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 عضو هيئت  علمي  دانشكده  كشاورزي  دانشگاه  شهر كرد، ١

  كرج - گياهپزشكي  دانشكده  كشاورزي  دانشگاه  تهران   استاد گروه، ٢
 ٤/١٠/٨١تاريخ پذيرش مقاله 

 
 خالصه

 
عالوه بر استفاده از    مبارزه  باآن    براي   است  و     گياهبيماري  بالست  برنج  از مهمترين  بيماريهاي  خسارت آور اين          

قارچكش   پژوهشدر اين    . استتوصيه شده   ك   استفاده  از قارچكشهاي  سيستمي   ارقام مقاوم و روشهاي زراعي،       
سپس  به  فواصل  زماني  مختلف        .بنوميل  بصورت  سوسپانسيون  در آب  از طريق  ريشه  در اختيار گياه  قرار گرفت              

 پس    همچنين  در زمانهاي  مختلف   .  شد نمونه هايي  از بافت  بوته ها گرفته  و بنوميل  در آنها به  روش  بيواسي  بازيابي             
شدت  بوته ها در خزانه بالست در معرض آلودگي به بيماري قرار گرفتند و پس از يك هفته                   ،   قارچكش ز كاربرد ا

 ساعت  مقدار آن     ٤٨ ساعت  پس  از تيمار در بافت  بازيابي  شد، تا           ١٢بنوميل   . بيماري  ايجاد شده  بررسي  گرديد     
، يك  روز   آلوده سازي بوته هاي تيمارشده    با  . روز به  صفر رسيد    ٢١افزايش  و سپس  كاهش  يافت  و پس  از حدود          

كنترل  كامل  بيماري  تا دو هفته  پس        . كاهش  يافت  و پس  از دو روز بخوبي كنترل  شد        % ٥٠ا  تبيماري    پس  از تيمار  
ي دهد كه  بنوميل  مي تواند از     اين  نتايج  نشان  م    . از تيمار ادامه  داشت  و پس  از آن  اثرات  كنترل كنندگي كاهش  يافت          

 . جذب  شده  و بيماري را روي  اندامهاي  هوايي  كنترل  كنداطريق  ريشه  برنج  سريع
 

 . ، بازيابي  ، خصوصيات  سيستميكي ، بنوميل بالست  برنج :واژه هاي  كليدي
 

 همقدم
 Pyricularia grisea  توسط قارچ      كه بيماري  بالست  برنج  

(Cooke) Sacc   ازمهمترين  بيماريهاي  اين      ايجاد مي شود
از جمله ايران   كشورهاي  برنج خيز دنيا     بسياري از   محصول  در   

 بيماري  اگر در مرحله  پنجه زني  شديد باشد تمام              اين . است
باشد بخش    بوته ها را از بين  مي برد و اگر در مرحله  خوشه  شديد          

 مي دهد و بدين  ترتيب       عمده اي  از عملكرد محصول  را كاهش        
براي  مبارزه  با اين  بيماري  عالوه  بر        .خسارت  زيادي  ايجاد مي كند   

 ، استفاده  از    استفاده  از ارقام  مقاوم  و روشهاي  مناسب  زراعي           
  . شيميايي  از جمله  قارچكش  بنوميل  توصيه  شده  است تركيبات

اريهاي  گياهي   كنترل  بيم  كاربرد قارچكشهاي  سيستميك  در   
 ، دوام   توزيع  قارچكش  درتمام  قسمتهاي  گياه      : مزايايي  از جمله  

 اكثر تركيباتي  كه    . بيشتر اثر آن  و درمان  شيميايي  بيماري  دارد        
 

معرفي  شده اند معموال در بافتهاي  گياهي           بعنوان  سيستميك  
 ا با بطرف  باال حركت  مي كنند و لذا خصوصيات  سيستميك  آنه          

