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های مهم ذرتبیماری   

 سیاهک معمولی ذرت -1

 عامل بیماری

  می باشد. Ustilago maydis قارچعامل بیماری 

 شرایط مساعد بیماری

 شوند و به یابند و با خاک آلوده یا کود نیز پخش میوسیله باد گسترش میه لیوسپورها پس از آزاد شدن بت

 .کنندوسیله بذر انتقال پیدا میه تعداد کم نیز ب

 ماند.تا فصل دیگر باقی می صورت تلیوسپور در خاک و روی بقایای گیاه از فصلیه عامل بیماری ب 

   است.  درجه سانتی گراد 26-32زنی اسپورها جوانهدرجه حرارت اپتیمم 

 کندعامل بیماری مستقیماً از طریق بافت مریستم جوان یا از راه زخم در بافت بالغ یا مسن نفوذ می. 

 عالیم بیماری

 شودیم دهید هاشکیها، ساقه، خوشه و ربرگ لیذرت از قب ییهوا یهااندام هیکل یرو اهکیس نیا . 

 شفاف  یهابا گال ییهایبرجستگ زبانیم اهیمختلف گ یهااندام یاست که رو قیطر نیبه ا یماریب یهانشانه

 .شوندیم لیو براق تشک

  گردندیل میبالل و گل نر تشک یها روگال نیترشیو ب نیتربزرگ . 

 اسپور  یهاغشاء و پوسته توده نیشده که در داخل ا دهی( پوشیابراق )نقره دیها توسط غشاء با پوسته سفگال

 شکل قرار دارند. یصورت پودر و به رهیت یاقارچ به رنگ قهوه

  یبرگ سفت و خشک هستند و حاو یرو یها. گالشوندیم لیتشک زیها نبرگ یندرت رو ها بهگال نیا 

 باشند. یاسپور م یتعداد کم

  اهیکه در آن مناطق س شودیم لیتشک یفیرم و سبز است و سرانجام سخت شده و در آن بافت لگال ابتدا ن 

 .دهدیاسپورها را نشان م لیو آغاز تشک شودیم دهید
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 کشت ارقام مقاوم است یماریب نیراه کنترل ا نیترو مطمئن نیهترب. 

 ها و پخش اسپورهاآلوده قبل از پاره شدن پوسته گال یهاها و بوتهبردن و نابود ساختن خوشه نیاز ب 

 در  تواندیدر مزرعه در زمان داشت م یکشاورز آالتنیتوسط ماش زبانیم اهیشدن گ یاز زخم یریجلوگ

 مؤثر باشد. یماریو اشاعه ب هایاز گسترش آلودگ یریگجلو

  دادن  .دینمایم یریجلوگ یماریاز توسعه ب یتا حد زیمتناسب در مزرعه ن زانیبه م ییایمیش یمصرف کودها

 های گوشتی و آبدار جدید شود گیاهان، بافت خصوص کودهای ازته باعث می بیش از حد به کود مکرر و

میزان بیماری  دارند. بنابراین شدت و باالییها نسبت به آلودگی قارچی حساسیت  که این بافت دکنن دیتول

 در این گیاهان بیشتر است.

 دهد.  را کاهش می ل میزان وقوع بیماریامصرف مناسب کود فسفاته احتم 
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 گسترش و پراکنش بیشتر بیماری  اند موجب استفاده از کود حیواناتی که از بذور آلوده به سیاهک تغذیه شده

 .شود یم

 تناوب زراعی 

 زمسـتان گـذران شـده  عـث مدفون شـدن اسـپورهایشـخم عمیـق و مدفـون کـردن بقایـای گیاهـی آلـوده با

 شـود. و موجـب کاهـش آلودگـی در فصـل کشـت بعـدی می

 و به موقع اسـتفاده  ها درسـت شـود. اگر علفکش هـا موجب تشـدید آلودگی می خسـارت ناشـی از علفکش

هـای فراهـم خواهنـد کـرد. تنش را نیـز نشـوند با وارد کردن تنش و خسـارت به گیاه موجبات تشـدید بیماری

زا در طول کشـت  بنابرایـن بایـد از بـروز عوامل تنـش کند. گیاهـی امـکان بـروز آلودگـی را بیشـتر می

 .ذرت ممانعت کرد

 ذرت یخوشه ا اهکیس -2

 عامل بیماری

 می باشد. Ustilago reilianaکه هم نام با  Sphacelotheca reilianaعامل بیماری قارچ 

 عالیم بیماری

 گردندیذرت ظاهر م یهاها و خوشه شکیر ایها که کاکل شودیمشاهده م یعالئم وقت نیاول. 

