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 مقدمه
  ضرورتاهمیت و 

 خسارات آمدن وارد موجب هرساله كه باشدمی ايران در چغندرقند های بیماری ترينسفیدک پودری يكی از مهم

نیز شناخته  سطحیاين بیماری با نام های سفیدک حقیقی و سفیدک  .گردداين محصول می تولید و كشت به كیفی و كمی

 د. وشمی

 یزبانگیاهان م

را مـورد حملـه قـرار  ..مانند چغندرقند، چغندر لبويی، چغندر علوفه ای و . Betaمنحصـراً جـنس قارچ عامل بیماری 

 . دهـدمـی

 مناطق انتشار

  است. در تمام مناطق چغندركاری ايران گزارش شده تقريباً چغندرقند پودریماری سفیدک یب

 عامل بیماری

شاخه  زا Weltzein Erysiphe betae (Vanha) قارچ  غندرقند در ايرانعامل بیماری سفیدک پودری چ

Ascomycota سته راErysiphales  ه تیروErysiphaceae ستا . 

 بقا و  زیست شناسی

كه از  گیردصورت می یماه بعد از كاشت توسط اسپورهای هوازاد 4ظهور اولیه بیماری در مناطق معتدل حدود 

شود و در . در اين شرايط اولین نشانه بیماری در دهه سوم تیرماه ظاهر میشوندقند منتقل میمناطق دوردست روی چغندر

-رسد. سپس تحت شرايط گرمای شديد به تدريج شدت بیماری كاهش مینیمه مرداد ماه به اولین نقطه حداكثر خود می

ظاهر ه مايل به سیاای  هقهو طنقا ست كهه اماسط همین اوااز رسد. يابد و در نیمه مهرماه به دومین نقطه حداكثر خود می

ها نقشی در پايداری يا بیماری زايی اما اين آسكوكارپ  .(1)شكل میباشند رچ قای هارپسكوكان آكه هما نددمیگر

  قارچ ندارند.

 Erysiphe betae آسکوکارپ های قارچ -1شکل

 

 انتشار 

جابجا  هـای دور دسـتگیرد كه توسط باد در مسـافتمیها صورت تكثیر و انتشار بیماری روی چغندر توسط كنیدی

  .شوندمی

  توسعه بیماریشرایط مطلوب 
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  طلوب بیماری درجه است. شرايط م 30تا  20دمای مناسب برای تندش كنیديوم، گسترش كلنی و آلودگی بین

رايط شين شب است. بهتر وجود دوره های خشكی، روزهای گرم، شبهای خنك و نوسان شديد دمای روز و

  در شب است. Co 12 در روز و Co27برای تولید كنیديوم 

 می شد تعیینری فصل اينكه طغیان بیماری بصورت پراكنده يا گسترده باشد بر اساس میزان دما و بارندگی در ط

ق آسیای مركزی بخشند اين حالت عمدتاً در مناطشود. از آنجا كه گرما و خشكی گسترش بیماری را شدت می

گسترش  شود. شرايط محیطی مرطوب در طی فصل رشد معموالً برایآمريكای شمالی ديده می ربی وو غ

وخشك و  یم گرمبیماری مناسب نیست. به اين داليل سفیدک پودری چغندر با شرايط مناطق نیمه خشك با اقل

 نوسان وسیع دما و رطوبت سازش يافته است.

  از تولید  درصد 100تا  60رطوبت نسبی  ديوم مناسب است.درصد برای تولید كنی 40تا  30رطوبت نسبی

زنی وانهجو  ه بزنندتوانند در رطوبت خیلی پايین جوانها میكند. كنیديومبقای آنها ممانعت می كنیديوم و

گسترش كلنی  م ويابد. رطوبت آزاد از تندش كنیديورسد افزايش میدرصد می 100همچنانكه رطوبت نسبی تا 

 كند. ممانعت می

 شدت  ترتفعبررسی تأثیر ارتفاع نواحی كشت چغندر در گسترش بیماری مشخص ساخته است كه در نواحی مر

ه يدتر اشعتر و تابش شدتر است. علت اين امر به دوره كوتاه فصل رشد، دماهای پايینبیماری خفیف

  ماوراءبنفش و همچنین میزان بیشتر بارندگی نسبت داده شده است.