صورت  تيمار ريشه  يا اختالط در آب  آبياري  بهتر بروز           ه  كاربرد ب 
 .)٨ (مي كند

 بعنوان  يك  قارچكش      اقارچكش  سيستميك  بنوميل  عموم    
 و دراغلب  كارهاي  تحقيقاتي  نيز        شدهبرگي  معرفي  و مصرف        

اما جذب  و انتقال  آن  در       ) ٥،  ٤(بدين  صورت  استفاده  شده  است       
مصرف  روي  برگ  بسيار ضعيف  است  و بيشتر              اه  پس  از   گي

 نتايج  چنانكه. بصورت  يك  تركيب  محافظت  كننده  عمل  مي كند       
نشان  داد كه  در خيار قارچكش  بنوميل        ) ١٣٦٦( تحقيقات  امامي    

  بهتري  در گياه  داشت    از طريق  ريشه  بهتر جذب  شده  و انتقال         
 ، انتقال  چنداني  در بافت  برگ        دام  هوايي ولي  پس  از سمپاشي  ان    

 انتقال  در برگ  از    . مل  كرد ي ع  بصورت  موضع  اصرف ديده  نشد و  
 عبدالحسين جمالي زواره: مكاتبه كننده 
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) ١٩٨٠(و ادينگتون     همچنين  وارنر  .قاعده  بسوي  نوك  برگ  بود    
 ، گزارش  كردند كه  پس  از سمپاشي  بنوميل  روي  برگهاي  سيب           

مراتب  بيش  از مقدار انتقال        ه  مقدار باقيمانده  درسطح  برگ  ب      
 آنان  نتيجه  گرفتند كه  در كنترل  بيماري       . يافته  درون  برگ  بود   

از مقداري  است  كه       مقدار بنوميل  باقيمانده  در سطح  برگ  مؤثرتر      
از طرف  ديگر استفاده  از        .به  برگ  وارد شده  و انتقال  مي يابد         

ياري  گرچه  زياد توصيه  نشده  و      ار ريشه  يا در آب  آب     نبنوميل  در ك  
ركارهاي  تحقيقاتي  اين  روش  بارها بكار       د حداقل  ، اما رايج  نيست 
  ).٦، ٢(  رفته  است

در اين  تحقيق  در مورد جذب  بنوميل  از طريق  ريشه  برنج  و             
 بيماري  بالست    انتقال  آن  داخل  گياه  و نقش  آن  در كنترل             

 .بررسي  شده  است 
 

 اد و روشهامو
بوته هاي  برنج  در گلخانه  در گلدانهاي  پالستيكي  متوسط         -١

خاك  مورد استفاده      .پرورش  يافتند )   سانتيمتر ٢١به  قطر     (
مركب  از دو قسمت  رس  و يك  قسمت  كود آلي  بود و كود                    

رم  فسفات  براي  هر      گ ٢/٠و   اوره    رم گ ٤/٠ شيميايي  به  ميزان  
پس  از پر كردن  گلدانها و مرطوب  كردن            . دگلدان  مصرف  ش   

حسن سرايي  كه  به  بيماري  بالست  حساس  است          رقم    ، بذر خاك
 ساعت  خيسانده  شده  بود، درآنها كشت            ٤٨و قبال به  مدت        

پس  از جوانه زني  هر روز آبياري  صورت  گرفت  تا بوته ها            . گرديد
 . تيمار شدندبه  مرحله  چهار برگي  رسيده  وآماده 

 براي  تيمار گلدانها از بنليت         : يمار گلدانها با بنوميل     ت -٢
كيلوگرم  ماده    ٤  ميزان  براساس. استفاده  شد )  %٥٠پودر وتابل     (

گرم  بنليت  منظور      ميلي ١٣تجارتي  در هكتار براي  هر گلدان           
از  ، سوسپانسيوني    يكنواختي  توزيع  قارچكش   براي  دقت  و  . گرديد

