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   بیماري اطالعات : بخش اول 

   :اهمیت و ضرورت

بیماري لکه غربالی از مهم ترین و خسارتزاترین بیماري هاي درختان میوه هسته دار در اغلب مناطق جهان 

نامهاي قبلی این . نام دارد  Wilsonomyces carpophilusقارچ  عامل غربالی درختان میوه هسته دار. است

. بوده است Clasterosporium carpophilum ,Coryneum beijerinckii, Stigmina carpophilaقارچ 

به طور معمول دامنه میزبانی وسیعی دارد و تقریباً به تمام گونه هاي درختان میوه هسته دار و عامل بیماري، قارچ 

مهمترین عالیم بیماري، ایجاد سوراخ روي برگ درختان . حمله می کند ارهسته د به برگهاي درختان میوه

اسپورها در درجه اول . می پوشاند را و میوه ها شاخه هاي آلوده  ،روي جوانه هابیماري عامل  قارچ  .است

   .رطوبت و دما نقش مهمی در شیوع و شدت بیماري دارند. توسط آب پخش می شوند

که یاخته هاي کنیدي زا تولید می  استهاي اسپورودوکیومی  کنیدیوم ودوجهاي این جنس  از ویژگی

) سیمپودیال(با دیواره صاف به طور همپایکی ) فراگموسپور(اسپورهاي چند سلولی  ،روي این یاخته ها کند و

  . گردندتشکیل می

  

   :گیاهان میزبان

انند زردآلو، هلو، شلیل، آلبالو، گوجه، م اکثر نقاط ایران به انواع درختان میوه هسته دار این بیماري در

بادام و در برخی مواقع به گیالس خسارت وارد می کند و به دلیل جوشها و لکه هایی که روي میوه زردآلو 

   .بوجود می آورد، ارزش صادراتی برگه زردآلو و قیسی را کاهش داده و طعم نامطبوعی به میوه می دهد

 

   :مناطق انتشار

در ایران اسفندیاري در . میالدي از کشور فرانسه گزارش شده است 1843ن بار در سال این بیماري اولی

گزارش نموده ) شرقی و غربی( این بیماري را از استانهاي مازندران، گیالن، گلستان و آذربایجان 1325سال 

   .است

  

   :روشهاي شناسایی :بخش دوم

   :عالئم بیماري

این قارچ به . ترین و فراوان ترین عالمت بیماري است حالت غربالی و سوراخ شدن برگها مشخص

میزان خسارت بسته به نوع میزبان . اندامهاي مختلف در گونه هاي مختلف درختان میوه هسته دار حمله می کند

به میوه ها و جوانه ها، در هلو به سرشاخه  و شرایط محیطی متفاوت است، بطوریکه بیشترین خسارت در زردآلو

   .ها و در بادام به برگ ها وارد می شود ها و جوانه

   :غربالی روي برگ عالئم -الف

به صورت لکه هاي گرد و کوچک به رنگ سرخ  جوانه هاي برگ بازشدنروي برگ عالئم همزمان با 

. لکه ها به تدریج بزرگ شده و از وسط شروع به خشک شدن می کنند. که وسط آن تیره است بروز می کند

در . نوار چوب پنبه اي باقی می ماند ،اطراف سوراخ. ده جدا شده و سوراخی ایجاد می شودبه مرور بافت مر
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به طور کلی . زرد شده و می ریزند صورت شدت بیماري روي درختان گیالس و تجمع لکه ها، برگ ها تماماً

به . رمی آیندرشده و به رنگ قهوه اي دلکه ها در آغاز پیدایش کوچک و ارغوانی اند ولی به تدریج بزرگت

   .)1شکل ( می شوند مرور لکه ها چوب پنبه اي و زبر

  

        
  عالیم بیماري لکه غربالی روي برگ:  1شکل

  

  : غربالی روي میوه عالئم -ب

وه میدر . عالئم روي میوه زردآلو به صورت تاولهایی برجسته به رنگ ارغوانی تا قهوه اي دیده می شود

عالئم روي میوه آلبالو شبیه گیالس ولی عمق فرورفتگی لکه  .گیالس ممکن است گوشت تا هسته خشک شود

روي . روي میوه گوجه سبز ممکن است ترشح صمغ بدون ظهور لکه هاي مشخص دیده شود. کمتراست ها

وم ایجاد لکه یکی به صورت ریزش میوه، هنگام رسیدن و د. صورت ظاهرمی شود میوه هلو آلودگی به دو

   .)2شکل ( پیدایش لکه هاي بیماري روي شاخه هاي هلو و شلیل عمومیت دارد. هاي قهوه اي

  

        
  عالیم بیماري لکه غربالی روي میوه:  2شکل

  

   :غربالی روي سرشاخه ها و جوانه ها عالئم )ج

بیماري روي شاخه هاي . حمله بیماري قرار نمی گیرند شاخه هاي زردآلو، آلو و گوجه معموالً مورد

. گیالس ابتدا به صورت لکه هاي قهوه اي و برجسته ظاهر می شود که به تدریج حالت زخم به خود می گیرد

لکه ها قهوه اي و . در سرشاخه هاي بادام لکه هاي گرد و بیضی به قطر یک تا چند میلی متر ظاهر می شود

عالئم روي . لکه ها گاه ترك خورده و از آنها صمغ ترشح می شود. بیه چشم استوسط آن روشن تر و ش

سرشاخه هاي هلو و بادام شبیه به هم هستند با این تفاوت که روي شاخه هاي هلو زخم ها معموالً بزرگترو 