 خسارت

 وشش شود. اين پسطح زيرين و فوقانی برگ از پوشش سفید گردمانندی پوشیده می یبیمارعامل اثر حمله  در

 ر كامل بهگیرد و مانع رسیدن نور خورشید بطواست كه بین سطح برگ و محیط خارج قرار می ایاليهبه منزله 

د روع به زرشده و از قسمت بیرونی جام نداها به خوبی عمل فتوسنتز را انگردد. در اين حال برگسطح برگ می

 . شوندشدن كرده و بعدا خشك می

 های گست برگیاه برای ادامه حیات و رشد تكمیلی و ايجاد تعادل بین دو بخش بیرونی و درونی مجبور ا

شود. طبیعی است كه اين ها میشدن رشد و تقلیل وزن ريشهجديدی را تولید كند كه خود اين عمل موجب كم

ام مكه به نهايی به های میسیلیوم برای تغذيه و ادامه زندگی اندامها دارای قند كمتری خواهند بود. رشتههنوع ريش

آورند. همین عمل موجب فرستند و مواد غذايی مورد نیاز خود را بدست میداخل سلولهای اپیدرم میزبان می

  د.شوهای مزبور میتخريب و ظهور اختالالتی در فعالیت سلول

 ئم بیماری عال

 شود. ها و بعد در سطح فوقانی ظاهر میهای بیماری درسطح زيرين برگعموال از اواخر خرداد ماه اولین نشانهم

رطوبت  ها عبارت است از ظهور پوشش سفید گردمانندی در سطح زيرين برگ كه در اثر زياد شدناين نشانه

به  .(2)شكل پوشاند ها و گل را میساقهها، وقانی برگيابد و سطح فهوا قارچ به سرعت رشد كرده و ازدياد می

 گردد.ای می وهپوشش سفید گردمانند كمی تغییر رنگ يافته و متمايل به رنگ قه با توسعه بیماری وتدريج 
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 پوشش سفید گرد مانند روی برگ هاعالیم بیماری به صورت  – 2شکل

 

 تر به های مسندار و برگهای جوان كمی چروکو برگ های گیاه تقريبا شادابی خود را از دست دادهبرگ

 آيندنی درمیغواسپس اين برگ ها به رنگ قرمز يا ار .شوندطرف پايین بوته كمی خم شده و زرد رنگ می

 . سمت چپ( 2)شكل 

 شوندهای گل نیز آلوده میها و اندامها، ساقهدر مزارع بذری چغندرقند عالوه بر برگ . 

 

  رالعمل اجرایی كنترلبخش دوم: دستو
سرعت انتشار بیماری سفیدک پودری در مزرعه بسیار سريع است به طوريكه در شرايط مساعد و بر روی رقم  

حساس، از زمان شروع نشانه های اولیه ظرف مدت دو هفته تمامی مزرعه آلوده می گردد. بنابراين شناسايی به موقع بیماری 

  .ن از اهمیت ويژه برخوردار استدر مراحل اولیه به منظور كنترل آ

 

 كنترل زراعی و بهداشت گیاهی: 

 از آنها كي چیندارد. چون در مناطق معتدل ه یمستقیم ریتاث یماریهرز در كاهش شدت ب یكنترل علف ها 

علف  نيكنترل ا Beta maritimaوجود گونه  لیبه دل ری. اما در مناطق گرمسستندین یماریقارچ عامل ب زبانیم

  .موثر است یماریهرز در كاهش شدت ب

  رعايت تعادل در تغذيه گیاهی: استفاده صحیح و به موقع از كودهای حاوی عناصر كم مصرف و پرمصرف باعث

  خواهند نمود.بیشتری ها شده و در مقابل بیماری مقاومت رشد مناسب بوته

 ه بیشترين تنوع واكنش نسبت به سفیدک پودری دهدكای نشان میهای مزرعهنتايج آزمايش: مقاومقام ركشت ا

های مقاوم ظهور اولین عاليم بیماری مشابه ژنوتیپ در ژنوتیپ درون جمعیت گیاهی بخاطر تأثیر ژنتیكی است.

های حساس است اما روند توسعه بیماری آرام و سرعت افزايش شدت آلودگی كندتر از ژنوتیپ های حساس 

  .(3است )شكل 

 بیماری سفیدک پودری در آبیاری سطحی توسعه بیشتری دارد تا آبیاری  :اری بارانی به جای نشتییاستفاده از آب

از استقرار بیماری  های عامل بیماری ازسطح برگ شده وبارانی، زيرا آبیاری بارانی باعث شستشوی كنیدی

ن آبیاری بارانی توسعه كند. همچنین شرايط گرم و خشك برای توسعه بیماری مطلوب است بنابرايجلوگیری می

  .كندبیماری را محدود می
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 مقایسه ارقام مقاوم و حساس نسبت بیماری سفیدک پودری در سطح مزرعه -3شکل 

 
 كنترل شیمیایی

در مناطق معتدل كه است بهترين زمان برای شروع سم پاشی و استفاده از قارچ كش ها، مشاهده اولین عاليم آلودگی 

