
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                      
 بسمه تعال

 سازمان جهاد کشاورزی مازندان

 قابل توجه برنج کاران عسیس
 

 "بیماری های مهم  برنجمدیریت "

 
س هشاحل هختلف سشذ بِ بیواسیْایی هبتال شوَد  کوِ کویوت ٍ کی یوت     شًج هوکي است دگیاُ بّواى طَس کِ هی داًیذ     

ای هْن بشًج هاًٌذ بالسوت  سوَگت ی فوالر بوش      هحصَل سا کاّش دّذ. دس هٌاطق بشًج کاسی شوال کشَس بیواسی ّ
)شیت بالیت(  پَسیذگی طَقِ ٍ سیشِ  لکِ قَُْ ای  پَسویذگی فوالر بوش  پوش ن ٍ ر ییوش سًو  گَشوِ ّووِ سوالِ          
گساسات قابل رَجْی ٍاسد هی کٌٌذ ٍ دس بعضی سال ّا دس صَست هساعذ بَدى ششایط هحیطی ٍ ... بوِ صوَست اپیوذهی    

 .ی آیٌذ ٍ گساسات فیش قابل جبشاًی سا ٍاسد هی کٌٌذهحلی ٍ هٌطقِ ای دس ه
هذیشیت صحیح صساعی ٍ ر زیِ ای هحصوَل بوِ عٌوَاى سٍا ّوای پیشو یشی هطوش  بوَدُ ٍ هبواسصُ شویویایی )سٍا           

دسهاًی( بِ عٌَاى گام آگش دس هذیشیت هباسصُ هطش  هی باشذ. بِ هٌظوَس هوذیشیت بیواسیْوای هْون بوشًج رَصویِ ّوای        
 ِ هی گشدد: بشش  ریل اسای

 
واشت اسلاْ ٔماْٚ ٚ یا ٔتحُٕ. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ اسلاْ پشٔحصَٛ ٔؼشفی شذٜ تٛسط ٔؼاٚ٘ت ٔٛسسٝ تش٘ح ٘ؼٕتت  فدتش  ستا ُ     -1

 شفك ٚ شیشٚدی دس ٔماتُ تیٕاسی تالست )ٟٕٔتشیٗ تیٕاسی تش٘ح دس د٘یا ٚ وشٛسٔاٖ( ٔماْٚ ٔی تاشٙذ.  
 تٙاٚب واشت اسلاْ پشٔحصَٛ ٚ ٔحّی   -2

 یشی اص ٔضاسع سآِ ٚ ػاسی اص آِٛدٌی تزسٌ-3

 واشت صٚد ٍٞٙاْ تشای فشاس اص تیٕاسیٟایی ٔا٘ٙذ تالست )تشي( ٚ پٛسیذٌی غالف تشي پشچٓ   -4

 ٔصشف تٟیٙٝ ٚ ٔتؼادَ وٛدٞا ٚ تٝ خصٛص ٔصشف تمسیطی وٛدٞای اصتٝ تٛصیٝ ٔی ٌشدد.    - 5

صٞىشی ٔٙاسة ٔضسػٝ تتش٘ح ٚ خشتىی دادٖ تتٝ ٔٛلتغ تتٝ       ٔذیشیت صحیح آب دس ٔضسػٝ. ػذْ تٙش ٞای خشىی ٚ شٛسی ٚ - 6
 ٔٙظٛس خٌّٛیشی اص آب ٔا٘ذٌی ٚ ٔسٕٛٔیت ٘اشی اص ٌاصٞا ٚ ٔٛاد سٕی دس اطشاف سیشٝ تش٘ح. 

 سػایت تٟذاشت صساػی ٚ خٕغ آٚسی تمایای ٌیاٞی آِٛدٜ ٚیا صیشخان وشدٖ آٟ٘ا - 7

ٔا٘ٙذ پٛسیذٌی طٛلٝ  ِىٝ لٟٜٛ ای  تالست ٚ پٛستیذٌی  ٕی ایٗ ػّٕیات تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی ٞای ٟٔ. ضذػفٛ٘ی تزس تش٘ح – 8
 غالف تشي پشچٓ تٛصیٝ ٔی ٌشدد.  