 پودر بنليت  در آب  مقطر تهيه  شد بطوريكه  هر ميلي ليتر                 
سوسپانسيون  حاوي  يك  ميلي گرم  از پودر قارچكش  بود و سپس           

الزم  از سوسپانسيون      ، در هر گلدان  مقدار     بوسيله  پيپت  مدرج  
براي  گلدانهاي  شاهد از آب  مقطر خالص  استفاده          . توزيع  گرديد 

 .شد
تعدادي  از    : بنوميل  در بافت  ساقه  و برگ          بازيابي     -٣

قارچكش  در بافت      گلدانهاي  تيمار شده  و شاهد براي  بازيابي          
 ،  ٧ ، ٤ ،   ٢ ،   ١ ساعت  و  ١٢در فواصل  زماني      . گياه  اختصاص  يافت  

، از ساقه    كاربرد بنوميل  روز پس  از     ٤٩  و ٤٢،  ٣٥،  ٢٨ ،   ٢١ ،   ١٤
 بوته ها از يك  سانتيمتر   .  گرفته  شد  و برگ  بوته ها نمونه  جداگانه     

قطع  و سپس  تا محل  اولين  برگ            باالتر از سطح  آب  گلدان      
نمونه هاي  . بعنوان  ساقه  و باالتر از آن  بعنوان  برگها منظورگرديد         

از . تكرار بود  ٣ و در   گرم  ٢گرفته  شده  در هر زمان  به  وزن           
 روز پس  از    ٤٢ و   ٢٨ ،   ١٤،  ٤ ،   ١ با   گلدانهاي  شاهد نيز همزمان   

 . نمونه گيري  شدكاربرد بنوميل
بازيابي  بنوميل  در نمونه ها با تغييراتي  در روشي  كه  بلك  و             

همراه  با   نمونه  دو گرمي   . شد ذكر كرده اند، انجام   ) ١٩٧٦ (نيلي 
  ميلي ليتر كلروفرم  در يك  هاون  دستي  له  و مواد گياهي  اضافي            ٥

 %٢٠ سپس  محلول  حاصل  تحت  شرايط خأل تا        . يدحذف  گرد 
از آن  بوسيله  دواير      ميلي ليتر ١/٠ر  حجم  تغليظ شد و مقدا      

ت كاغذي  به  تشتكهاي  پتري  انتقال  يافت  كه  در آنها محيط كش           
چ اسپور قار  مخلوط با ) PDA(سيب زميني دكستروز آگار        

Penicillium expansum    ر از هر   تكرا ٣ ( منعقد شده  بود
 درجه    ٢٥انكوباتور در دماي         تشتكهاي  پتري  در     ). عصاره

سانتيگراد نگهداري  شد و پس  از سه  روز قطر ناحيه  ممانعت  از              
كل  ش( يد  در جوار دواير كاغذي  اندازه گيري  گرد         رشد قارچ  

عصاره  هر   و متوسط قطر ناحيه  ممانعت  از رشد براي        )  ١ شماره 
 .محاسبه  شدنمونه  گياهي  

 

 
 چند نمونه  از اثر عصاره  بافت  بوته هاي  برنج  تحت                -١شكل   

 Penicillium قارچ  تيمارهاي  مختلف  بنوميل  بر رشد رويشي       
expansum   در محيط كشت. 

 
در هر مرحله  كه        :  محاسبه  مقدار بنوميل  در بافت         -٤

 مي شد، در كنار آن      استخراج  از بافتها براي  بازيابي  بنوميل  انجام      
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 (ppm)غلظت بنوميل در محلول 

 و  ١ ، ٢  ، ٥  ، ١٠  ، ٢٠محلول  بنوميل  در كلروفرم  با غلظتهاي        
 ١/٠ و مقدار  تهيه  شده    )مپي پي ا(قسمت در ميليون      صفر  