  .ر ماه به بعد رخ می دهدتی از اواسط معموال

 

 سموم توصیه شده فرموالسیون مصرف در هكتار

 سولفور WP80-90% كیلوگرم 4

 تری ديمورف EC 75% لیتر 0.75

 دينوكاپ WP18.25% كیلوگرم 1

 اپوكسی كونازول SC 12.5% لیتر 1

 تتراكونازول ME 12.5% لیتر 0.8-1

 نازولتری فلوكسی استروبین+تبوكو WG 75% گرم 300

 كونازول + تیوفانات متیلاپوكسی SC 49.7% میلی لیتر 500

 

  و دينوكاپ می توان حتی قبل از مشاهده عاليم اقدام  تری ديمورفجهت اطمینان بیشتر در مورد سمومی چون

  .به سم پاشی نمود

  بعد از سم پاشی اول روز  20الی  15در صورت موثر نبودن سم پاشی اول و بروز عاليم جديد می توان به فاصله

  بار تكرار نمود.2مبارزه شیمیايی را تا حداكثر 
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 احتمالی قارچ كش سولفور )گوكرد وتابل( سم پاشی در  توصیه می گردد كه جهت جلوگیری از گیاه سوزی

 . هوای گرم صورت نگیرد

 سم پاشی اوايل صبح در  بهترين موقع. باشد داشته پاشی سم كیفیت و سرعت بر منفی تاثیر تواند می نیز وزش باد

  .باشدمی يك شرايط نسبتا خنك و بدون باد 

  منابع
 با كشاورز. نشر آموزش  ويژه طرح بسیج همگام (كاشت، داشت و برداشت)راهنمای چغندرقند . 1394. احمدی، م. و همكاران

غندرقند كشور و سازمان بسیج بذر چ اصالح و تهیه كشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج كشاورزی، موسسه تحقیقات

 . ص157 .خود كفايی و امنیت غذايی مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی پژوهشكده

  .تاثیر بیماری سفیدک سطحی چغندر بر كمیت وكیفیت محصول در استان 1382بساطی، ج.، زارعی،ا.، ضرابی، م. ر. و فضلی، ح .

 . 97-108(: 2) 19كرمانشاه. چغندر 

 ،شدت  تأثیر روشهای آبیاری بارانی و نشتی بر. 1393. م.ری، حمدو  م.ر.، جهاداكبر ، جلیلیان، ع.م.، االسالمی، شیخ ج.، بساطی

 . 127-139(:2)30چغندرقند  .چغندرقند آلودگی بیماری سفیدک پودری در

 ص.157.شورك یاهپزشكیگ قاتیموسسه تحق .چغندرقند یاهپزشكیدستنامه گ .1395 همكاران ريرضا و سا م،یرحپور  

      .1394حیدری، ا.،  شـیخ االسـالمی، م.، روانلـو، ع.، افضـلی،ح    ( بررسـی كـارايی قـارچكش نـاتیوو .WG-75%   در كنتـرل بیمـاری )

 صفحه. 25سفیدک پودری چغندر قند. موسسه تحقیقات گیاه پزشكی كشور. گزارش نهايی. 

  .اپوكسی كونازول + تیوفانات متیـل  زيابی كارآيی قارچ كشار. 1397حیدری، ا.،  شیخ االسالمی، م.، روانلو، ع.، صالتی، م (Rex-

Duo SC-49.7%)   27. موسسـه تحقیقـات گیـاه پزشـكی كشـور. گـزارش نهـايی.        در كنترل بیماری سفیدک پودری چغنـدر قنـد 

 صفحه.

 بررسی پايداری قارچ . 1384، م. اخوت،م. حجارود، ق. ع. شريفی، ع. نیكخواه، م. ج. شیخ االسالمیErysiphe betae 

(Vanha) Weltzien (: 6)36.. مجله علوم كشاورزی ايران. سفیدک پودری چغندرقند در منطقه كرج و قزوين عامل بیماری

1389-1381 . 

 .ترويجی دانش بیماری شناسی  -. بیماری سفیدک پودری چغندر. دو فصلنامه علمی1392و كريمخواه، م. ع.   نصر اصفهانی، م

 .30-37(: 2) 2گیاهی. 

 ،روند توسعه بیماری سفیدک پودری در مزارع چغندرقند در استان اصفهان. 1393ز. ، ع. و زارعی م.، كريمخواهم.،  نصراصفهانی.  

 . 13-25(: 1)30 چغندرقند

  .فهرست آفات، بیماری ها و علف های هرز محصوالت عمده كشاورزی. سموم و روشهای توصیه شده جهت  .1398نوربخش. س
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