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 بیماری بالست مرکباتیک راهکار مناسب برای استفاده در مدیریت تلفیقی 

 
 3و ابوالقاسم قاسمی 2، جواد زیار پایین رودپشتی1مجید الداغی
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توليد مقام هفتم را در دنيا دارا است. بالست  ي مرکبات در جهان بوده و از نظر ميزانکشور ايران يکي از کشورهاي مهم صادرکننده
صورت نقاط آبعالئم بالست روي پهنک و دمبرگ عموماً به باشد.هاي شايع در اکثر نقاط مرکبات خيز دنيا ميمرکبات از جمله بيماري

شود. بالست مرکبات عمدتاً به ميها يابد و نهايتًا منجر به خشکيدن سرشاخهسوخته يا نواحي سياه پديد آمده که به تدريج گسترش مي
شود. اما در بعضي از نواحي مازندران عامل اين بيماري ايجاد مي Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)هاي وسيله سويه

Pseudomonas viridiflava  گي اين بيماري به صورت پژمردگي و خشکيد 1367گزارش شده است. در ايران، براي اولين بار در سال
شود هايي حادث مي( در شمال کشور مشاهده شد. شيوع اين بيماري معموالً در سالCitrus macrophyllaهاي پرتقال و آلمو )سرشاخه
يا اوايل بهار وجود داشته باشد. با توجه به  هاي ممتد مرطوب با درجه حرارت پايين )و در نتيجه يخ زدن( طي اواخر فصل زمستان وکه دوره
اري بالست مرکبات با شدت باال در منطقه مازندران و خسارت قابل توجه آن، راهکارهاي پيشگيري از ورود عامل بيماري به داخل بروز بيم

تواند در مديريت تلفيقي بيماري مورد بوده که مي هاي کاهش بروز بيماريترين روشگياه و ظهور بيماري، يکي از بهترين و اقتصادي
-هاي گرم سال از روي مرکبات به روي ساير گياهان علفي منتقل شده و بقاي رورسد عامل بيماري در ماهه نظر مياستفاده قرار گيرد. ب

هاي هرز باغات مرکبات در ميزان ظهور بيماري بالست و ها دارد. بر اين اساس، به منظور بررسي اثر کنترل علفرستي در روي آن
عامل بيماري به عنوان هسته يخ(، دو باغ بزرگ مرکبات به طور مجزا در دو منطقه استان همچنين خسارت ناشي از سرمازدگي )باکتري 

( کنترل شيميايي با استفاده 1هاي هرز در اين باغات عبارت بود از: مازندران در نظر گرفته شد. تيمارهاي مورد بررسي براي کنترل علف
( تيمار شاهد که فاقد هرگونه کنترل شيميايي يا مکانيکي 3هاي هرز؛ و انيکي علف( کنترل مک2ليتر در هکتار(؛  10تا  6رانداپ )به ميزان 

و همکاران  Louwsهاي کامل تصادفي با شش تکرار انجام شد. شاخص بيماري بر اساس روش بود. اين آزمايش در قالب طرح بلوک
ن نتيجه آزمون )کمترين ميزان بروز عاليم بيماري آناليز گرديد. بهتري MSTAT-Cمحاسبه گرديد و نتايج حاصل با کمک نرم افزار 

هاي هرز توسط راندآپ ثبت گرديد. تيمار آزمايشي مربوط به کنترل مکانيکي بالست( در تيمار آزمايشي مربوط به کنترل شيميايي علف
دهد کاهش داد. نتايج نشان مي داري ميزان ظهور بيماري را نسبت به شاهد آزمايش )بدون عمليات کنترلي(هاي هرز هم بطور معنيعلف

توان از آن در مديريت تلفيقي داري موثر بوده و ميهاي مرکبات در کاهش بروز بيماري بالست بطور معنيهاي هرز باغکه کنترل علف
 بيماري بهره جست.
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