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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

   رذترد اهی  غیر طبیعیبالل

 ذرت میتوانند بر در یر طبیعیهای غباللظهور 

یر غوارد معملکرد و کیفیت دانه ذرت تاثیر گذار باشد. در بسیاری از 

 طبیعی بودن بالل ذرت ناشی از شرایط محیطی

ز اتفاده ، خشکی، کمبود مواد غذایی، آفات و بیماریها، اسدمامانند 

 مواد شیمیایی نامناسب و یا استفاده نادرست

غیر  هایادامه برخی از انواع باللدر  .باشدمواد شیمیایی میاز 

 ت. آمده اس مربوطهالئم و دالیل در ذرت همراه با بعضی عطبیعی 

 

 

 اریکی انتهای بالل ب -1

ف نصباالی بالل به به  نییاست از پا ممکن فیردتعداد  :عالئم

(. طول بالل /فیرد 8تا  7 به16ز ا -)به عنوان مثال  ابدی کاهش

 است. یعیطب معموالا بالل 

 ممکن استی برگ 10تا  7مرحله ی در ط دیاسترس شد :لیدال

 علف رهنگامید. مصرف شود دانه در ردیفبه کاهش تعداد  منجر

ل کی انتهای بالبه باریتواند منجر  یاوره م لیسولفون یکش ها

 شود.می
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 کوتاهبالل  -2

 یبل توجهبه طور قا فیدر هر رد هدانتعداد  و ها باللاندازه  :عالئم

 ممکن است فیو تعداد رد طول، شش باللپو .است افتهیکاهش 

ل احتما گره. کیدر  باللچند  با همراه است یگاهو دباش یعیطب

وره پر اواخر د . دراست پراکنده معموالا نادر و مزرعه کیدر  وقوع

 میشوند. بنفش وقرمز شدن دانه پوشش بالل و برگها 

( در ماسر شوکتنش دما )مختصر بامرتبط  ناشناخته است :علت

 انیدر مآن (. شدت ،V12تا  V8 مرحله) بالل لیتشک احلمر لیاوا

  متفاوت است. دهایبریه
 

 شدن بالل خوشه ای -3

ه از که چندین بالل از یک گر رخ میدهداین عارضه زمانی  :عالئم

 .ساقه ذرت تشکیل گردند

هنوز به طور کامل مشخص نشده  دالیل اصلی این عارضه :علت

 در اوایل تشکیل و نموتنش گرمایی ت. اما اس

ضه ممکن است باعث این عار ،V15تا  V5 در مرحلهو جوانه بالل 

ها و کشها، قارچکشعلف استفاده نادرست ازهمچنین  .شود

ه پدید توانند در وقوع اینها قبل از مرحله ظهور ابریشم میکشحشره

  .دخیل باشند
 

 یکخشه از بالل آسیب دید -4

 رتعداد دانه کم مخصوصا دبدشکل بابالل های کوچک : عالئم

و  است با کاهش تعداد ردیف مرتبطنوک بالل. کاهش تعداد دانه 

 کاهش تعداد دانه در ردیف.

سط اوا و حتی لیاوا تا یشیرو رشد از اواسط دیشد یخشکسال :علت

 تراکم و نتروژیجمله کمبود ن از استرس ها، ریپر شدن دانه. سادوره 

 بالل ناقص شود.  تواند منجر به ی، ماهیگ یباال

 



 های غیر طبیعی در ذرت بالل                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  رذت     توسعه کشت  شرکت                                      
3 

 نابجا( اللببالل گل تاجی ) -5

 – استشده  بیترکبالل و گل تاجی )تاسل( در یک ساختار  :عالئم

ین تاسل بالل دار معموال شامل قسمت بالل ا -یک تاسل باللدار

اجوش پتعداد محدودی دانه میشود. تاسل های بالل دار معموال روی 

ند. ب شده از ذرت دارای بالل و تاسل طبیعی ظاهر میشوعهای منش

حل مهایی پاجوش که تاین تاسل های بالل دار معموال در قسمت ان

 آیند.طبیعی تاسل است بوجود می

 که نقطه رشد یهنگاماجوش توسط پ اغلب نابجا هایبالل :لیدال

 بیآس لیس ای یکیمکان بیکش و آس علف، خبندانیتوسط تگرگ، 

 طیراشدر  دهایبریاز ه یبرخشود. می دیتول، ودریم نیاز بو  دهید

 نیا وپاجوش باشند  مستعد شتریممکن است ب یطیمحخاص 

 ی نابجاهارا افزایش دهند. این بالل نابجاایجاد بالل  پاجوش ها

در  خاک یساز فشردهشوند جایی که اغلب در حاشیه مزراع ایجاد می

 ریامر غ نیاتوسعه  در ممکن استخاک اشباع  طیشرا و صلف لیاوا

 باشند. میسه یعاد

 

 بالل ییایپلودید یدگیپوس -6

بین حال رشد  در دیسف کپک کیتوسط کل بالل  ای یبخش :عالئم

ا نوک بالل و ت هیاز پا یبه طور کل عفونت .شودیم دهیشپودانه ها 

 یاکسترخ-هوه ایرنگ قبه  دیسفکپک  بعدابالل پیشرفت میکند. 