  یاتوده اسپور قهوه یحاو یهابه گال لیها تبداز آن یقسمت ایو  هاشکیخوشه و ر یهاممکن است تمام قسمت 

 گردند. اهیبه س لیما

  اسپور قارچ  یهاها پاره شده و تودهغشاء آن عیسر یلیکه خ شوندیپوشانده م یها در ابتدا توسط غشاء نازکگال

 .شوندیم انیبه طور واضح نما رنگاهیس یآوند یهابه صورت پودر در دسته

  باشدیآشکار ذرت م اهکیاز عالئم مشخص س یکیها در گال یآوند یهادسته نیوجود ا. 
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 بیماریروش های پیشگیری و کنترل 

 یتناوب زراع 

 آلوده اهانیحذف گ 

  استفاده از بذر سالم 

  ضدعفونی بذر قبل از کشت با کاربوکسین تیرامWP75%  5/2 در هزار 

 

 سیاهک طویل ذرت خوشه ای -3

 عامل بیماری

 می باشد.  Tolyposporium ehrenbergiiقارچ  عامل بیماری

 عالیم بیماری

 شکل هستند  یصورت استوانه اه آمده و ب رونیسالم خوشه ذرت ب یدانه ها ریسا نیاز ب ماریآلوده و ب یدانه ها

 .ندیآ یصورت شاخ در مه ب باًیبوده و تقر دهیخم یکه در انتها کم

 شوند. یم لیخوشه تشک یدر قسمت باالئ شتریآلوده ب یشاخ یدانه ها 

 به  داریو با غشا پا متریسانت 2-4به طول  دهیو نسبتا خم یادراز، استوانه یهاسهیوجود ک لیبه دل یماریب نیا 

 .شودیم کیتفک یراحت
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

  های تازه آلوده شده تخریب و از بین بردن خوشه 

 های ثانویه حذف میزبان 

   تنظیم تاریخ کشت جهت اجتناب از بیماری 

 تناوب زراعی 

  عدم کشت در مناطق آلوده 

 رامیت نیبذر قبل از کشت با کاربوکس یضدعفون WP75%  2 در هزار 

 

 سیاهک پنهان ذرت خوشه ای )سورگوم( -4

 عامل بیماری

 می باشد. Sporisorium sorghiعامل بیماری قارچ  

 شرایط مساعد بیماری

 استدرجه سانتی گراد  16-23اسپورها  یجوانه زن یحرارت ممیاُپت. 
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 عالیم بیماری

 ستیمشخص ن یعالئم خاص ،یذرت خوشه ا یتا قبل از خوشه ده . 

 رنگ  اهیتوده س ی( محتویها )گال یها صورت توپکه شوند و ب ینم لیها، دانه ها تشک گل یپس از آلودگ

 شوند. یم لیقارچ هستند، تبد یکه اسپورها

  متفاوت  یماریبعالئم و عامل  یباشد ول زین اهیگ کی یرو یشاخ اهکیپنهان ممکن است همراه س اهکیس

 است.

 اند. اندازه احاطه شده یداریپا ومیدیکه توسط پر شوندیم نیگزیقارچ جا یتوسط سورها یانفراد یهاخمدانت

بوده و  یمرغتخم ایشکل  یاز سورها مخروط یاری. بسرسدیهم م متریسانت 1ها تا بوده و طول آن ریسورها متغ

ممکن  یبوده و حت ریمتغ یاقهوه ای یاکسترتا خ دیها از سفشده سورگوم هستند. رنگ آنبزرگ یمشابه بذرها

 باشند.  یو خاکستر یاقهوه یصورت نوارهااست به

 هیحاش ایو  ینییپا ،ییممکن است در بخش باال ایسنبله را آلوده کنند و  کی یهاسورها ممکن است کل گلچه 

 شده باشند. سنبله متمرکز کی

  آلوده هستند ریغ اهانیآلوده از نظر ارتفاع و قطر ساقه مشابه با گ اهانیاغلب گ. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 رامیت نیبذر قبل از کشت با کاربوکس یضدعفون WP75%   (2- 5/1 در هزار) 

