
 
 

  سازمان حفظ نباتات
  معاونت کنترل آفات

  دفتر پیش آگاهی

  

  

  دستورالعمل اجرایی

  انگور پودريسفیدك  بیماريمدیریت 

Uncinula necator 
Powdery mildew 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و حسین خباز جلفایی اکرم اسدي

  1400ماه  اردیبهشت

  40002113 :دستورالعمل شماره

  



 

[ 1400 اردیبهشت ،خباز، اسدي ]                                               [ و کنترل عوامل خسارتزا دفتر پیش آگاهی ]    

  انگور پودريسفیدك مدیریت بیماري  :اجرایی دستورالعمل 2

  رياطالعات بیما: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

از جمله مخرب ترین بیماري هاي انگور در اغلب تاکستان  ،انگور )سطحیحقیقی یا ( پودريسفیدك  بیماري

این بیماري می تواند . وجود دارد این بیماري عامل درصد از تاکستان هاي کشور 60تا  55 در ایران، .استهاي جهان 

باعث کاهش کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه هاي تولید و د و به گیاه خسارت وارد کن ،رشددر تمام مراحل 

از  1845از آمریکاي شمالی و سپس در سال میالدي  1834در سال  براي اولین بار. کاهش طول عمر درخت انگور شود

تدا در بااین بیماري در ایران ). Built & Lafo, 1978(اروپا گزارش گردید و به سرعت به سایر قاره ها انتشار یافت 

از جمله، هاي سبز انگور  بافتقارچ عامل این بیماري می تواند تمام ). 1385اشکان، ( شدگزارش  ارومیهاز  1251سال 

  . داده و آسیب جدي وارد کندرا مورد حمله قرار  و میوه هر دو سطح برگ، دم برگ، خوشه، سرشاخه

  

   :بیماري عامل

 Uncinula necator جنسی مرحلهدر . یک انگل اجباري استقارچ عامل بیماري از رده آسکومیست ها و 

(Erysiphe necator)  یا کنیدي دار جنسیغیرفرم  در و ،Oidium tuckeri نامیده می شود.   

  

   :مناطق انتشار

آذربایجان شرقی، آذربایجان  در استان هاي انگور در اغلب تاکستان هاي ایران از جمله، پودريبیماري سفیدك 

ردستان، ک فهان، چهارمحال و بختیاري، خراسان رضوي، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین،غربی، اص

  .یلویه و بویراحمد، مرکزي، همدان و لرستان گزارش شده استگکه

  

   :چرخه بیماري

به  .د داردوجودو منبع اینوکولوم قارچ یا منبع شروع آلودگی  ،از دیدگاه همه گیرشناسی در فصول بهار و تابستان

   .کندعبارتی قارچ بیمارگر به دو صورت زمستان گذرانی می 

می درون جوانه هاي آلوده  صورت میسلیومه بعامل بیماري زمستان گذرانی قارچ  ،در مناطق معتدل تا نیمه گرم

بدین . ظاهر می شودروي برگ ها  شکل آردي صورت یک الیه پودري سفیده ب ،اولین عالیم ،در فصل بهار. باشد

می کنند تثبیت خود را  ،میسلیوم ها در سطح پهنک برگ مستقر شده و با ارسال مکینه به درون سول هاي اپیدرم ترتیب،

عامل آلودگی هاي بعدي در  ،و انتشار آن بوسیله باد و سایر ناقلین) غیرجنسی(و با تشکیل کنیدیوفورهاي حامل کنیدي 

زنی نیاز به آب ندارند و با بخار آب موجود در هوا نیز شروع به جوانه زنی کنیدي ها براي جوانه  .می باشند طول فصل

  .)2و  1شکل ( می کنند

فرم غالب زمستان گذران قارچ بیمارگر، به  ،)اکثر مناطق موکاري کشور(آب و هواي معتدل تا سرد  بادر مناطق 

از  )جنسی(ن آسکوسپورهاي هوازاد در پوسته و برگ هاي ریخته شده پاي درختان و رها شد ،کلیستوتیسصورت 

اینوکولوم اولیه  رها شدن آسکوسپورها یا ،به عبارتی. استکلیستوتسیوم ها و انتشار بوسیله باد، باران و ادوات کشاورزي 

   .)2و  1شکل ( تدریجی است و گاهی تا اواخر تیر ماه طول می کشد ،بیماري

و این زمان  ادامه دارد پایان مهر ماه بوده و تا ط اردیبهشت ماهظاهر شدن اولین نشانه هاي بیماري حدودا از اواس

 .  بسته به شرایط اقلیمی منطقه می تواند از سالی به سال دیگر متفاوت باشد
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  انگور پودريچرخه زندگی بیماري سفیدك  -1شکل  
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، میسلیوم هاي درون جوانه آلوده و در )الف( طول فصل عامل آلودگی هاي بعدي در) غیرجنسی(کنیدي ها  - 2شکل 

