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[ 97 بهمن - رستمی و ، والییخسروي ]                                         [ زادفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت ] 

  برنج بذر ضد عفونیروش  :لعمل اجراییاردستو ٢

   بیماري هاي بذرزاد برنج اهمیت

     به طوریکه .باشدترین مرحله کشت برنج میسالم و قوي اساسی هاينشاتهیه خزانه برنج و پرورش      

تهیه نماید کشاورز ماهري محسوب  سالم و قوينشاهاي ، بتواند در خزانهاگر کسی ، معتقدندکاران برنج

در . ه باشدتواند سهم زیادي در افزایش عملکرد محصول داشت ي و سالم میهاي قو گیاهچه تولید .شود می

در  .ها شوند هتوانند باعث ایجاد بیماري روي گیاهچ زاد می زاي بذرزاد و خاك ها دو دسته از عوامل بیماري خزانه

این عوامل در شرایط مساعد  .باشند گ و میر گیاهچه در خزانه میها از عوامل مهم مر ها و باکتريقارچاین میان 

کندي رشد زا به صورت  ئم ایجاد شده توسط عوامل بیماريعال. ها شوند وانند باعث ایجاد خسارت در خزانهت می

ن غیر عادي ، طویل شد، پوسیدگی ریشههگیاهچ سوختگی گیاهچه، پوسیدگی بذر، زردي گیاهچه، لکه برگی،

  .باشد متعاقب آن از بین رفتن گیاهچه می، کپک زدن بذر، پایه گیاهچه و سطح خاك و گیاهچه

 خاك باعث PHو باال بودن گرما  ،سرما تنش، محیطی تغییرات ناگهانی درجه حرارت عواملی مانند همچنین 

ها به خوبی  هی که شرایط جوي مناسب است گیاهچچه بسا در سالهای. دنباش ها می مرگ و میر گیاهچه در خزانه

پارازیت ضعیف  یاییو باکتری قارچ هاي گونه تعدادي از ،مساعد محیطیدر شرایط ناولی . کنند نه رشد میدر خزا

هاي پوسیدگی طوقه، پوسیدگی  بیماريعامل  .شوند ت نموده و باعث سوختگی گیاهچه میروي گیاهچه فعالی

      ها ها باعث مرگ و میر گیاهچه خزانه بوده و درهاي خاکزاد  نیز جزء بیماري برگ ساقه، سوختگی غالف

عامل بیماري  Fusarium fujikuroiهاي مختلف و از جمله  گونه با برنج بذر قارچی آلودگی .شوندمی

عامل  Pyricularia oryzaeاي و  عامل بیماري لکه قهوه Bipolaris oryzae ،)ژیبرال( پوسیدگی طوقه

 .باشد می توسعه و کشورمان حال در کشورهاي از بسیاري در کشاورزان براي بزرگی بیماري بالست برنج مشکل

در  ها هستند و بهترین استراتژي براي مدیریت این بیماري 4همچنین بذرهاي آلوده برنج منبع اولیه زادمایه

سبک و سنگین لم، براي پرورش نشاي سا بنابراین. سالم و عاري از آلودگی است وراستفاده از بذ خزانه و مزرعه،

 بذرزاد هاي کنترل بیماريکش مناسب براي ضد عفونی بذر برنج با قارچو سپس  ر در محلول نمکونمودن بذ

  .باشد ضروري می
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بذور  عفونیضدباید  ،هاي بذرزادکنترل بیماري

سبک و سنگین ست ابتدا ا ضروري

که یک تخم مرغ تازه در محلول نمک شناور 

پوك، نیمه پر، شکسته و آلوده  ف،

تر ته نشین  وسنگین سالمشناور روي آب را دور ریخته و سپس براي جدا شدن نمک از بذر، شستشوي بذور 

که یک تخم مرغ  نحويبه  شده

لیتر آب در نظر  5/1 حداقل بذر

 
  :محلول نمک

جمع  -3 مرحلهریختن بذر در محلول نمک، 

  شستشوي بذور سالم با آب تمیز

 

]                                         [خسروي زادفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت

 برنج بذر ضد عفونیروش  :لعمل اجرایی

  دستورالعمل ضد عفونی بذر برنج

کنترل بیماري جهت ،برنج دار نمودن بذر گیري و قبل از جوانه

ضروريجهت ضد عفونی ها کشقبل از کاربرد قارچ( اعمال گردد

  .)انجام شود

که یک تخم مرغ تازه در محلول نمک شناور  ي، به نحو%15سبک و سنگین نمودن بذر در محلول نمک 

ف،یبذر در محلول نمک و چند بار بهم زدن، ابتدا بذور ضع 

شناور روي آب را دور ریخته و سپس براي جدا شدن نمک از بذر، شستشوي بذور 

  .)1شکل 

شدهحل  آب لیتر 10 در نمک کیلوگرم 5/1 ، %15تهیه محلول نمک 

  ).1، مرحله 1شکل (محلول شناور بماند

بذرگرم کیلوبه ازاي یک ( ساعت 24به مدت تمیز خیساندن بذر در آب 

محلول نمکمراحل سبک و سنگین کردن بذر برنج در  - 1شکل 

ریختن بذر در محلول نمک،  -2 مرحله، روي آبو شناور شدن تخم مرغ تازه % 15تهیه محلول نمک 