ميلي ليتر از هر غلظت  توسط دواير كاغذي  بر روي  محيط كشت             
پس  از سه  روز     . پنسيليوم  منتقل  گرديد   مخلوط با اسپور قارچ     

 درجه  سانتيگراد، قطر ناحيه  ممانعت  از رشد           ٢٥اري  در   نگهد
بين براي  هر غلظت  اندازه گيري  شد و بر اساس  آن  رابطه               قارچ 

 رشد قارچ    ميزان  بنوميل  در محلول  و قطر ناحيه  ممانعت  از            
با ).  ٢شكل  شماره     (محاسبه  گرديد    )  رگرسيونخط  بصورت    (

 ، غلظت   بازيابي  بنوميل  در بافت      و نتايج   ه  طاستفاده  از اين  راب    
الزم  . بنوميل  در بافت  گياه  در زمانهاي  مختلف  محاسبه  گرديد          

است  كه  با توجه  به  اينكه  محلول  استخراجي  از بافت  در             به  ذكر 
 ٥محاسبه  شده  بر       تغليظ شده  بود، غلظتهاي        برابر ٥ ابتدا تا 

 .ر واقعي  بدست  آيدتقسيم  شدند تا مقادي

y = 0.9101x + 9.5691
r2 = 0.9789
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  رابطه  بين  غلظت  بنوميل  در محلول  و قطر ناحيه  -٢شكل  
 P. expansumممانعت  از رشد قارچ  

 
 

براي  توليد انبوه      : خزانه  بالست  براي  تهيه  مايه  تلقيح        -٥
از ) ١٩٨٢ (سينگ  و پور ك بر اساس  روش    P. grisea اسپور

بدين  صورت  كه  در يك  قطعه  زمين         . خزانه  بالست  استفاده  شد   
كشت  شد و    ) حساس  به  بيماري  بالست   ( بي نام     ، برنج  رقم  مناسب

پس  از   . ، اسپور قارچ  روي  بوته ها تلقيح  گرديد       از رشد كافي   پس 
اينكه  بيماري  روي  بوته ها مستقر و اسپور قارچ  روي  لكه هاي               

براي آلوده سازي   يماري  توليد شد، خزانه  بالست آماده  بود تا          ب
 .گلدانها استفاده شود

بوته هاي  تيمار شده  و شاهد همزمان  با            آلوده سازي      -٦
، ٢١ ،   ١٤ ،   ٧ ،   ٤ ،   ٢ ،   ١قارچكش  و نيز در فواصل  زماني     كاربرد  

گلدانهايي   . رفت گ  روز پس  از تيمار صورت     ٤٩ و   ٤٢ ،   ٣٥ ،   ٢٨
در هر زمان  درنظر گرفته  شده  بود يك            آلوده سازي    براي    كه 

يك   . گلخانه  انتقال  يافت   سپس  به   شب  در خزانه  بالست  مانده  و     
نزديك  به  اشباع  را در فضاي          نسبي  دستگاه  مه پاش  رطوبت       

 مي كرد تا شرايط مطلوب  براي  استقرار بيماري            گلخانه  فراهم 
 بوته ها    روي بيماري    يك  هفته  تعداد لكه هاي   از  پس  . فراهم  گردد 

 و ميزان كنترل     متوسط تعداد لكه  روي  يك  بوته        ،شمارش  شده  
 .دمحاسبه  گرديبيماري در بوته هاي تيمارشده نسبت به شاهد 

 
 ج و بحث  نتاي

 :بازيابي  بنوميل  در بافت 
 در اثر   قطر ناحيه  ممانعت  از رشد قارچ        ١در جدول  شماره     

 كاربرد   مختلف  پس  از    عصاره  نمونه هاي  گياهي  در زمانهاي       
ميزان  ممانعت  از رشد در روزهاي  اول           . ذكر شده  است  بنوميل  