 

 خوشه ذرت یومیفوزار یدگیپوس -5

 عامل بیماری

از عامل  یکیگونه  نیا می باشد. Fusarium verticillioides (= Fusarium moniliforme)قارچ  عامل بیماری 

 یدگیپوسـ باشد. قارچ مـذکور عامـل یم رانیکشت ذرت در ا یاصل خوشـه در منـاطق یـومیفوزار یدگیپوسـ یاصـل

های مختلف  در اندام داشته، یعیو سـطح انتشـار وسـ شود یمحسوب م ایاز مناطق دن ارییذرت در بس شهیر سـاقه و
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 اهچـه،یخوشه ذرت بـه عنـوان عامـل مـرگ گ یدگیبر پوس عالوه مذکور یقارچ مارگری. بکند یم مارییب دیتول اهیگ

 گزارش شده است. زیساقه ذرت ن یدگیو پوس شهیر یدگیپوسـ

 شرایط مساعد بیماری

 کند. یم یگذران و بـذر زمسـتان یـاهیگ ـاییدر بقا ومیسلیصورت مه ب مارییقارچ عامل ب 

  کنند. یعمل م هیآلوده کننده اول هیها به عنوان ما ومیدیوکن ومیسلیم 

 شده  جادیهای ا و زخم کاکل مجـرای قیشوند و از طر یحشرات به خوشه منتقل م ایاسپورها توسط باد  نیا

 شود. یم اهیبافت های بدون زخم وارد گ یو حت

 قبل از ظهور کاکل و  خشک شـامل آب و هـوای مـارییو توسـعه ب جادیمناسب برای ا ییآب و هوا طیشرا

 باشد. یکاکل ها م ظهور هفتـه بعـد از 3تـا  2آب و هوای گرم و مرطوب 

  است یـاهیگ ـاییبـذر و بقا ـقیاز طر مـارییانتقال عامل ب. 

 عالیم بیماری

 تغییر رنگ یافته صورتی عنابی تا قرمز قهوه ای روی نوک دانه ها ظاهر  به صورت لکه های عالیم بیماری ابتدا

 می شود.

 .این لکه ها ممکن است به صورت پراکنده یا پیوسته روی دانه ها در قسمت نوک بالل به وجود بیایند 

  صورت پیشرفت بیماری کپک پودر مانند یا پنبه ای صورتی رنگ روی دانه های آلوده رشد می نماید. در 

 شود یم دهیهم روی سطح بذور آلوده د تـرک هـای سـتاره ای شـکل ـای دیهـای سـف رگه یگاه. 

  شوند یآلوده م یدر تعدادی به صورت گروه ای منفرد صـورته هـای بـالل ب دانه. 

  شوند یم دهیپوشش های بالل هم د روی قارچ یشیهای رو اندام . 

 شـود یمـ ـزیسبب کاهش عملکرد محصول ن مارییشوند، ب یسبکتر م آلوده از آنجـا کـه بـالل هـای. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 تا حدودی موثراست. با توجه به  زین ـایبعد از ذرت جمع آوری گردد. شخم و مدفون سـاختن بقا یاهیگ اییقاب

 5-15 قـارچ در عمـق نیموجود در خاک بوده و ا یاهیگ اییبقا عمـدتا روی ـومیبقـای قـارچ فوزار نکـهیا

قارچ دور  دسترس تا حد امکان از یاهیگ اییباشد تا بقا قیعم دیبرد، لذا شخم با یخاک به سر م متـرییسـانت

 .بماند
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 نی. اردیدارد، صورت گ شترییب وعیکـه شـ ییخوار اروپا خصوص ساقهه موقع و موثر با آفات ذرت به مبارزه ب 

 جـادیتوسط آفـات ا اهیکه در گ ییها . اوال، زخمشوند یم مزرعه در مـارییسبب گسترش ب لیآفات به چند دل

ثالثا، . باشد ناقل قارچ مایمستق توانند یالروهای حشرات م ا،یاست. ثان ومیقارچ فوزار ورود راه شـود یمـ

را بـه  ـاهیگ ط،یشـرا ـنیکـه ا دهند یم تنش قـرار طیرا تحت شرا اهیخسارت گ جادیالروهای حشرات با ا

 .کنـد یمسـتعدتر مـ مـارییو ب یآلـودگ

 استفاده از بذر سالم و  یول دهد، یم آلـوده کننـده هـوازاد رخ ـهیما قیبالل ذرت عمدتا از طر یاگرچه آلودگ

 .است مـوثر یشده در کاهش آلـودگ یضدعفون

  ـردیگ یصـورت مـ ـرامیت - نیبذور ذرت با کربوکس یمعموال ضدعفون. 