ل رد. کیر رنگ میدهد و پوشش بالل و دانه ها را نیز در بر میگیتغ

با  آلودههای دانه رسدینظر م بهشده و  کوچکبالل ممکن است 

این  دریبریدهای مختلف هپوشش بالل چسبیده اند.  چسب به

 .ت هستندمتفاو تیحساس

 Stenocarpellaقارچ  توسط Diplodia بالل یدگیپوس :علت

maydis مراحل رشد ممکن است از اواخر  عفونت .شود یم جادیا

 . خ دهداز مرحله ابریشم دهی رهفته بعد  3تا رویشی 
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 نوک بالل دری ضعیف افشان گرده -7

نت ساموجود در چند دانه  بدون دیده شدن بافت چوب بالل :عالئم

 شده اند.نها در نوک بالل بارور  . تخمکآخر بالل

 .دهی شمیدر هنگام ابر بالل نوک یها تخمک فیلقاح ضع :لیدال

  و ناقص اتفاق میافتد.  دانه کمبالل ند آنچه در همان

 
 ناقصو  بالل کم دانه -8

عداد فقط ت است. ناقصبالل و  است افتهیکاهش تعداد دانه  :عالئم

ط در شرایشده است.  ی( گرده افشانها )تخمک هادانه از یمحدود

یف و رد افت چوب بالل با چند دانه پراکنده دیده میشودفقط ب ،شدید

 های دانه مشخص نیستند. 

 زشیری ناهمزمان لیبه دل بالل فیضع یافشان گرده متعدد: علل

اکافی نگرده ، باال یو دما دیشدی خشک لیبه دل شمیابرظهور گرده و

رات حش هی، تغذها کش علف ،اهنگ پایه هاناهم رشد و نمو لیبه دل

ثر ی ضعیف مودر گرده افشان زیکمبود فسفر ندهی،  شمیابرقطع و 

 است.

 
 نوک برگشتهبالل  -9

شدن دانه ها در نوک بالل. عدم پر شدن چند ضعف پر  عالئم:

 لاحمر سانتی متر آخر بالل. دانه های سقط شده در انتهای بالل در

 کمتخعدم تلقیح با  همراه معموال، ری شدنیمتورم شدن دانه و ش

ده ش طر انتهای بالل، تخمک های بارور نشده و دانه های سقها د

 اما رسند،یبه نظر مدر انتهای بالل به صورت کوچک و خشک شده 

 هستند.  به زرد لیما رنگی سقط شده اغلب دارا یه هادان

مله ج از ،دانهوسعه رشد و تدوره  لیاوا در استرس طیشرا :لیدال

  برگی و یها یماریب ،وژنتریکمبود ن، ادیزدمای و  دیشد یخشک

  .یابر یهوا
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 ی شکلپیز بالل -10

 در دانه یها فیاز رد ییهاقسمت ایکامل  ناز دست رفت :عالئم

 . نیسقط جن لیدل به ر درجه اولبالل د

اشی نات صدم ای دیشد یخشک استرسبا  همراه، غالبا ناشناخته :علل

 یافشان گردهعد از ب ییبرگ زدا

 
 شکل موزی بالل -11

 امل یازمانی که قسمتی از ردیفهای دانه در بالل به طور ک :عالئم

گردد و خم شدن بالل به یک طرف باعث میشود که  ناقص سقط

  .بالل به شکل میوه موز درآید

اشی نات صدم ای دیشد یخشک استرسبا  همراه، غالبا ناشناخته :علل

 یافشان گردهعد از ب ییبرگ زدا

 
 بالل پوک -12

 شده. فواصلکوچک  یه هاکم دانه با دان سبک یهابالل  :معالئ

 بین دانه ها نشان دهنده عدم پر شدن بالل است. 

ی ریخممرحله ( در ی)استرس فتوسنتز دیاسترس شد متعدد: علل

(R4 )دانه یفرورفتگ هیمراحل اول و (R5،) از  یناش بیجمله آس از

، هودن تراکم بوتباال ب، یخشک لیبه دل اهیزودرس گ مرگسرما، 

 .تگرگ و میپتاس دیشد کمبود ،برگی یهایماریب
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 :زده مکربالل  -13

د رش بااغلب  بی. آستخریب پراکنده دانه در بخشی یا کل بالل 

 همراه استهای زخمی در دانهکپک 

خریب ت به لیتما دانه توسط الرو آفات ذرت که هیتغذ :علل

داخل  لب از کنار پوشش باللاغو  بخشهای محدودی از بالل را دارد

پک ها ممکن است با ک های صدمه دیدهه ویژه دانهبمیشود. دانه ها 

 آفات ز طریق مسیرهای بوجود آمده توسط الرویا آفات ثانویه که ا

 مورد حمله قرار گیرند.  ،شوندوارد می

 
 گانپرند بیآس -14

ک کپ یها ، بالل های هوا خورده از محل آسیب، دانهسبک :عالئم

 .ندپرنده و حشرات قرار گرفته اتغذیه معرض  دررنگ که بی زده 

همراه با  و در مرحله رسیدگیکه بالل ضعیف پوشش  :علل

که  ،دهدیماز نوک بالل پرندگان را  هیاجازه تغذ قائمهای بالل

در  ترطوب تجمع. نیز شود هیحشرات ثانوبه تغذیه ممکن است منجر 

ن دز جوانهبه دهد و ممکن است منجر یم جیرا تروبالل، کپک  هیاپ

 .ها شوددانه  پراکنده

 
 ای دانهشدن رگه قرمز -15

 واز اطراف دانه تا کالهک دانه ایجاد قرمز  یرگه ها عالئم:

 . شود یمحدود مبالل نوک های دانهمعموالا به . میابدگسترش 

. گندم ویحلق کنه توسط هیتغذبوجود آمده از از سم  یناش :علل

 م در هیبرید های مختلف متفاوت است. ئمشاهده عال شدت

 
  


