اطالعیه
قابل توجه جالیز کاران
بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی میوه و ریشه خربزه:
تا تَجِ تِ ساتقِ ّ آلَدگی تشخی هضاسع جالیض تِ قاسچ سایضٍکتًَیا تِ خصَص دس هضاسع
شْشستاًْای ًیکشْش  ،ایشاًشْش ٍ دلگاى ٍ ٍجَد تاسًذگی ٍ تاال سفتي سطَتت ًسثی احتوال
شیَع ٍ طغیاى تیواسی پَسیذگی ًاشی اص قاسچ هزکَس دس هضاسع خشتضُ  ،خیاس  ،کذٍ ٍ
ٌّذٍاًِ ٍجَد داسد.
عالئم بیماری:
عالئن ایي تیواسی دس اتتذا تصَست پژهشدگی  ،صسدی ٍ گاّی سثض خشکی تَتِ ّای خشتضُ
ًوایاى هیشَدکِ دلیل آى آسیة قاسچ تِ سیستن سیشِ ای هی تاشذ.
هیَُ ّای خشتضُ کِ دس تواس هستقین تا خاک ّستٌذ دس ًقطِ تواس دچاس فشٍ سفتگی ٍ
پَسیذگی شذُ ٍ هوکي است تشک تخَسد  .عالئن پَسیذگی تیشتش تش سٍی هیَُ خشتضُ ،
خیاس ٍ کذٍ دیذُ هی شَد.تِ ایي عاسضِ سٍی هیَُ اصطالحا
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شَد.قاسچ سایضٍکتًَیا ّوچٌیي سٍی طَقِ ٍ ساقِ هی تَاًذ شاًکش ( صخوْای کشیذُ ٍ فشٍ
سفتِ)ایجاد ًوایذ .شیَع ٍ خساست تیواسی دس ششایط گشم ٍ هشطَب تاال هی تاشذ.
کنترل و پیشگیری:
جْت کٌتشل ٍ پیشگیشی اص ایي تیواسی الصم است کشاٍسصاى تِ ًکات ریل تَجِ داشتِ
تاشٌذ :


دس هضاسع کشت شذُ کِ ساتقِ آلَدگی داسد تاصسسی هذاٍم اًجام ٍ تِ
هحض هشاّذُ عالئن صسدی ٍپژهشدگی ،سیشِ ّا تشسسی ٍ دس صَست
ٍجَد پَسیذگی تَتِ ّای آلَدُ اص خاک خاسج ٍهحل خشٍج گیاُ تا آب
آّک ضذعفًَی شَد..




تقایای گیاّی آلَدُ سَصاًذُ ٍ اهحا گشدد.
اص آتیاسی هشتشک هضاسع سالن ٍآالَدُ خَدداسی شَد.



اص تشدد کاسگشاى اص هضاسع آلَدُ تِ هضاسع سالن هواًعت شَد



تٌاٍب صساعی تا گیاّاى غیش هیضتاى هثل غالت





عذم تواس هستقین هیَُ ّا تا خاک
سعایت اصَل تْذاشتی اص قثیل شستشَی ادٍات خاک ٍسصی دس هَقع کاشت
جْت جلَگیشی اص پیششفت تیواسی اص سوَم تٌَهیل یا کاستٌذاصین تِ ًسثت

 2دس ّضاس تْیِ تصَست

هحلَلپاشی دس پای تَتِ ّا استفادُ شَد.
مدیریت حفظ نباتات استان سیستان و بلوچستان