 لیراکسـ ) های تبوکونـازول انجام شده، قارچکش یمقدمات شیآزما کی یط ( DS %2 کونازولیو دی ن 

 از خود نشان داده اند.  یخوب ییکارا بـذور ذرت یجهت ضدعفونWP %2)   تیا یسوم)

 گردد یم هیتوص پنبـه و کلـزا ـرینظ زبـانیم ـریمحصـوالت غ یمناسب با برخـ یتناوب زراع. 

 برنامه کند یکم م مارییبرابر ب در را اهیاندک کود پتاسه مقاومت گ از اندازه کود ازته و مصرف شیمصرف ب .

 .شود میخاک مزرعه تنظ روی انجام شده شاتیبر طبق آزما اهیگ یده کود

 هـای نیامکـان از ماشـ صـورت . درکننـد یرا هموار مـ ومیترک در بذر، راه ورود فوزار جادیبا ا ها نیکمبا 

صـدمه بـه بـذر وارد  نیها کمتر نیماش نیگردد. با کمک ا استفاده( picker husker)مخصـوص برداشـت ذرت

 .گردد یبرداشت م زترییبذر تم ضمن شـده و در

 قارچ  شتریرشد و توسعه ب برای مناسـب طیشدن شـرا ایرطوبت و مه شیاز حد بوته، سبب افزا شیتراکم ب

 .برای هر رقم باشد شده هی. تراکم بوته متناسـب بـا مقـدار توصـشودیم

 برنامه زمان کی. طبق ردیگ صورت ـدیبا شود، یرطوبت بذر مناسب برداشت م نکهیبرداشت ذرت به محض ا-

کار  نی. برای ادیعمل آه ممانعت ب یآلودگ شتریتا از توسعه ب گردد، بندی مشخص ابتدا مزارع آلوده برداشـت

هنگام برداشت  در برای بـذر13- 15برای خوشه و  % 18%   ریالزم است. رطوبت ز یمنظم هفتگ دهاییبازد

 .باشد یمناسب م
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 همراه بذر در شروع و گسترش  یاضاف باشند. مـواد یاهیو عاری از هر گونه ذرات گ زیکامال تم دیبذور ذرت با

بـوده و از نفـوذ آب و  ـزیتم ـدیبا گردد، یو انبار م ختهیرها  آن در که بـذر ییها سهیموثر است. ک یآلودگ

 موثر است. مارییب مرطوب و حشرات انباری در گسترش طیآن ممانعت به عمل آورد. مح داخل حشـرات بـه

 جدا خودداری کرد. دیز انبار کردن بذور کپک زده باا 

  ردیگ قبـل از انبـار کـردن بـذور انجـامانبار  یو رطوبت ییدما طیمناسب شرا وکنترل کـردن انبـار زیتم. 

 از زخم اهیشود گ یسبب م زودهنگام کشـت یمناسـب کشـت ذرت در منطقـه مشـخص گـردد. گـاه خیتـار-

 .ابدیکاهش  مارییب زانیم و لذا زدیهای حاصل توسط حشرات بگر

 لکه قهوه ای ذرت -6

 عامل بیماری

 می باشد.  Bipolaris maydisعامل بیماری قارچ 

 شرایط مساعد بیماری

 است درجه سانتی گراد  28-24  بیماری عامل قارچ حرارتی اُپتیمم. 

 دارد شیوع مرطوب و گرم مناطق در بیماری. 

 بردمی سر به ذرت بقایای در کنیدیوم و میسلیوم صورت به را زمستان بیماری عامل. 

 شوندمی منتقل مجاور مزارع به شالقی هایباران یا باد وسیله به هاکنیدیوم. 

 عالیم بیماری

 شودمی ظاهر ذرت های برگ روی خاکستری به مایل رنگ خرمائی هایلکه صورت به عالئم. 