 .فته است و پس  از آن  بتدريج  كاهش   ياشتهافزايشي  دا روند
روند تغييرات  غلظت  بنوميل  در بافت  گياه  در زمانهاي                

غلظت  بنوميل     ، كه  بر اساس  رابطه  بين      ربرد آن مختلف  پس  از كا   
 ، در شكل    در محلول  و قطر ناحيه  ممانعت  از رشد محاسبه  شده          

در اينجا نيز   مشاهده  مي شود كه      .  شده  است  نشان  داده  ٣شماره   
  سپس افزايش  و كاربرد  روز پس  از     ٢غلظت  بنوميل  در بافت  تا       

 در بافت  ساقه  و در روز       ٢١در روز    ريكه  بطو فتهكاهش  يا  بتدريج 
 . در بافت  برگ  قابل  بازيابي  نبوده  است ٢٨

 
  ميانگين  قطر ناحيه  ممانعت  از رشد قارچ -١جدول  

   P. expansum ) نمونه هاي  گياهي   در اثر عصاره ) ميلي متر
  بنوميل كاربردگرفته  شده در زمانهاي  مختلف  پس  از 

  كاربردفاصله  زماني  پس  از نمونه  ساقه گ نمونه بر

  ساعت١٢ ٣/١٤ * ١٥ *
  روز١ ٣/٢٥ ٧/١٩
  روز٢ ٢/٢٥ ٢/٣٠
  روز٤ ٣/٢٠ ٣/٢٢
  روز٧ ١٦ ٠/٢٠
  روز١٤ ٧/٣٦ ٣/٣٠
  روز٢١ ١٠ ٣/١٠

  روز٢٨ - ١٠

 .بوده  است   ميلي متر ١٠ذي قطر دواير كاغ*
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زيابي  قارچكش  در بافت      با توجه  به  نتايج  بدست  آمده  از با         
سيستميكي  قارچكش  بنوميل  در     گياه  مي توان  برخي  از خواص      

 :بوته  برنج  را مشخص  كرد
، آبياريبنوميل  پس  از كاربرد در آب            : سرعت  جذب  : الف

 ساعت  بعد در بافت      ١٢   به  درون  گياه  جذب  شد بطوريكه      اسريع
 ٤٨ و حداكثر ميزان  جذب  ظرف         ساقه  و برگ  قابل  بازيابي  بود      

 .صورت  گرفت  ساعت  اول 
سرعت  جذب  بنوميل  به  داخل  بافت  در بررسيهاي  ديگران             

 )١٩٨٤( جانكيرا و همكاران       چنانكه . نيز نشان  داده  شده  است     
گزارش  كردند كه  بنوميل  وقتي  در خاك  پاي  ريشه  سويا بكار              

همچنين  در  .  برگها بازيابي  شد  عد در    ب ساعت١٢  - ٦ ،  رفت
بنوميل  و كاربندازيم  پس  از استعمال         ) ١٩٧٨ (تحقيقات  كول  

  ، بسيار سريع  به  برگهاي  توتون  نفوذ كردند            هوايي روي  اندام 
 دقيقه   ١٥ناشي  از هيدروليز بنوميل       ، كاربندازيم  )دقيقه ٥ظرف   (

 ٤٨ت  شد و در طي        پس  از تيمار در برگهاي  سمپاشي  شده  ياف        
 .اول  افزايش  يافت  ساعت 
ميزان  بنوميل  جذب  شده  به  داخل  بافت  گياه  در طول               : ب

 ٥/١د     ساعت  حدو  ١٢ در برگ  پس  از    . زمان  تغيير كرده  است   
 ٢/٥ه   ساعت  اين  مقدار ب      ٤٨  ام  بازيابي  شد و پس  از        پي پي
در ساقه  نيز    . يابي  شده  است  حداكثر مقدار باز   ام  رسيد كه    ي پي پ

