د فصلونو د سرخی اهم امراض

IMPORTANT RUST DISEASES :-

CEREALS - STEM RUSTپه غنمو کی د ساقی سرخی (Puccinia
)graminisژیړه سرخی.

()P.striiformisپه خسته لرونکو میوه کی()Tranzschelia discolor

دساقی سرخی په غنمو کی

ریړه سرخی په غنمو کی

په بادام،شفـــتالوکی د ســـرخی مرض

دپیازاواوږه کی سرخی

د فصلونو د سرخی اهم امراض

RUST

توضیحات :دغنمومهمی سرخی دتنی یاتوره سرخی پټیی سرخی چهه زیهړه سهرخهی رهم ورتهه وایهی او دپها هو
سرخی یا نصواری سرخی ده په دی وروستیو کی یهوه مهههمهه سهرخهی چهه د 4G99دافهاهانسهتهاغ د غهنهمهو کهرونهدی
تهدیدوی .که ځه رم چه مقاوم انواع معرفی شویدی خو ژیړه سرخی اوس رم لیدل کیږی په خسته لرونهکهو مهیهوو او
سبو کی لکه لوبیا او پیار کی لیدل کیږی.
اکثرآ د سرخی مرض ژمی په ژوندیو انساجو کی تیروی .په پسرلی کی کله چه روا توده شی سپورونهه خهارجهیهږی
تر څو چه نوی ودی اخته کړی .په اوړی کی باد سپورونه اوږدی فاصله کی انتقالوی خولمدبل رم مهم دی څکه چهه
۲۰-۱۰ساعتونه د ودی لپاره پکار دی .په غنموکی د ساقی سرخی لوړی درجی تودوخی ته ضرورت لهری مهعهتهدلهه
شپه ۲۵-۳۰درجی د سانتی ګراد او متعدله شپه۱۵-۲۰سانتی ګراد له شبنم سهره یهو ځهای خهو نهوری سهرخهی یهخهی
درجی ته ضرورت لری.
مثآل د فاصلی سرخی ۱۶-۲۵او د خسته لرونکی میوی ۲۶-۱۳درجو پوری ضرورت لری.
نظارت او تفتیش  :غله جات باید په متظم ډول ترنظارت الندی وی اوکله چه د سرخی مرض شهیهوع ولهری
باید د کرنی وزارت ته اطالع ورکړل شی.
په نوروفصلونوکی بایدرفته وارسرخی چک شی او که مساعده شوه تداوی بهایهد شهروع شهی او کهه عهالیهم پهه ټهولهه
شوی میوه کی ولیدله شوه نو باید چه په اینده فصل کی پخوالدی چه عالیم ولیدل شی تداوی شی.
مخنیوی :په سبو کی زراعتی تناوب او د کروندی حفظ الصحه مراعات شی.
په غلو کی سرخی په عنعنوی ډول د مقاومو انواعو په واسطه کنټرول کیږی خو د مرض د نویوو انهواعهو پهیهدای هت
چه د وبایی خاصیت لری مثال ژیړه سرخی په ۱۹۸۰او  4G99په ۱۹۹۹کی دایمی تهدید ده فعهال دغهنهمهوانهواع دی
 4G99په مقابل کی مقاومت نلری او تداوی(دوا پاشی) اقتصادی نه تمامیږی.
د ساقی سرخی په مقابله کی کوالی شو د ک ت تاریخ بدل کړو او داسی انواع دغنمهو وکهرو چهه پهه لهنهډ فصهل کهی
درسیږی او داسی انواع چه ژر ورسیږی .ترڅودی مرض نسلونوتعدادراټیټ کړو .اودمرض کهوربهه (زرشهک) لهه
مینځه یوسو ،اویاځینی نباتات چه دامرض لری اوپه خرابوکی وده کوی له مینځه یوسی .دی سهرخهی پهه رهکهلهه بهایهد
دی حفاظی اوترویج ریاستونو ته رپورت ورکړشی ترڅوچه وپیژندل شی.
کله چی سرخی میوه اوسبوکی ولیدل شی ستیب لوردیغ قارچ وژونکی توکی استعمال شی .آزاکسی نترابیغ اوپه مهثهاوب ډول
 PMTقارچ وژونکی استعمال شی( .مایکروبوټاینیل ،یاتیبوکونازول) ترڅواخته توب له مینځه یوسی .کلوروتهالهونهیهل چهی پهه
پسرلی دنوروامراضولپاره واچول شی .سرخی ته رم ګټه کوی.