  به مایل نخودی زرد ها آن حاشیه شوند،می تشکیل هم کنار موازی طور به مختلف هایاندازه در هالکه 

 . است ایقهوه

 شوند ها برگ کامل رفتن بین از و سوختگی موجب و شوند پیوسته هم به است ممکن لکه. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  گیاهی بقایای بردن خاک زیراز بین بردن و 

 کشت ارقام مقاوم 

 رعایت تناوب زراعی 

 

 ذرت معمولی زنگ -7

 عامل بیماری

 می باشد. Puccinia sorghiمل بیماری قارچ عا

 عالیم بیماری

 هستند واضح بسیار هابرگ روی ولی شوند، دیده گیاه هوایی هایبخش تمام در است ممکن هاجوش. 

  دارای که ذرت برگ جنوبی زنگ برخالف شوند،می تشکیل زمانهم طوربه برگ سطح دو هر در هاجوش 

 . شودمی دیده هابرگ زیرین سطح در و بوده پراکنده هایجوش

 و شده تیره ایقهوه برگ بلوغ با و بوده عنابی ایقهوه تا طالیی ایقهوه دراز، مدور، یوریدیومی هایجوش 

 . دهندمی تشکیل را تلیومی هایجوش

 شودمی دیده غالف و هابرگ مرگ و کلروز بیماری، شدید حالت در و هستند شکوفا و پودری هاجوش . 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  هیبریدها و واریته های مقاوماستفاده از 

 کاربرد قارچ کش ها به محض ظهور جوش ها روی برگ ها به خصوص در مزارع تولید بذر 

 دهدمی کاهش را بیماری این تابستان باالی حرارت درجه. 

 

 ذرت جنوبی زنگ -8

 عامل بیماری

 در سریع و است ترمخرب معمولی زنگ به نسبت زنگ اینمی باشد.   Puccinia polysoraعامل بیماری قارچ 

 زنگ این معمولی، زنگ برخالف .شودمی دیده جنوب ساحلی خط و دریا هایکناره در و یابدمی گسترش هابرگ

 .پسنددمی را باال دمای

 عالیم بیماری

 است معمولی زنگ از تررنگ نارنجی و گرد کوچک، معموال آن هایجوش. 

  خشکاندمی و کرده زرد را برگ ظاهر هاجوش . 

 یابدمی کاهش محصول نتیجه در شودنمی پر هاخوشه باشد زیاد بیماری که زمانی. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 استفاده از قارچ کش های مناسب 

 
 پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت -9

 عامل بیماری

صورت ه ب یو متحرک است. باکتر یگرم منف یباکتر کیکه می باشد.  Erwinia chrysanthemiعامل باکتری 

 یها زخم ایها و  روزنه ها، عدسک قیکند و ذرت را از طر یم یمحصول در خاک زندگ یایبقا یرو تیساپروف

 .خاکزاد است یباکتر کیکند و  یبرگ آلوده م ایساقه 

 شرایط مساعد بیماری

 گسترش دارد دیشد یها باران یدر مناطق دارا شتریب یماریعامل ب. 

  است عیشود شا یانجام م یباران ای یغرقاب یاریکه آب یدر مناطق. 

  طلبد. یبه همراه چرخش کم هوا و باد را مدرجه سانتی گراد  30-35باال  یدما شتریب 
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 عالیم بیماری

 ها و بالل  شدن ساقه ، قاعده برگ یو قهوه ا یدگیله 

  تمام بوته ای یانتهائ یخشک شدن قسمت ها ای یپژمردگ 

 از ساقه  یشدن قسمت هائ رهیو ت یخوردگ چیپ 

  شده است.  دهیاز موارد د یاریشکسته شدن و افتادن بوته ها در بس 

 است. یماریب نیا پیساقه از عالئم بارز و ت یدگیچیپ 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 ستفاده از ارقام مقاوم ا 

 نشود اهیو زخم کردن گ اهیگ یمناسب که منجر به غرقاب ساز یزراع اتیعمل. 

 

 کوتولگی زبر ذرت -10

 به. شودمی آلوده محصول درصد 50-60 مواردی در که است ایران در ذرت مهم هایبیماری از یکی ویروس این

 .است تربیش ویروس این خسارت آلوده، گیاهان در محصول تولید عدم دلیل

 بیماریامل ع

 .است Reoviridae تیره و Fijivirus جنس از همی باشد،ک Maize rough dwarf virus   عامل بیماری ویروس

 نحوه انتقال بیماری

 شودنمی منتقل مکانیکی طوربه ویروس. 