 ا٘تماَ ٘شاٞای سآِ ٚ لٛی تٝ ٔضسػٝ )صٔیٗ اصّی(    -910

ی  دس صٛست ٔساػذ تٛدٖ شتشایط آب  تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی تالست دس اسلاْ  ساس )ٔا٘ٙذ اسلاْ ٔحّی( دس ٔش ّٝ پٙدٝ ص٘  -11
%( ٔضسػتٝ سا ٔتی تایستتی تتا ستْٕٛ      90ٚ ٞٛایی تشای ایٗ تیٕاسی )ٔا٘ٙذ آسٕاٖ اتشی  تاساٖ ٞای ٔستٕش ٚ سطٛتت ٘سثی تتایی  

ٌشْ دس ٞىتاس( سٕپاشتی ٕ٘تٛد. ٕٞیٙتیٗ     160دس ٞىتاس( ٚ یا ٘اتیٛٚ) cc400ویٌّٛشْ دسٞىتاس( ٚ یا ٚیٗ ) 5/0ٔٙاسة ٔا٘ٙذ تیٓ)
طٝ ٚس وشدٖ سیشٝ ٘شاء دس ٔحَّٛ لاسچىش ٚیٗ تٝ  ا٘ذاصٜ ٔحَّٛ پاشی تیٕاسی تالست تشي سا وٙتشَ ٔی وٙذ ٚ دیٍش ٘یتاصی  غٛ

% 5-15تٝ ٔثاسصٜ شیٕیایی دس ٔش ّٝ تشٌی ٕ٘ی تاشذ. ٕٞیٙیٗ تشای خٌّٛیشی اص خساست تالست ٌشدٖ ٚ خٛشٝ دس صٔاٖ ظٟتٛس  
 سْٕٛ روششذٜ سٕپاشی ٕ٘ٛد.  خٛشٝ ٞا ٔضاسع فٛق سا ٔی تٛاٖ تا یىی اص 

تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی سٛختٍی غالف تشي )شیت تالیت( ػالٜٚ تش سػایت تٛصیٝ ٞای غیش شیٕیایی روش شتذٜ دس تٙتذٞای     -12
% پٙدٝ ٞا دس ٔش ّٝ شىٓ  ٔضسػٝ تا لاسچىش تیّت تٝ ٔیضاٖ یه ِیتش دسٞىتاس ٚ یا سٚساَ تی 20(  دس صٛست آِٛدٌی تایی 7-1)

 ٔیضاٖ یه ویّٛ دس ٞىتاس سٕپاشی ٌشدد.  اس تٝ 

تشای ٔثاسصٜ تا تیٕاسی پٛسیذٌی غالف تشي پشچٓ ٚ تیٕاسی تغییش سً٘ خٛشٝ ٞا سٕپاشی ٔضسػتٝ تتا لتاسچىش تیّتت تتٝ        -13
 دس ٞضاس دس صٔاٖ خشٚج خٛشٝ ٞا اص غالف تٛصیٝ ٔی ٌشدد. 5/2ٔیضاٖ یه ِیتش دس ٞىتاس ٚ یا واستٙذاصیٓ تٝ ٘سثت 

 شی ٔضسػٝ تش٘ح دس ساػات خٙه سٚص) تشخیحا ػصش ٞا( تٛصیٝ ٔی ٌشدد.    سٕپا  -14
اص اختالط سْٕٛ ٚ وٛد ٞای ٔایغ خٛدداسی ٌشدد. اختالط سْٕٛ ٔختّف تٙا تٝ تٛصتیٝ شتشوت ستاص٘ذٜ آٟ٘تا ٚ واسشٙاستاٖ       -15

 خثشٜ صٛست ٌیشد.   

 یریت هماهنگی ترویج کشاورزیمد


