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عارضه خشکیدگی خوشه خرما اولینبار در
سال  8631از شهرستانهای رودبار و قلعهگنج و
سپس در سال  8631از شهرستانهای جیرفت و

دستورالعمل ترويجی:

بم و روی رقم مضافتی ،مشاهده و گزارش شد.

روشهای کاهش خسارت عارضه
خشکیدگی خوشه خرما

بر اساس اطالعات موجود میزان خسارت ناشی
از اين عارضه در جنوب استان کرمان در سال-
های مختلف از  02تا  12درصد کل محصول
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تولیدی نیز برآورد شده است.
اين عارضه عالئمی روی ريشه ،تنه و شاخ و

بر اساس مطالعات گسترده انجام شده در
اين مرکز ،ثابت شده است هیچگونه عوامل
بیماريزای پاتوژنیك ،اعم از قارچ ،باکتری،
ويروس ،ويروئید ،فیتوپالسما و غیره در ايجاد
اين عارضه نقش ندارند .همچنین مشخص شده
است ارقام مضافتي و كلوته بیشترين
حساسیت را به اين عارضه دارند و ارقام ديررس
و زودرس کمتر دچار عارضه میشوند .همچنین
بررسیها نشان می دهد که شدت عارضه در
درختان مسن و بلندتر به مراتب کمتر از
درختان کوتاه و جوان است.

برگ درختان مبتال ايجاد نمیکند .بارزترين
عالئم ظاهری اين عارضه شامل پژمردگی و
چروکیدگی ناگهانی (طی  0-6روز) میوهها ،خوشچهها
و نهايتا تمامی خوشه ،در مرحله تبديل خارك به رطب

است .در شرايط منطقه جنوب استان کرمان
روی رقم مضافتی نوارهای قهوهای رنگ و
نکروز ،معموال در سطح فوقانی دُم خوشهها
ايجاد شده و به سرعت پیشرفت میکند .بروز
اين عالئم معموال همزمان با افزايش دمای
محیط ،کاهش رطوبت نسبی و وزش بادهای
گرم و خشك اتفاق میافتد.

نمونه ای از عارضه خشکیدگی خرما

با توجه به نتايج مطالعات انجام شده در اين
مرکز و نیز ساير مراکز و دانشگاههای کشور

ثابت شده است که عوامل آب و هوايی شامل:
گرمای بیش از حد هوا ،کاهش رطوبت نسبی و وزش
بادهای گرم و خشك در دوره بحرانی تبديل خارك به

رطب ،عامل بروز عارضه خشکیدگی و
چروکیدگی خوشه خرما بوده و انجام اقدامات
زير توانسته است تا حد بسیار زيادی خسارت
اين عارضه کاهش دهد:
 اسککتفاده از گیاهککان پوششککی نظیککر يونجککه،
سورگوم ،حنا و وسکمه جهکت میانکهککاری در
نخلستان های جکوان مکیتوانکد سکبب تعکديل
دمای نخلستان گرديده و از خسارت بکاهد.

استفاده از گیاهان پوششی(میانه کاری)

 استفاده از پوشش سبد حصیری روی خوشهها
در اوايل مرحله تغییکر رنکگ میکوه خرمکا ،بکه
تعديل دمای اطکرا خوشکه و ککاهش اثکرات

نامساعد محیطی و ممانعت از تکابش آفتکاب و
وزش بادهای گرم کمك میکند.
 کاربرد مخلوط بردو  %1به صورت پوشش روی
دمخوشککههککا ،قککادر اسککت از خسککارت عارضککه
خشکککیدگی خوشککه بککه میککزان چشککمگیری
پیشگیری نمايد.
 رعايت مديريت صکحیح آبیکاری مهکم بکوده و
توصیه میگردد در خاكهای شنی هر  3روز و
در خاكهای با بافت متوسط هر  82روز يکبار
آبیاری صورت گیرد .بهتر اسکت ايکن شکیوه از
اوايل ارديبهشتماه هر سال اعمال گردد.

 حفظ يا افزايش پوشکش گیکاهی نخلسکتان در
جهت کاهش اثر گرما و افزايش رطوبت نسکبی
ضروری است.

پوشش دادن خوشه ها با سبد حصیری

 احداث بادشکن در اطرا باغ بسیار مهم بکوده
و باعث کاهش اثر بادهای گرم بکر شکدت ايکن
عارضه میگردد.
 جهت افکزايش ظرفیکت نگهکداری آب خکاك،
مصر کودهای حیوانی پوسیده (گکاوی) بکه
میزان  6-1فرغون به ازاء هر درخت ،هر دو تکا
سه سال يكبار صورت گیرد .الزم به ذکر است
کود حیوانی در بهمنمکاه بکه همکراه کودهکای
فسفره و پتاسکه بصکورت رديفکی در محکدوده
سايه اندازه درخت مصر و زير خاك گردد.
 کودهای فسفره ،پتاسه و ساير عناصکر غکيايی
در صککورت نیککاز بککر اسککاس آزمککون خککاك و
بهصورت سالیانه مصر گردد.

کاربرد مخلوط بوردو روی دم خوشه ها

