دوران حیات سرخی ها:

کنترول:

میزبان اصلی سرخی بته زرشک ( )barberryبوده سرخیی

به اساس تحقیقات که در فارم های مرکز و والیات صورت گرفته

در بته زرشیک کیه میییزبیای اوتیی اسیت میراحیلspore1-
 Aecia spore ،Pycnidia sporeو Basidia
 sporeخویش را میگذراند اما بعضی نباتات دیگر میانینید
غله جیات ،حیبیوبیات و سیبیزییجیات را نیییز مصیا

مییی ینید

سپورسرخی مراحل  Uredio Sporeو Telio Spore
درمیزبای دوم بیا مسیاعید شیدی درجیه حیرارت و ر یوبیت

دو طریقه مهم دریافت گردید:

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی
ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 .1ورایتی مقاوم :ورایتی های که از لحاظ خصووصویوات توکویوتویو وی
مقاوم در مقابل نژاد ( )Raceسرخی میباشکد.

طرق کنترول سرخی گندم

 .2کنترول کیمیاوی :استفاده از قارچ ش های فولیوکیول و نیوتویوو
به مقدار یک الی دو سی سی در یک لیتر آب.

نسبتی مساعد مانند گندم و دیگر نباتات سپری میینیمیایید اتیبیتیه

بکا بر این ریواسوت وویووموی انووتویوتویووت توحوقویوقوات زراووتوی بوه

سپورسرخی تا منفی  ۰۸درجه سانتی گرید در اتومسفیر هیوا

هی اری موسوات هیو وار  CIMMYTو  ICARDAسیاننیه

ی جا میگردد با گرم شدی درجیه حیرارت از ییک میحیل بیه

صد ها نیی را از مراکز مختلف تهیه نیمیوده ،در سیتیییشیی هیای

محل دیگر حتی از یک قاره به قاره دییگیر مینیتیشیر میییگیردد

مختلف کشور ب ریقه اگمنت دیزایی تحت م اتعه قرار گیرفیتیه و

نق ه دیگر که قابل تذکر است میلیلیر میرض ( Disease

گردیده و غرض پیش برد برنامه هیای

 )Triangleکه شامل محی مساعد ،پتوجی ونبات مییبیاشید

وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری

نیی های مقاوم آی انتخا

نسلگیری به دیپارتمنت اصالح سپرده میشود.

در صورت عدم میوجیودییت یی یی از اییی ضیلی هیا میرض
شیوع نمی کند.

آدرس :ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی ،بادام باغ ،کابل
ویب سایتwww.aria.gov.af :
تهیه کننده :دیپارتمنت تحقیقات امراض و آفات زراعتی
تصحیح کننده :کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتی
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مقدمه:

 .1سرخی خطی:

سرخی ها نیییز از جیمیلیه امیراض قیار یی بیوده کیه سیاننیه

سرخی خ ی ی ی از انواع سرخی میباشد ،والیم این مورض قوبول
از هیه در( flag leafبر که خوشه را پوشانیده اسوت و گومووم
ظاهر گردیده بعدآ در صورت شدت مرض تیام قویت های نوبوات
حتی خوشه و دانه را مصواب مویوووازد سورخوی خو وی در سو و
بر به ش ل خط به طور واض دیده میشود رنگ یورید سوپوور
این نوع سرخی زرد یا نارنجی میباشد ،این نوع سرخی در کشوور
ما با مواود شدن شورایوط موکواسو خووارات هوکو وفوت را بوه بوار
میاورد.

بعضیی از انیواع نیبیاتیات را مصیا

میییسیازد ،اییی میرض

میزبای اوتی آی بته زرشک بوده میزبیای دوم آی نینیدم ،جیو،
جواری ،گندنه ،سیییر ودییگیر نیبیاتیات میییبیاشید .سیر خیی بیه
صورت عموم به سیه نیوع سیرخیی خی یی ،سیرخیی سیاقیه و
سرخی برگ میباشد .ریس های سرخی همیشه در حاتت تغیییر
بوده به همیی منظور داکتر نورمی بورنک گفته است سرخیی

نمونه های از سرخی برگ

 .3سرخی ساقه:

هی گاهی نمی خوابد ،دانشمندای همیشه با بوجود آمیدی رییس

ها ی جدید سرخی در تالش انید تیا نییی هیای میقیاوم کیه در

طوری ه قبال تذکرداده شود سورخوی بوه سوه نووع اسوت ووالیوم

مقابل سرخی ها مقاوم باشد بوجود می آورند.

مرض نظر به نوع آن متفواوت مویوبواشود ووالیوم سورخوی سواقوه
یورید سپور های آ ن به ش ل زخم های وییق بوده ورنگ آن

تشریح عالیم:

قهوه یی وسیاه میباشد به هییون موکوظوور  Black Rustنویوز

امراض سرخی از جمله امراض اسیت کیه بیه شی یل Poly

نامیده میشود ،این والیم در قویت های ساقه بعدآ در صورت

( cycleسپورآی درحاتت گردش است ) در بیییعیت میوجیود

شدت مورض در سو و و ووقو

ظواهور مویو وردد ،در

میباشد در صورت مساعد شدی درجیه حیرارت و بیلینید بیودی

صورت شدت مرض خوارات هک وفوت را بوبوارخوواهود آورد.

ر وبت نسبتی شیوع مینماید به صیورت عیمیوم سیرخیی در

 Ug99ی ی از ریس هوای موهوم سورخوی سواقوه مویوبواشود کوه

بیعت سه نوع میباشد:

بور

خوشبختانه سرخی ساقه در افغانوتان به ندرت دیده شده است.

 .1سیرخییی خی ییی Strip Rust-Syn Yellow Rust

).)Paccinia striformis
 .2سییرخییی بییرگ Leaf Rust– Syn Brown Rust
).)Paccinia recondite SP. tritici
 .3سییرخییی سییاقییه Stem Rust– Syn Black Rust
).)Paccinia graminis F. SP tritici

سرخی خطی  ،فارم تحقیقاتی داراالمان ،جوزا 1334

 .2سرخی برگ
این نوع سرخی در افغانوتان در بعضی نقاط کشور دیوده شوده کوه
والیم آن به ش ل نق ه نق ه دایروی و بیضوی باالی س

بر

به رنگ قهوه یی و نصواری ظاهر میوشوود و در صوورت شودت
موورض خوووشووه هووا نوویووز مصوواب مووی و ووردنوود ایوون نوووع سوورخووی
بکام  Brown Rustنیز یاد می ردد.
سرخی ساقه ،فارم تحقیقاتی داراالمان ،جوزا 1334
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