 ٤٨ پي  پي  ام  بازيابي  شد و تا           ٢/١   ساعت  مقدار  ١٢پس  از   
ي  پي  ام  رسيد كه  حداكثر         پ ٠/٤د  ساعت  اين  مقدار به  حدو      

 در برگها   تاتركيب  عمد  تجمع  . مقدار بازيابي  شده  در ساقه  است     
 .صورت  گرفت  و تجمع  در ساقه  كمتر بود
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ـ روند تغييرات  غلظت  بنوميل  در بافت  بوته  برنج  پس  از  ٣شكل  
  آب آبياريكاربرد تركيب  در 

 

هماهنگي  دارد كه    ) ١٩٧٦ ( اين  نتايج  با گزارش  بلك  و نيلي       
 گرم  ماده    ٣٦ از مصرف     پس (گلخانه اي    ذكر كردند در نارونهاي    

، حداكثر تجمع  در ريشه ها و        )يل  در متر مربع  خاك     مؤثره  بنوم 
پي  پي  ام     ٥/٣٨ ي  پي  ام  و حداكثر تجمع  در برگها        پ ٠/٣ا  ساقه ه

 شده  در   آنان  همچنين  ذكر كردند كه  مقدار بنوميل  بازيابي        . بود
 برابر بيش  از مقدار آن  در قسمتهاي           ١٠نمونه هاي  برگ  اغلب      

 .دچوبي  گياه  بو
از نظر دوام  تركيب  در بافت  بررسي  حاضر نشان  داد كه               : ج

در بافتهاي  گياه  وجود    كاربرد   روز پس  از     ١٤بنوميل  در حاليكه     
وجود آن  در ساقه  و برگ  قابل           كاربرد    روز پس  از    ٢١ ،  داشته

بود يعني  بيش  از دو هفته  به  ميزان  قابل            بازيابي  نبوده  يا ناچيز   
  .ابي  در بافت  وجود داشته  استبازي

 ، حداكثر غلظتهاي  كاربندازيم   ) ١٩٧٨(در بررسيهاي  كول      
نمونه هاي  چهار ساعته  پيدا شد       ، در پس  از سمپاشي  برگ  توتون    

همچنين   . از اين  مقدار كاهش  يافت     % ٧٥،   ساعت  ١٢٠اما در   
وئيده  در  گزارش  كردند كه  در نارونهاي  ر      ) ١٩٧٦(نيلي    بلك  و 
 ، غلظت  بنوميل  در طول  سال  كاربرد بيشترين  مقدار و در            مزرعه

 ٤ ،   قارچكش با استعمال  مقدار كافي  از    . سالهاي  بعدي  كمتر بود   
 ، بنوميل  در برگها و ريشه ها به  ميزاني  يافت          كاربرد سال  پس  از  

. درمي ك  نارون  جلوگيري    مرگ  رشد عامل  بيماري      ز  شد كه  ا  
نشان  داد كه  پير شدن  برگ  اثري  روي         ) ١٩٧٨(بررسيهاي  كول    

د كه  تجزيه  و     ينداشته  و بنظر مي رس     محتواي  كاربندازيم  برگ   
  .كاهش  مواد فقط با گذشت  زمان  ارتباط داشته  است

  به بيماريي  بوته هاآلوده ساز
اي  متوسط تعداد لكه  بيماري  روي  يك  بوته  برنج  در زمانه            

ذكر شده    ٢  در جدول  شماره   كاربرد بنوميل    مختلف  پس  از     
يك  روز پس  از كاربرد، شدت          نتايج نشان مي دهدكه        . است

به حد ناچيزي   روز بعد   دو  كاهش  يافته  و    % ٥٠بيش  از    بيماري 
 در بوته هاي     تا بيش  از دو هفته  شدت  بيماري          . استرسيده  

از هفته  سوم  بتدريج  افزايش  يافته        بسيار كم  بوده  و      تيمارشده  
   .است