، )ج و د(کلیستوسیوم هاي حاوي آسک و آسکوسپور : کلیستوتسیوم هاي قارچ در برگ هاي آلوده، )ب(حال خواب 

 ).ه(کلیستوتس ها در ابتدا سفید رنگ و به تدریج زرد و در بلوغ به رنگ قهوه اي تیره می شوند 
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   :عالئم بیماري

   .ظاهر می شود شاخه، خوشه و میوهبرگ،  شامل درخت انگوربیماري روي تمام اندام هاي هوایی  عالئم

  : عالئم بیماري در برگ

اگر برگ هاي جوان و در حال رشد آلوده شوند، رشد . مشخص ترین عالمت بیماري روي برگ ها ظاهر می شود

هر دو سطح برگ می تواند در تمام مراحل رشد مورد . آنها متوقف شده و سطح آنها چروکیده و پیچ و تاب می خورند

که بعدا روي آنها را پوشش  ه می شودپوشاندلکه هاي سفید رنگی  از سطح برگ ها. حمله قرار گرفته و آلوده شوند

و برگ هاي به  شدهدر شرایط گرم و خشک سطح برگ ها به طرف باال لوله . بوجود می آیدحاوي میسلیوم، آردي 

اگر دمبرگ و دمگل اصلی ). 3شکل (رنگ و دچار خزان زودرس می شوند در فصل تابستان قهوه اي  شدت آلوده

   .مورد حمله قرار گیرد، ترد و شکننده می شوند

  انگور در برگ پودريعالئم بیماري سفیدك  - 3شکل 

  

  عالئم بیماري در سرشاخه 

رنگ این لکه . پوشانده می شودبه خاکستري آردي مایل  سفید پوشش بالکه هایی  ،روي شاخه هاي جوان و سبز

که به راحتی قابل  ها بر روي شاخه هاي یک ساله اي که به خواب زمستانی رفته اند، قهوه اي تیره تا سیاه رنگ است

   .)4شکل ( تشخیص هستند
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  انگور در سرشاخه پودريعالئم بیماري سفیدك  - 4شکل 

  

   میوهبیماري در خوشه و عالئم 

اگر خوشه هاي گل مورد حمله قارچ قرار گیرند، گل ها تلقیح نشده و می ریزند و یا تشکیل میوه دچار اختالل می 

حبه هاي انگور در تمام مراحل رشد به بیماري حساسیت دارند و در صورت آلودگی، روي آنها را گرد سفید . شود

آلوده شود، حبه هاي انگور ترش مانده و به رشد طبیعی رسیدن در صورتی که میوه قبل از . خاکستري می پوشاند

اگر آلودگی خوشه انگور در حین رسیدن میوه باشد، رشد پوست حبه هاي انگور . نیز ترك می خورند رسند و بعداً نمی

متوقف شده ولی گوشت میوه به رشد خود ادامه داده درنتیجه حبه هاي دلیل پوشیده شدن توسط پوشش آردي،  به

توسط قارچ هایی از قبیل کپک خاکستري  چنین میوه هایی،. خارج می شوددانه و گوشت میوه ، ترك خورده انگور

حبه هاي . نیستند و به هیچ وجه بازار پسند کثیف بودهمورد حمله قرار گرفته و عالوه بر افزایش خسارت، داراي ظاهري 

دست می دهند و هنگام برداشت، ظاهري مات و لکه دار  انگورهاي سیاه در اثر ابتال به این بیماري، رنگ خود را از

   .)5شکل ( خواهند داشت
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  انگور در خوشه و میوه پودريعالئم بیماري سفیدك  - 5شکل 

 

  دستورالعمل اجرایی کنترل: بخش دوم

   :پایش و ردیابی

. از این رو پایش و ردیابی اهمیت زیادي دارد. ، به محض مشاهده اولین نشانه هاي بیماري استمبارزهبهترین زمان 

تا  18دماي بهینه براي رشد و توسعه بیماري درجه سلسیوس شروع به فعالیت می کند و  10تا  5قارچ بیمارگر از دماي 

درصد، در هواي  40درجه سلسیوس و رطوبت باالي  16در دماي بیش از توسعه شدید بیماري  .استسلسیوس  درجه 27

پایش و  به منظور آگاهی از زمان فعالیت قارچ بیمارگر، بر این اساس، .ابري و عدم تهویه مناسب باغ اتفاق می افتد

اهمیت و رطوبت،  همچنین استفاده از دیتاالگرها، به منظور ثبت دما و رشددر ابتداي شروع فصل  ردیابی تاکستان ها

   .درجه سلسیوس و باران سبب توقف فعالیت قارچ می شود 35دماي بیش از . قابل توجهی دارد

 

   کنترل مکانیکی و زراعی

  خسارت بار است، تا حد امکان پودريهنگام احداث تاکستان جدید به خصوص در مناطقی که بیماري سفیدك، 

  . ته و بوته ها در معرض تابش خورشید قرار گیرندانتخاب شود که هوا به خوبی جریان داشمکانی 