 مانند دلفاسیده تیره های زنجرک توسط و تکثیری و پایا صورتبه انتقال Laodelphax striatellus انجام 

 .شودمی

  و غالت تیره هرز هایعلف در آن پایداری. است غالت میان در وسیعی میزبانی دامنه دارای ویروس این 

 .گیردمی صورت ناقلین بدن
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 عالیم بیماری

 شدید کوتولگی 

 ساقه شدن ضخیم 

 هاگره میان فاصله کاهش 

  هابرگ ایستادن راست  

 انتهایی هایبرگ در خصوصبه کلروتیک نوارهای و هالکه ،خطوط وجود  

 شده خشک و نکرده رشد انتهایی بخش 

  حالت برگ به و شدهخارج هم سر پشت صورتبه هارگبرگ از ریزی هایبرجستگی ها،برگ پشت در 

 .شوندمی دیده هم غیرمسلح چشم با اوقات گاهی هابرجستگی این. دهندمی زبر
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  مقاوم ارقاماستفاده از 

  ناقل هایزنجرک با مبارزه 

 (کردن کشت دیر) کشت تاریخ تنظیم 

 سیستمیک کشحشره سموم با ذرت مزارع حاشیه پاشیسم  

 ذرت کشت از قبل هرز هایعلف بردن بین از  

 شود حذف باید غالت تناوب این در که زراعی تناوب. 

 ویروس موزاییک کوتولگی ذرت -11

 عامل بیماری

 .است محدود استوایی گرم مناطق به بیشتر ویروسمی باشد. این  Maize dwarf mosaic virusعامل بیماری ویروس 

 نحوه انتقال بیماری

 شود می منتقل ناپایا رابطۀ با شته توسط. 

  است انتقال قابل نیز مکانیکی صورت به. 

 عالیم بیماری

  است هارگبرگ روی روشن رنگ به و کلروتیک نوارهای و خطوطایجاد . 

 )ایجاد لکه های سبز تیره و روشن در سطح برگ )موزاییک 

 شودمی هابوته کوتولگی به منجر گیرد، صورت زودهنگام آلودگی اگر . 

 پیچیدگی برگ ها 

 کندمی حمله هم سورگوم گیاه به ویروس. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 میزبان هرز های علف بردن بین از  

  مقاوم ارقام از استفاده 

 مبارزه با ناقلین 
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 موزاییک ایرانی ذرت -12

 عامل بیماری

 می باشد. Iranian Maize Mosaic Virusعامل بیماری ویروس 

 نحوه انتقال بیماری

 های زنجرک توسط ویروس این Unkanodes tanasijevici  و Laodelphax striatellus  پایا صورتبه 

 . گیردمی صورت تکثیری و

 شودنمی منتقل بذر و آلوده با سالم هایبوته تماس مکانیکی، طوربه ویروس. 

 عالیم بیماری

 شوندمی نکروتیک و شده ایقهوه بعدا که شودمی ظاهر هابرگ روی کلروتیک موازی خطوط . 

 شودمی دیده بیشتر اندشده آلوده فصل اوایل در که هاییبوته در رشدی کاهش . 

 کندمی حمله برنج و گندم مانند غالت تیره گیاهان از تعدادی به ویروس این . 

 دارد بستگی ناقل جمعیت و کشت زمان ذرت، رقم آلودگی، زمان به خسارت میزان. 

  کندنمی حمله سورگوم به ویروس. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 مقاوم ارقام از استفاده 

  ناقل هایزنجره با مبارزه  

  (هنگام دیر کشت) کشت تاریخ تنظیم 
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 کی ذرتفیزیولوژیاختالالت 

 ورتی شدن بالل ص -1

 عارضهدالیل ایجاد این 

  یک اختالل فیزیولوژیکی است که گاهی اوقات به دلیل شرایط محیطی  اتفاق می افتد.صورتی شدن 

  راجع به درجه حرارت و رطوبت خاص برای مستعد شدن ذرت ها به صورتی شدن در اطالعات محدودی

 دسترس می باشد.