 نيز تغييرات شدت بيماري پس از كاربرد           ٤شكل شماره    
كه  در  مشاهده مي شود    . بنوميل را در هر زمان نشان مي دهد        

 ، بيماري    بنوميل  روز پس  از كاربرد        ١٤ تا     ٢طول  دوره      
  يافته  كه شدت بيماري افزايش     بطوركامل كنترل  شده  و سپس       
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 بنوميل كاربرد  ميانگين  تعداد لكه  بالست  روي  يك  بوته  پس  از تلقيح  بيماري  در زمانهاي  مختلف  پس  از -٢جدول  
 )روز(پس  از کاربرد بنومیل  بیماری فاصله  زمانی  تلقیح  

 تیمار
0 1 2 4 7 14 21 28 35 42 49 

 8/4 1/4 7/10 1/6 8/3 1/0 3/0 0 3/0 9/8 2/18 بنومیل
 9/4 1/7 6/10 8/13 8/17 1/14 7/17 5/15 6/12 8/17 5/16 شاهد

 
 روز از    ٣٥با گذشت       .نشان  دهنده  كاهش  تأثير بنوميل  است       

 شدت  بيماري  روند كاهشي  يافته  كه  علت  آن               اتيمار مجدد 
اين  نكته  با تحقيقات      . افزايش  مقاومت  طبيعي  گياه  است     احتماال

هماهنگي  دارد كه گزارش  كردند با       )  ١٩٩٥ (فيليپي   پرابو و    
 ، بالست  برگ  بصورت  معني دار كاهش  يافته           افزايش  سن  گياه   

 . است
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بيماري  بالست  برنج  پس  از كاربرد روند تغييرات شدت ـ ٤شكل  
 بنوميل  در آب  آبياري 

 

 تأثير آن  در كنترل  بيماري  نشان         جود بنوميل  در بافتها و     و
 ريشه  جذب  شده  و به  نحو       مي دهد كه  اين  تركيب  مي تواند از راه      

سيستميك  در بوته  برنج  انتقال  يابد و بر بيماري  روي  اندام                  
نشان  مي دهد كه  روند     ٤ و   ٣مقايسه  اشكال    . بگذارد هوايي  تأثير 

نسبي  بر روند كنترل       ت  انطباق  تغييرات  غلظت  بنوميل  در باف     
 ، دو روز پس  از كاربرد بنوميل  در آب  آبياري              . بيماري  دارد 

 ، بيماري  بخوبي  كنترل     همزمان  با افزايش  غلظت آن  در بافت  گياه      
شده  است  و در طول  دو هفته  غلظت  اين  تركيب  در بافت  گياه                

 ١٤پس  از   . كنترل  مي كند درحدي  مي ماند كه  بيماري  را بخوبي        
روز غلظت  بنوميل  در بافت  به  حدي  كاهش مي يابد كه  قادر به               

به  عبارت  ديگر دوام  مؤثر بنوميل  در        . كنترل  كافي  بيماري  نيست   
  . است بافت  گياه  دو هفته

 
 سپاسگزاري
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SUMMARY 
 

Systemic properties of benomyl fungicide in control of rice blast disease, caused by 
Pyricularia grisea, were investigated. Rice plants were treated by fungicide running in 
irrigation water. Leaves and stem tissues were collected at different time intervals after 
treatment, and benomyl was detected from tissues by bioassay method using Penicillium 
expansum. In greenhouse, treated rice plants were exposed to disease, in a blast nursery, 
at different times. Benomyl was detected in stem and leaf tissues 12 hours after the 
treatment, reaching maximum after 48 hrs., it then was reduced to nondetectable levels 
at 21 days after treatment (DAT). In greenhouse, number of blast spots was reduced to 
50% at 1 DAT and disease was completely controlled during a 2-14 DAT period. 
Results indicate that benomyl could be uptaken and systemically translocated in rice 
plant after being applied in irrigation water and be effective in controlling blast disease 
on foliage. 
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