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  نماتد گال دانه گندم
. شـود به اين بيماري نماتد گالزاي گندم نيز گفته مي

بيمـاري در  . عامل اين بيماري انگـل اجبـاري اسـت   
و درجـات  بسياري از نقاط كشور گزارش شده اسـت  

ــودگي در  ــال ،  آل ــد ، آق ق ــان ، گنب آزاد شــهر ، رامي
متفـاوت   ،كردكـوي آبـاد ، بنـدرتركمن ، كاللـه     علي
  .است

  : هاي بيمارينشانه
دهي و پس از آن اولين عالئم آلودگي در مرحله ساقه

هاي در اثر اين بيماري فاصله بين گره. افتداتفاق مي
تـر   هاي آلوده كوتـاه ساقه گندم كم و در نتيجه ساقه

هاي سالم شده و پيچيدگي در طـول سـاقه و   از ساقه
   .شودنيز در برگها ايجاد مي

ها خيلـي بـاز هسـتند و    هاي بيماري كوچك و گلومسنبله
  .شودطول ريشك آنها كم مي

  
  
  
  

اي ها يا همه آنها در سنبله بيمار به رنـگ قهـوه  اغلب دانه
هـايي بـا انـدازه     يا سـياه در آمـده و در واقـع اينهـا گـال     

هـا   وجـود گـال  . باشـند كوچكتر از دانه سـالم گنـدم مـي   
  .شودلم، باعث انتشار نماتد ميبصورت مخلوط با بذر سا

  
  
  
  

ها در آب خيسانده و خـرد شـوند،    در صورتي كه اين گال
  .آيندتعداد زيادي الرو متحرك نماتد از آن بيرون مي

  
  
  
  

  اداره رسانه هاي ترويجي
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 حفظ نباتاتمديريت هماهنگي ترويچ كشاورزي ـ



  : ميزبانها   
چاودار اين نماتد عالوه بر گندم، ممكن است 

را نيـز مـورد حملـه     ، تريتيكاله، جو و يوالف
كـه بيشـترين خسـارت بيمـاري از     . قرار دهـد 

  .مزارع گندم گزارش شده است
  : كنترل و پيشگيري

چنانچه كشاورزان در بازديـد از مـزارع گنـدم بـا      -1
، رنگ پريده و داراي پيچ خـوردگي   هاي كوتولهبوته

مراتب را همراه با نمونه . مواجه شدند ها زياد در برگ
به اطالع كارشناسان مراكز خـدمات جهادكشـاورزي   
رسانده تا نسبت به بازديد مزرعه و تشخيص بيماري 

  .اقدام نمايند
منظــور ه ، بــزودتــر از موعــد معمــول برداشــتـــ 2

جلوگيري از ريزش گال نماتـد در مزرعـه ضـروري    
  .است

هـاي   ابتدا قطعـات زمـين  ـ ترتيبي اتخاذ شود كه 3
ها  گندم آلوده به نماتد برداشت و پس از آن، كمباين

و سپس برداشت در ساير مزارع ادامه  پاكسازي شده
گنـدم  يابد و مأمورين مراكز خدمات نيز بر برداشـت  

آلوده به نماتد نظارت كامل داشته ، همچنين گنـدم  
هاي آلوده بـه نماتـد   آلوده به مراكز خريد ويژه گندم

  .تحويل داده شوند
 
  

  
بقاياي گندم مزرعه آلوده ـ بعد از برداشت، 4

  .با مراقبت هاي الزم سوزانده شود
ـ بوجاري صحيح و اصولي بـذرهاي گنـدم   5

بذور بوجاري و ز كاشت و يا استفاده از قبل ا
ترين روش پيشگيري ، عمليضدعفوني شده

  .و مبارز با نماتد است
خريد و فروش بذرهاي آلوده به نماتد در ـ 6

كه بـه كشـاورزان    اشاعه بيماري موثر است
شود كه از خريد بذر آلوده به نماتد توصيه مي

خودداري و در اين مورد بـا مراكـز خـدمات    
نمايند و فروشندگان بذر گنـدم نيـز    مشورت

براي بازديد محمولـه بـذري و تأييـد جهـت     
عرضه به كشاورزان به مـديريت كشـاورزي   
شهرستان مربوطه و مراكز خدمات دهسـتان  

  .مراجعه نمايند
هـاي هـرز ميزبـان از جملـه      علـف ـ دفع 7

تواننـد بـه عنـوان    چاودار و يوالف كـه مـي  
به سال ديگر  از سالي ميزبان در انتقال نماتد

نقش داشـته باشـند نيـز از اهميـت زيـادي      
  .برخوردار است

  
اجراي تناوب زراعي با گياهان غير ميزبان حداقل ـ 8

شود از كشت گندم در كه توصيه مي سال 2به مدت 
جـاي گنـدم محصـوالتي     همزرعه آلوده خودداري و ب

 سـويا، نخـود، آفتـابگردان ، سـيب     نظير پنبه، كلـزا، 
  .زميني ، ماش و صيفي جات كشت نمايند

ـ به كشاورزاني كه قصد اجاره زمين جهت كشـت  9
گنـــدم ســـال آتـــي را دارنـــد توصـــيه و تأكيـــد  

گـردد، قبـل از عقـد قـرارداد بـا مراكـز خـدمات        مي
جهادكشــاورزي دهســتان مربوطــه بــراي شناســايي 

ورت و كسـب  زمين از نظـر آلـودگي بـه نماتـد مشـ     
  .اطالع نمايند

قانون حفظ نباتات چنانچه  9برابر ماده ـ 10
 مزرعه گندم آلوده به نماتد شناسايي شـود 

و بدون توجه به رعايت تنـاوب ، در سـال   
زراعي آينده، مجدداً مورد كشت قرار گيرد، 

جهت حفظ سالمت مزارع منطقه نسبت ه ب
به شخم و امحاء آن اقدام و خسارت ناشي 

به عهده صاحب كشت مزرعه خواهد از آن 
  .بود
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