
 
 تسوِ تعالی

  ساصهاى جْاد کطاٍسصی هاصًذساى 

 محترم استان کشاورزان
                 

 «کلسا  یاینیاسکلروت یماریب »
 

 تحضار شما می رسذ:یا توجه به اهمیت مبارزه بموقع با بیماریهای کلسا علی الخصوص بیماری اسکلروتینیای کلسا چنذ نکته مهم در ارتباط کنترل بیماری به اس

تشگْا ٍ یا هحل اتصال  تیواسی اسکلشٍتیٌیا یا پَسیذگی سفیذ ساقِ یکی اص تیواسی ّای هْن کلضا هی تاضذ کِ عوَهاً دس هشحلِ گلذّی اص گلثشگْای سیختِ ضذُ سٍی

قسوت ّای تاالتش اص لکِ ّا صٍدتش اص  دٍستادٍس ساقِ سا فشا گشفتِ کِ هَجة هی ضَد، تشگ ٍ ساقِ ضشٍع تِ فعالیت ًوَدُ تا ایجاد لکِ ّای سفیذسًگ سٍی ساقِ 

ٍ  دَضکستِ ضدس اثش ٍصش تاد پَسیذُ ٍ ساقِ تشاحتی دس هحل پَسیذگی قثل اص سسیذگی کاهل قاسچ هَعذ صسدسًگ ضذُ ٍ تافت گیاُ دس هحل لکِ ّا دس اثش فعالیت 

کِ تا سال صساعی آیٌذُ دس تقایا  ًاهیذُ هی ضَد تَجَد هی آیذ) اسکلشٍت (  ِدس داخل ساقِ ّای آلَدُ ٍ دس قسوت طَقِ ،اًذام پایذاس ٍ سیاُ سًگ قاسچ کِ  سختیٌ

 .یا خاک پایذاس هی هاًذ 

 .ٍ جذی خَاّذ داضتتطَس هحسَس  ٍ عولکشد ٍصى ّضاس داًِدس صَست تطکیل ، غالفْا یا داًِ ّا تطکیل ًطذُ ٍ ، تش حسة ضذت آلَدگی

سٍص تیي  6سطَتت َّا ًضدیک تِ اضثاع ٍ دهای سٍصاًِ تِ هذت حذاقل  صهاًیکِ لذّیگدس هٌاطق آلَدُ ٍ پشخطش اص جولِ استاى ّای هشطَب ضوالی دس صهاى ضشٍع 

 ست.لزا هثاسصُ تا تیواسی دس قالة هثاسصُ تلفیقی هَسد تاکیذ ّ خَاّذ تَد؛ دسجِ تاضذ ضشایط تشای ضیَع تیواسی هْیا  26تا  23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 روش های کنترل بیماری :

 مبارزه زراعی شامل:  -الف

تشقشاسی تٌاٍب هٌاسة تا گیاّاى غیش  -5 پس اص تشداضت غشقاب کشدى اساضی -4ضخن عویق تاتستاًِ  -3پس اص تشداضت اص هضسعِ خاسج گشدى تقایای گیاّی  -2

 ٍ اسقاهی کِ  هتحول تِ ٍسس هی تاضٌذ. تِ تیواسی هتحول یا هقاٍماستفادُ اص اسقام -7ٍ سالن  ضذُ  استفادُ اص تزٍس ضذعفًَی -6هیضتاى 

 -9تغزیِ ) استفادُ اص کَدّایی کِ هَجة استحکام گیاُ هی گشدد اص جولِ کَدّای پتاسِ ، سٍی ، کلسین ٍ غیش... (  اىتغزیِ هٌاسة ٍ تْیٌِ صیش ًظش کاسضٌاس -8

کٌتشل علف ّای ّشص هَجة تْثَد دس  -21کاس سدیفتزس تا کاضت  -:تشاکن هٌاسة اص اّویت ٍیژُ ای جْت تَْیِ هضسعِ ٍ افضایص کاسایی کٌتشل ضیویایی هی گشدد . 

 تشاکن ٍ تعضاً حزف هیضتاًْای ٍاسط خَاّذ ضذ .

 ب : کنترل شیمیایی : 

 کاسضٌاساى ریشتط تاصدیذ گشدد . جْت تعییي ًیاص ٍ صهاى سوپاضی حتواً هضاسع تَسط -

دسصذ  91-96دس هشحلِ ظَْس لیتش دس ّکتاس  2، آلتَکوثی ... تِ هیضاى ًظیش فَلیکَسیکی اص سوَم قاسچکص تَصیِ ضذُ  ًظش کاسضٌاس ریشتط تا تاهثاسصُ ضیویایی  -

 شدد.تَصیِ هی گسٍی هحَس گل آریي  ْای تاص ضذُگلدسصذ   25- 26ساقِ گل دٌّذُ ٍ هطاّذُ 

 .اص سوپاضی دس ایاهی کِ ضثْا یخثٌذاى هی تاضذ خَدداسی گشدد -

 ساعت پس اص سوپاضی ضشٍسی هی تاضذ . 35-59طی ٍ عذم تاسًذگی  اطالع اص ضشایط آب ٍ َّایی -

ّای قسوتچکوِ ٍ ضستي  ،، دستکصخصَظ سوپاضیه، لثاس ، کالُاستفادُ اص عیٌک ،سیگاس کطیذى، ، آضاهیذىخَسدىعذم  سعایت ًکات ایوٌی اص جولِ -

 .الضاهی استآب ٍ صاتَى  پس اص اتوام کاس تاآلَدُ تذى 

  .هایٌذفشهشاجعِ ّای گیاّپضضکی ٍ کلیٌیکّا اطالعات تیطتش تِ کاسضٌاساى پٌِْ ٍ هشاکض خذهات ٍ هذیشیت ّای جْاد کطاٍسصی ضْشستاى کسة تشای
 

 اهنگی ترویج کشاورزیمدیریت هم