. شود هاي ارغوانی به قطر چند میلی متر تشکیل می روي شاخه هاي زردآلو زخم. صمغ زدگی آنها بیشتر است

  .)3شکل ( روي شاخه هاي آلو و گوجه عالئمی بروز پیدا نمی کند
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  عالیم بیماري لکه غربالی روي سرشاخه و خروج صمغ:  3شکل

  

     

   :نحوه خسارتچرخه بیماري و 

درختان  روي ربالیغ لکه بیماري تأثیر ترین جدي شود، می ها آن ریزش به منجر که ها برگ آلودگی

 به ریزش منجر مساله این .شود می میوه رشد هنگام در ها برگ شدید ریزش سبب که باشد دار می هسته

 چوب هاي میوه ایجاد ها سبب میوه آلودگی. گردد می محصول کاهش و درخت ضعف نورس، هاي میوه

  .است همراه خروج صمغ با اغلب که شود می میوه پوست روي هایی زخم با و کوچک اي، پنبه

درخالل ماههاي مرطوب فصل زمستان، قارچ عامل . زردآلو شبیه هم است هلو، شلیل و پیشرفت بیماري در

کنیدي هاي تولید  .کندبیماري در جوانه هاي هاي آلوده و لکه هاي سرشاخه هاي هلو و شلیل اسپورزایی می

کنیدي ها . لی با آب و باران به سهولت جدا می شوندشده، با باد به آسانی از کنیدیوفور جدا نمی شوند، و

 1کنیدي ها وقتی در شرایط مرطوب قرار گیرند، . مانندپخش شده، تا چند ماه روي سرشاخه ها، زنده باقی می

هاي هاي جوانه زده، مرطوب شوند، سایر یاختهزند، ولی چنانچه دوباره این کنیديیاخته آنها جوانه می 2 تا

براي پیدایش آلودگی در سرشاخه الزم است که این اندام به . مکن است فعال شده، جوانه بزنندکنیدي هم م

در بیشتر مناطقی که درختان میوه هسته دار کاشته می شود . ساعت به طور مداوم مرطوب بماند 24مدت 

ماده اي 		کهي ها ابتدا جوانه زده، تشکیل چنگک می دهند کنید. ا در زمستان آلوده می شوندسرشاخه ه

دوره کمون بیماري بسته به دما و . قارچ به طور مستقیم در میزبان نفوذ می کند. ژالتینی اطراف آن را می گیرد

درجه سانتی گراد  30تا 4میسلیوم هاي قارچ در محیط کشت بین . روز تغییر می کند 14 تا 5 نوع بافت آلوده از

درجه  1کنیدي ها در دماي . درجه سانتی گراد است 20تا 15دماي بهینه براي رشد آنها بین  رشد می کنند و

عامل بیماري بصورت میسلیوم در شاخه ها یا به شکل کنیدیوم در جوانه ها، . سانتی گراد هم جوانه می زنند

   .زمستانگذرانی می کند

  

  کنترل اجرایی دستورالعمل: سومبخش 

   :روشهاي پایش و ردیابی

   :و بهداشت گیاهی زراعی کنترل

 عدم آبیاري درختان بصورت آبیاري بارانی  -

  نهال سالم استفاده از -

 اسپرینگ کرست و آلبرتاي پیش رس - ردتاپ: همچونارقام مقاوم استفاده از  -
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   کردن ابزار هرسضدعفونی  -

   :کنترل مکانیکی

حذف سرشاخه ها، شاخه ها، میوه ها و بقایاي گیاهی آلوده و سوزاندن آنها براي جلوگیري از  -

 ودگی آل

  هرس منظم و سبک قسمت هاي آلوده -

  

  : شیمیایی کنترل

مرحله قبل از  بهار در  ها و نوبت دوم،نوبت اول، آخر پاییز پس از ریزش برگ پاشی سم زمان بهترین

   .شودهاي زیر توصیه میکشهاي گل با هر یک از قارچتورم جوانه

  

  مالحظات  مصرف در هکتار  فرموالسیون  سموم توصیه شده

  در هزار WP50% 3  کاپتان
از مخلوط بردو، بردوفیکس، بردوبهسم و دوزهاي 

در هزار بردوجی  9درصد میشوبردوکس و  1

براي سم پاشی هاي نوبت سوم و چهارم به دلیل 

  .احتمال گیاه سوزي استفاده نشود

از مخلوط کردن کاپتان با روغن اجتناب شده و *

  .اده شودروز از یکدیگر استف 10به فاصله حداقل 

  درصد 2  -  جامد مخلوط بردو

  در هزار WP35%  3  اکسی کلرور مس

  درصد SC18%  5/1 -1  )بردوفیکس(مخلوط بردو 

  درصد SC18%  1  )میشوبردوکس( بردومخلوط 

  درصد SC18%  5/1 -1  )بردوبهسم( بردومخلوط 

  بسته به میزان شدت بیماري  در هزار SC20%  4 -9  )بردوجی(مخلوط بردو 

  

بعد از ریزش گل ( پاشی نوبت سومدر بهار نیاز به سم براساس نظر کارشناس حفظ نباتات منطقه، چنانچه: کتهن

اکسی  ،در هزار 3کاپتان توان از می ،باشد )دو هفته بعد از سم پاشی نوبت سوم(و نوبت چهارم ) و تشکیل میوه

   .استفاده کرد اردر هز 5میشوبردوکس و در هزار  4در هزار، بردوجی  3کلرور مس 
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