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کرنال بنت گندم
شناسائی مشکل

این مرض قبل ز رفع حاصل قابل تشخیص نمی باشد اما بعد از رفع حاصل دانه ھای 
مریض به آسانی تشخیص شده می توانند.                                 

در این مرض پودر سیاه رنگی در داخل دانه مشاھده گردیده و قسمت خارجی دانه 
سالم میباشد اما در دانه ھای مریض شکسته گی و کفیده گی در قسمت خارجی آن 

به مشاھده میرسد. اگر دانه ھا فشار داده شود بوی بد شبیه بوی ماھی گندیده شده 
از آن خارج میگردد. عامل مرض قارچی است که درخاک زندگی مینماید وتخم ھای قارچ 
روی خاک ویا نزدیک سطح خاک  نمو نموده وتوسط باد به گل ھای گندم انتقال مینماید.

مقدمه
کرنال بنت از جمله امراض قارچی گندم بوده که باعث کاھش حاصالت و شکستن دانه 

ھا میگردد. ھمچنان در صورت شدت مرض باعث بد بوی شدن نبات گندم میگردد.

کنترول
•  خیشاوه نمودن واز بین بردن گیاھان ھرزه از مزرعه.

•  کشت انواع مقاوم اصالح شده مانند گندم گل96، پامیر 94، مقاوم 09 وغیره.
•  انتخاب تخم عاری از مرض.

• تناوب زراعتی با نباتات خاندان پلی دار مانند سایبین ، لوبیا، ماش وغیره.
• قلبه زمین به عمق بیشتر از 30 سانتی متر و یخ آب نمودن درفصل زمستان.

• جلوگیری از انتقال تخم ملوث با مرض از یک منطقه به منطفه دیگر.
• تداوی بذری تخم توسط قارچ کش ھای مانند سریسان و ویتاواکس دو گرام دریک کیلو 

گرام تخم معامله وخوب مخلوط گردد.
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نمودن شرایط صحی مانند داشتن ماسک, کاله, دستکش, عینک و لباس ھای مخصوص که از دوکان ھای ادویه جات 
زراعتی خریداری کرده میتوانید