 این عارضهعالیم 

 رنگدانه ای قرمز به است که به دلیل تولید  به صورتی روشن عالیم مشخصه آن تغییر رنگ دانه های ذرت

 می باشد. نام آنتوسینین 

  نور خورشید قرار می گیرند قابل توجه است.تغییر رنگ دانه های ذرت زمانی که در معرض 

  تغییر رنگ دانه ها محدود به پریکارپ می باشد و پس از آسیاب کردن دانه ها تغییری در رنگ آرد به دست

 آمده ایجاد نمی شود.

 ممکن است با بیماری فوزاریومی اشتباه گرفته شود.تغییر رنگ دانه ها ، 

 و موجب کاهش ارزش اقتصادی آن می گردد.  شود یکاسته م محصول یاز بازارپسند 
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 ترک خوردگی و شکاف دانه های ذرت -2

 دالیل ایجاد این عارضه

  اعتقاد بر این است که ترکیدگی دانه  به دلیل رشد نامنظم ایجاد می شود، به ویژه در سال هایی که بارندگی

 به طور نا منظم بوده.

  .همچنین هنگامی که شرایط آب و هوایی بسیار گرم و خشک باشد، این عارضه رایج می باشد 

 عالیم این عارضه

 ترک خوردگی یا شکاف نامنظم بر روی پوشش دانه 

 دانه های ترک خورده به دانه های پاپ کورن شباهت داشته 

  ساپروفیت شکاف ایجاد شده در دانه موجب خروج نشاسته شده که محیط ایده آلی را برای رشد قارچ های

 ثانویه مانند فوزاریوم، آسپرژیلوس و پنیسیلیوم فراهم می کند.

  ترک خوردگی بیشتر در ژنوتیپ هایی با دانه های سخت ایجاد می شود، اما در هیبریدهای تجاری به ندرت

 رخ می دهد.

 

 Silk- jammingمتراکم شدن ابریشم بالل یا کاکل  -3

 دالیل ایجاد این عارضه

 .ابتدا به دلیل تنش های شدید خشکی رخ می دهد 

  اما ممکن است از تنش های حرارتی باال و یا رطوبتی یا دیگر تنش هایی که قبل یا در طول گرده افشانی

 رخ می دهد، ایجاد شود.
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 مواد غذایی نیز ممکن است  این اختالل را تشدید کند. تراکم بیش از حد گیاهان و کمبود 

 عالیم این عارضه

 .موجب درازشدگی و تجمع ابریشم یا کاکل در بالل می شود 

 .موجب عدم موفقیت خروج ابریشم یا کاکل از بالل می گردد 

 .بالل ها تقریبا یا به طور کامل خالی از دانه می شوند یا به صورت کچل در می آیند 

  اُفت عملکرد محصول می شود.موجب 

 

 جوانه زنی دانه های ذرت در بالل -4

 دالیل این عارضه

  در طول فصل هایی با ساعات کم آفتابی، با آب و هوای ابری و کمترین واحدهای این پدیده به طور عادی

 گرمایی رخ می دهد.

  برداشت ممکن است خواب دانه و بارندگی در طول زمان عالوه بر این دماهای باال در طول مراحل رشد

 جنین را شکانده و موجب جوانه زنی دانه ها در بالل شود.

 .کمبود مولیبدن در دانه ها نیز ممکن است باعث این عارضه شود 

 .این عارضه از طریق مصرف دیر هنگام و بیش از اندازه ی کودهای نیتروژنی افزایش می یابد 
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 عالیم این عارضه

 مشخصه اصلی این عارضه می باشد. جوانه زدن دانه ها در بالل 

 

 کچلی بالل  -5

 دالیل ایجاد این عارضه

  معموال به دلیل شرایط رطوبتی و دمای باال یا  آب و هوای خشک و وزش باد در طول گرده افشانی

 دهد. رخ می

  همچنین تنش ناشی از آبیاری بیش از حد یا کمبود آب، کمبود عناصر غذایی و یا دمای باالی شب

درجه سانتی گراد( در طول گرده افشانی و پر شدن دانه در قسمت باالیی بالل، می تواند  22)باالی 

 کچلی را ایجاد کند.

 الیم این عارضهع

 .مناطقی در اطراف یا نوک بالل خالی از دانه شده 

 .اندازه دانه ها در روی بالل با یکدیگر متناسب نمی باشد 
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