شستشوي بذور سالم با آب تمیزچند بار  -4 مرحلهآوري و دور ریختن بذور سبک و پوك از روي محلول نمک، 

 [دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت

لعمل اجراییاردستو ٣  

دستورالعمل ضد عفونی بذر برنج

گیري و قبل از جوانه در فصل خزانه

اعمال گردد طی مراحل ذیل

انجام شود بذورنمودن 

سبک و سنگین نمودن بذر در محلول نمک  -1

 ختنیبعد از ر. بماند

شناور روي آب را دور ریخته و سپس براي جدا شدن نمک از بذر، شستشوي بذور 

شکل (شده، انجام شود 

تهیه محلول نمک  براي: توجه

محلول شناور بمانداین تازه در 

خیساندن بذر در آب  -2

  .)گرفته شود

  

  

تهیه محلول نمک  - 1مرحله 

آوري و دور ریختن بذور سبک و پوك از روي محلول نمک، 
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  برنج بذر ضد عفونیروش  :لعمل اجراییاردستو ٤

  :کشمصرف قارچ -3

  :کشقارچ محلولروش ضد عفونی در ) الف

  :مناسب و مورد تأیید سازمان حفظ نباتات، مانند کش قارچباید محلول  ابتدا

 در هزار،3  %٨٠ WP) کتیهما( رامتیلمتیوفاناتیدر هزار، ت٢  %٧٥ WP) رامیت تاواکسیو(رامتینیکاربوکس 

          )سلست(لیوکسونیبذر، فلود لوگرمیک 100جهت  تریل یلیم 330  %١٥ EC) نیفمیتر( زولفلومیيتر

FS ٢.٥%  200آماده گرددبذر لوگرمیک 100 يبرا ترلییلیم ،.  

گـرم از ایـن    300، %)75پودر وتابـل  (تیرام  کاربوکسین کش قارچدر هزار از  2به عنوان مثال براي تهیه محلول 

به مدت  کش قارچ سپس بذور در این محلول. مناسب است کیلوگرم بذر 100 لیتر آب براي 150کش در  قارچ

، 2شـکل  ( شـوند کش، دو بار خـوب بهـم زده مـی   ساعت نگهداري شوند و در مدت خیساندن بذر در قارچ 24

  ).1مرحله 

  
  بذر و کاشت در خزانه مراحل ضد عفونی -2شکل 

 گرمخانه براي جوانه زنینگهداري بذر ضد عفونی شده در  -2مرحله کش،خیساندن بذر در محلول قارچ -1مرحله

  

و در مدت نگهداري در  دنگردمیگرمخانه منتقل به شدن دار براي جوانهکش، بذور بعد از کاربرد قارچ

، 2شکل (شود زدن آرام بذور انجام میگرمخانه تأمین رطوبت ضروري بوده که با پاشیدن آب ولرم و بهم 

  ). 2مرحله 

  

  :روش ضد عفونی به صورت بذر مالی) ب

بایستی بذور فاقد می )تمیز بعد از خروج بذر از آب( نوردوکس و مسی کش معدنیقارچ ضد عفونی بذر با براي

، به )کیلوگرم بذر 100گرم براي  130به میزان (نوردوکس  کش قارچدر این مرحله باید . آب اضافی باشند

در  کش را قارچ توانمی ،یکنواخت پخشآغشته شدن و براي . به نحو مطلوب با بذر مخلوط گردد روش بذر مال

بذور با  یکنواخت آغشتگیبراي . معمولی ریخت و روي بذور به نحو مناسب طی چند مرحله پاشید پاش نمک

. گرمخانه منتقل گرددبه  سپس و )3شکل ( بهم زده شود کافیبه میزان  باید این مخلوط ،نوردوکس کش قارچ
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 یکنواخت زنی جوانه موجب هوادهی،

 

بهم زدن و مخلوط کردن نوردوکس  -4

شکل ( پاشیده شوند ایی که از قبل آماده شده،

  
  بذر پاشی در خزانه جوي پشته

 

]                                         [خسروي زادفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت

 برنج بذر ضد عفونیروش  :لعمل اجرایی

هوادهی، ضمن عمل این .شود تیمار ولرم آب با روزانه بذرها زنی،

  :کش نوردوکسبذرمالی با قارچ -3شکل 

4مرحله . پاشنمک  توسط روي بذر خیس کش نوردوکسقارچ پاشیدن

  با بذور

ایی که از قبل آماده شده، خزانه دربا تراکم مناسب دار شده  جوانه ضدعفونی و

 .  

بذر پاشی در خزانه جوي پشته - 2مرحله بذر جوانه زده و آماده براي بذرپاشی، -1مرحله-

 [دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارت

لعمل اجراییاردستو ٥  

زنی، جوانه بهبود براي

  .گرددمی روبذ

  

پاشیدن - 3و  2، 1مراحل 

 

ضدعفونی و روبذ -4

. )1و  2مراحل  -4

-4شکل   
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  برنج بذر ضد عفونیروش  :لعمل اجراییاردستو ٦
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