبقی هی هبًذ

کنترل:
 - 1دیشکبضتي گٌذم -ثذلیل دسخِ حشاست پبیی گٌذم خَاًِ هی صًذ ٍلی قبسذ قبدس ثِ خَاًِ صًی ٍ سضذ
ًیست
 - 2اسقبم هقبٍم
 - 3ضذ ػفًَی ثزس ثب سوَم سیستوک -دس هٌبعق پش ثبساى ٍ هٌبعق ًسجتبً گشم ٍ هٌبعق هشعَة
کبسثَکیي تیشام

 2دس ّضاس

کبسثٌذاصین

 2دس ّضاس

دیَیذًذ

 2دس ّضاس

تجَکًَبصٍل (ساکسیل)  0/5دس ّضاس

ًوبتذگبلضی گٌذم :اٍلیي ًوبتذ ضٌبختِ ضذُ دس گٌذم -دس گلستبى ّن گضاسش ضذُ
 چبٍداس ٍ گٌذم حسبس -خَدیَالف ًیوِ حسبس

عالئن
یچیذگی سبقِ ،ثشگْب ،خَضِ ّب ٍ تَسم ثشگْب ،ثٌذ ّب ٍ
 -ح

لگی سبقِ تطکیل کبل گیبّی حبٍی ًوبًذ

دس داخل خَضِ ٍ ثدبی داًِ
 السٍّب داخل ثزس ٍ ثب خزة سعَثت -آصاد هی ضًَذ دس حشاست ثبال ٍ سعَثت پبییي ایدبد هی ضَد اگش حشاست پبیی ٍ سعَثت ثبال ثبضذ ثبکتشی خَضِفؼبل ضذُ ٍ ایدبد پیچیذگی ٍ صسد ضذى سٌجلِ ّب هی ضَد(ًبقل ثبکتشی ًوبتذ است)

کنترل:
 - 1ثشداضت ثِ هَقغ هحصَل چَى اگش دیش ضَد داًِ ّبی

ًوبًذ سیض تي کشدُ ٍ ثِ خبک هی سیضد.

 - 2ثَخبسی ثزس ٍ خذا کشدى داًِ ّبی قَُْ ای تیشُ ٍ سخت ٍ چشٍکیذُ ٍ کَچک حبٍی ًوبتذ
 - 3کبضت گیبّبى غیش هیضثبى هثل  :ثَیب ،آفتبثگشداى ،پٌجِ – لَثیب ثدبی گٌذم ٍ خَ
 - 4سَصاًذى کبُ ٍ کلص
 - 5دفغ ػلفْبی ّشص هثلچبٍداس ٍ یَالف

لکِ قَُْ ای گٌذم :گٌذم چبٍداس -ثشهَس
ػالئن سٍی ثشگْب لکِ ّبی کطیذُ ثب حبضیِ صسد ٍ هشکض قَُْ ای تیشُ ،ثذضکلی ٍ ػقین ضذى خَضِ ّب ایدبد لکِّبی قَُْ ای سٍی گلَم داًِ ّب
صهبى ظَْس-اص سِ ثشگی تب ضشٍع خویشی ضذى گٌذم-صهستبى گزساًی قبسذ دس ثقبیب ٍ دس ثْبس ثب ایدبد ضشایظ هشعَة -اسپَس ّب آصاد ٍ ایدبد آلَدگی

کنترل:
 - 1خوغ آٍسی ٍ حزف ثقبیب
 - 2تفبٍت ثب گیبّبى غیش هیضثبى
 - 3استفبدُ اص قبسذ کطْب تلیت  0/5لیتش دس ّکتبس
ضذ ػفًَی ثزس -ثب ٍیتبٍاکس  2/5کیلَ دس ّضاس کیلَ ثزس

آفبت گٌذم:
سوسک سیاه گندم (زابروس)
هیضثبًْب -گٌذم -خَ -چبٍداس -رست ٍ یَالف /سَسک سیبُ ثِ اًذاصُ 13-17mm
خسبست  :هشثَط ثِ دالسٍ
تغزیِ اص داًِ ّبی گٌذم قجل اص سجض ضذى تغزیِ اص ثشگْبی گیبّچِ ّبی سجض ضذُ-ثیطتشیي خسبست هشثَط ثِ سبلْبیی ثب پبییض عَالًی ٍ َّای گشم

دس اٍاخش اسفٌذ ٍ اٍایل فشٍسدیي السٍ ّب ثب سَساخ کشدى صهیي اص خبک خبسج ضذُ ٍ ثشگْبی گٌذم سا ثذٍى
قغغ کشدى ٍاسد الًِ کشدُ ٍ ضشٍع ُةخَیذى ٍ هچبلِ کشدى ثشگْب دس صیش خبک هی کٌٌذ -ثب ایي کبس خَاًِ
هشکضی سبلن ٍلی پٌدِ ّب اص ثیي هی سٍد.
کٌتشل ضیوبیی دس صَست ٍخَد ثیص اص  5السٍ دس هتش هشثغ

شته گندم
ضتِ ّبی ثیضَی ٍ ثی ثبل ثِ سًگ سجض -هیضثبًْبی اصلی گٌذم ٍ خَ ٍ فشػی ّب :رست ثشًح ٍ یَالفخسبست سٍی ثشگْب -ثشگْب لَلِ ضذُ سٍی آًِا لکِ ّبی قشهض سًگ دیذُ هی ضَدً-بقل ثیوبسیْبی ٍیشٍسی هَصائیک خًَ -یطکش -صسدی ثشًح ٍ هَصائیک ًقغِ ای گٌذم

دضوٌبى عجیؼی ثسیبس فؼبل -کفطذٍصکْب ٍ ثبلتَسیْب تٌْب دس سبلْبیی کِ خوؼیت ًبگْبى افضایص هی یبثٌذ ٍ
خسبست ضذیذ است هی تَاى ّوضهبى ثب سن پبضی ثش ػلیِ سي گٌذم اًدبم داد.

تْیِ کٌٌذُ :هبسال کلتِ -کیلیٌیک گیبّپضضکی ساهیبى

