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 های مختلف بر سالمت بذر سویاکنع و زمان استفاده از برگ خشکبررسی اثر نو

 
 3و سید اسماعیل رضوی 2، ابراهیم زینلی2فر، فرشید قادری1نصیبه رضایی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.1

 گانعضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر.2

 عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.3
 

شود که در سويا دوره پر شدن دانه و رسيدگي محصول با شرايط نامساعد محيطي شامل دماي پايين و بارندگي زياد مواجه مي گاهي اوقات
پاشي ي تسريع در رسيدگي و برداشت به موقع محصول خود اقدام به محلولرو کشاورزان برااندازد. از اينرسيدگي محصول را به تاخير مي
هاي مختلف بر روي سالمت کنخشک کنند. در اين پژوهش به منظور بررسي اثر برگهاي مختلف ميکنمزرعه با استفاده از برگ خشک

کيلومتري  15اي واقع در ي با سه تکرار، در مزرعههاي کامل تصادفبذر سويا رقم کتول آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک
 (، پاراکواتليتر/هکتار 7هاي گاليفوسيت )کشهاي مورد استفاده شامل علفکنبرگ خشکانجام شد.  1394شرق گرگان در سال زراعي 

پاشي کيلوگرم در هکتار( بود. محلول 7و 5، 3( و محلول نمک در سه غلظت )ليتر/هکتار 2) (، برومايسيدليتر/هکتار 3(، دف )ليتر/هکتار 5.5)
درصد( انجام شد. جهت  55درصد و بار ديگر در رطوبت  65ها به ها در دو مرحله )يک بار در زمان رسيدن رطوبت دانهکنخشکبرگ

( PH=5/4شده )( اسيدي PDAدکستروز آگار ) -زميني محيط کشت سيب شناسايي و تعيين بيمارگرها دانه سويا تيمارها بذرها بر روي
هاي ( بر اساس ويژگي.Alternaria sp.( ،)Fusarium sp.( ،)Phomopsise sp.( ،)Cercospora spکشت شدند و بيمارگرهاي )

هاي داراي نمود ظاهري هاي زايشي تشخيص داده شدند. ميزان آلودگي به بيمارگرها بر اساس شمارش دانهشناسي اندامپرگنه و ريخت
داري بر روي آلودگي بذرها کش اثري معنيپاشي و نوع علفسمپاشي و اثر متقابل زمان آزمايش نشان داد که زمان سمبررسي شد. نتايج 

 .Fusarium spدرصد( و  5)در سطح  Alternaria spداري روي سالمت بذر و آلودگي بذرها به کش اثري معنينداشت. اما نوع علف
کش دف درصد و علف 55کش برومايسيد و رطوبت درصد و علف 65المت بذر در رطوبت درصد( داشت. بيشترين درصد س 1)در سطح 

ديده شد. کمترين درصد سالمت بذر در هر دو رطوبت در زمان استفاده از پاراکوات مشاهده شد. بيشترين درصد آلودگي به بيمارگر 
Fusarium sp.  ها مشاهده شد. بيشترين درصد آلودگي به بيمارگراز نمکدر زمان استفاده از گاليفوزيت و کمترين در زمان استفاده 

Alternaria sp.  در زمان استفاده از پاراکوات و کمترين آلودگي در زمان استفاده از گاليفوزيت مشاهده شد. آلودگي به بيمارگر
Cercospora sp.  درصد در هيچکدام از تيمارها  55کيلوگرم در هکتار مشاهده شد ولي در رطوبت  3درصد فقط در نمک  65در رطوبت

درصد در زمان استفاده از  65در رطوبت  .Phomopsise spبيشترين درصد آلودگي به بيمارگر . آلودگي به هر سه بيمارگر مشاهده نشد
فوزيت آلودگي درصد آلودگي به اين قارچ تنها در زمان استفاده از گالي 55مشاهده شد، در رطوبت  کيلوگرم در هکتار 3گاليفوزيت و نمک 

شود در صورت نياز به کن دقت بيشتري به عمل آيد. همچنين توصيه ميخشکبايستي در انتخاب نوع برگمشاهده شد. بنابراين مي
 درصد( بذر صورت گيرد.  55تر )پاشي در رطوبت پايينها تا حد امکان محلولکناستفاده از برگ خشک

  

 .يمارگرهاي بذرزادکن، بسويا، برگ خشک های کلیدی:واژه
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