 کوردون(باغ از سیستم پاچراغی یا روسیمی  ثدر مناطقی که به لحاظ اقلیمی امکان پذیر است، هنگام احدا (

در این صورت هوا در البه الي اندام هاي هوایی به خوبی جریان می یابد و دریافت نور خورشید . استفاده شود

   .می شودیط براي توسعه بیماري نامساعد شرا شده وبیشتر 



 

[ 1400 اردیبهشت ،خباز، اسدي ]                                               [ و کنترل عوامل خسارتزا دفتر پیش آگاهی ]    

  انگور پودريسفیدك مدیریت بیماري  :اجرایی دستورالعمل 8

  از آن جا که منابع آلودگی اولیه بیماري در سطح شاخه هاي سال قبل زمستان گذرانی می کنند لذا الزم است پس

طقه ي و سوزانده و یا به طرق رایج مناین شاخه ها، کلیه اندام هاي هرس شده جمع آوراز هرس بهاره و حذف 

   .امحاء شوند

 باعث جلوگیري از تجمع رطوبت در بین شاخ و برگ شده  ،هار، انجام هرس سبز روي شاخه هاي متراکمدر فصل ب

  .دکه این امر ضمن افزایش تهویه، کاهش بیماري را به دنبال دار

 مانع خسارت باالي این بیماري می شود ،تعادل در کوددهی؛ آبیاري و اجتناب از دادن کودهاي ازته بیش از نیاز.   

 ن بردن علف هاي هرز براي تهویه مناسب تاکستان توصیه می شوداز بی .  

 در هنگام احداث تاکستان جدید )قره شانی، آغ شانی و قره شیره :مانند( استفاده از ارقام مقاوم  

   :شیمیایی کنترل

ق طب کشور سموم مجاز ، می توان از قارچ کش هاي توصیه شده در فهرستمبارزه شیمیایی در صورت نیاز به

  . استفاده کرد 1جدول 

  انگور پودريسموم ثبت شده در فهرست مجاز سموم کشور براي سفیدك  - 1جدول 

  )هکتار(مقدار مصرف   فرموالسیون  نام سم

  کیلوگرم 90تا  60  -  )گوگرد میکرونیزه(سولفور 

  هزار 4تا  WP80-90% 3  سولفور

  در هزار DF80%  3  سولفور

  در هزار SC80%  2.5  سولفور

  در هزار WP18.25%  1  نوکاپدی

  در هزار EW20%  0.125  پنکونازول

  در هزار SC5%  0.25  هگزاکونازول

  در هزار WG50%  0.2  کروزاکسیم متیل

  در هزار WP40%  0.75  ایمن اوکتادین تریس

  در هزار EC5% 2.5  فلوتیانیل

  

رد در برخی شرایط آب و هوایی البته گوگ. ل این بیماري استگوگرد یکی از قارچ کش هاي موثر براي کنتر

 14درجه سلسیوس بیشترین کارایی را داشته و در دماي کمتر از  30تا  25گوگرد در دماي بین . محدودیت مصرف دارد

درجه سلسیوس  30مصرف گوگرد در دماي باالتر از . تاثیري کمی دارد پودريدرجه سلسیوس در کنترل سفیدك 

گوگرد معموال به . درجه سلسیوس یا باالتر نیز به هیچ وجه توصیه نمی شود 35ر ممکن است باعث گیاه سوزي شده و د

و فرم پودر وتابل آن  خشکشکل گرد یا پودر وتابل استفاده می شود که فرم گرد آن مناسب مناطق داراي آب و هواي 

 تا امکان بروز مقاومت ضروري است که باغداران، نوع سم مصرفی را هر ساله تغییر دهند. مناسب مناطق مرطوب است

. مواقعی که هوا آرام و بدون باد و باران است انجام گیرد درسمپاشی باید . بیماري به قارچ کش ها کاهش یابد عامل

روز  2تا  1در صورتی که احتمال وقوع بارندگی در . استصبح زود یا هنگام غروب آفتاب بهترین زمان سم پاشی 

 .به بعد از وقوع بارندگی ها موکول شود سمپاشیبل پیش بینی باشد، بهتر است انجام آینده یا حتی چند روز آینده قا

  . رعایت دقیق میزان دز توصیه شده قارچ کش بسیار ضروري است
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  :زمان سمپاشی

و با نظر کارشناس حفظ  1 سم پاشی با یکی از قارچ کش هاي مندرج در جدولدر باغات داراي سابقه آلودگی، 

  :سه نوبت به ترتیب زیر انجام می شود در نباتات منطقه،

  درست قبل از تورم جوانه ها: نوبت اول - 

  بعد از ریختن گلبرگ ها و تشکیل میوه: نوبت دوم - 

  دو تا سه هفته پس از سم پاشی نوبت دوم که مصادف است با ظاهر شدن غوره هاي ترش: نوبت سوم - 
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