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  بخش اول: اطالعات بیماری
  اهمیت و ضرورت
های قبل و پس از ترین بیماریمهم از وجود داشته وگونه گیاهی  200خاکستری در بیش از  بیماری کپک

شیوع دارد. این قارچ  و ایران های مناطق مختلف جهانتقریبا در تمامی تاکستان. شودبرداشت انگور محسوب می

از جمله  انگور به محصوالت دیگر از دارای نژادهای مختلف بوده و دامنه میزبانی وسیعی دارد که به غیر

  کند.مینیز حمله  فرنگی، رز و غیره توت

 

  بیماری عامل

. یک قارچ نکروتروفیک است Botrytis cinerea Pers (1794)غیرجنسی خود  فرمبیماری در  عاملقارچ 

نامیده  Botryotinia fuckeliana فرم جنسی این قارچ  .باشدمی Helotiales و راسته Sclerotiniaceae از خانواده

  شود.می
 

  چرخه زیستی بیماری

اند باعث گسترش اولیه بقایای آلوده گیاهانی که از برداشت محصول پیشین روی زمین باقی مانده معموالً

شروع به رشد  ،میسلیوم موجود در بقایای محصول قبلی ،در اوایل بهار با افزایش دماشوند. کپک خاکستری می

شود که از ، کنیدی تشکیل میفرهایوکند. در انتهای کنیدمیتولید  یوفرمیسلیوم ساختارهایی به نام کنید کنند.می

ها برگ یا شاخه کند. کنیدی رویها تماس برقرار میها و برگهای جوان، شکوفهطریق هوا منتشر شده و با شاخه

ها الزم است. این یوفرها از کنیدای آزاد شدن کنیدیبرکاهش ناگهانی رطوبت و افزایش دما، زند. جوانه می

ها دهد. همچنین پاشیده شدن قطرات باران روی گیاه آلوده به انتشار کنیدیپدیده معموال در اوایل صبح رخ می

از  دنها از گیاه آلوده به گیاه دیگر منتقل شود از طریق آننتوانمی هاکند. روش دیگری که کنیدیکمک می

های توانند باعث آلودگی شوند نزدیکی به محصوالت آلوده یا باغشرات است. منابع دیگری که میطریق ح

کافی در دسترس باید رطوبت  ،بتوانند جوانه بزنند هابرای اینکه کنیدی است.از درختان آلوده،  قلمه زدن، و آلوده

درصد انباشته شود و رطوبت الزم برای رشد  95تا بیش از  گیاه سطح تواند درمی ،باشد. رطوبت موجود در هوا

 کنیدی فراهم شود. 

به همین  .کند گذرانی، میسلیوم و یا کنیدی زمستانسختینه )اسکلروت(به صورت  تواندمی عامل بیماری

طوری که، به  علت و نیز توانایی باالی آن در تشکیل نژادهای جدید، مبارزه با این بیمارگر بسیار دشوار است.

های پوسیده در خاک یا خاک روی مواد آلی و میوه وندر اسکلروتبه شکل  تواندکپک خاکستری می قارچ

در بهار در صورت مناسب بودن  گذرانی کند.ها زمستانانبار یا خاک چسبیده به ظروف برداشت و حمل میوه

  یابد.ها با جوانه زنی خود تولید میسلیوم کرده و چرخه غیرجنسی قارچ ادامه میشرایط دما و رطوبت، اسکلروت

 فرم . لیکن در است Botrytis cinereaغیرجنسی خود یعنی  فرمقارچ مولد بیماری در بیشتر موارد در 

 تشکیل شده که در آن (آپوتسیاشکل )های فنجانی ، آسکوکارپ Botryotinia fuckeliana ،جنسی

  .(2و  1)شکل  شوند، تولید میهاآسکوسپور
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 انگورکپک خاکستری بیماری  چرخه زیستی -1شکل 
 

 زنی کنیدی و رشد میسلیوم )راست( و تشکیل کنیدیوفر و کنیدی )چپ(تصویر میکروسکوپ الکترونی از جوانه -2شکل 
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  بیماریعالئم 

های مرده جذب ها شده و درنتیجه مواد مغذی را از سلولسبب از بین رفتن سلول ،این قارچ با ترشح آنزیم

های رسیده، مکان مناسبی برای تولید ها و قطعات گل آلوده شده و حبههای انگور پوسیده، برگکند. بافتمی

در هنگام  .بعد از دو یا سه هفته قابل رؤیت استآلودگی کپک خاکستری تنها قارچ عامل بیماری است.  کنیدی

درخت انگور در  های ثانویه بیشتر است.تر شده و امکان ایجاد آلودگیبارش باران، روند توسعه بیماری سریع

  .دوره زمانی نزدیک به برداشت میوه نسبت به بیماری حساسیت باالیی دارد

 

  عالئم در برگ

شود. میای مایل به قرمز ظاهر قهوه بزرگ به رنگ نامنظم هایلکهها، ، قبل از گلدهی، در برگدر بهار

های گرد خاکستری که همان شوند. در صورت وجود رطوبت زیاد، لکهها به مرور نکروزه شده و خشک میلکه

 (.  3شود )شکل قارچ عامل بیماری است تشکیل می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بیماری کپک خاکستری در برگعالئم  -3شکل 

 

  شاخهسرعالئم در 

 .شودها دیده میهای بهاره به صورت خشکیدگی سرشاخهاولین عالئم بیماری معموال پس از بارندگی

  .(4)شکل  شوندخشک میسیاه و  در انتهای تابستان، قهوه ای شده و به مرور ،های تازه روئیده شدهشاخه

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 سرشاخهعالئم بیماری کپک خاکستری در  -4شکل 
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  میوهو  هعالئم در خوش

در صورت شدید شود. ها میو سبب خشکیدگی شکوفه را آلوده کرده خوشه آذینگل ،عامل بیماری

نگور به وضوح قابل اهای لودگی روی خوشهآ بودن بیماری در دوره گلدهی، خوشه گل خشک شده و می افتد.

هایی که ها از وسط در محلآلودگی در خوشه به هم فشرده آلودگی شدیدتر است. هایرویت است در خوشه

با  را تر گسترش یافته و کل خوشههای پایینها به هم فشردگی زیادی دارند، شروع شده و عفونت به قسمتحبه

لوده آهای حبه ،در هوای خشک کند.لوده میو اسپورهای قارچ عامل بیماری، آ تولید توده متراکم از میسلیوم

در چنین شرایطی، رطوبت شوند. ها نرم شده و آبکی میحبه ،شوند و در صورت مرطوب بودن هواخشک می

انگورهای سفید به رنگ قهوه شود. ها با الیه خاکستری از قارچ عامل بیماری میباعث پوشیده شدن سطح حبه

  .(5)شکل  آیندمیای و انگورهای بنفش به رنگ قرمز در 

. 
 میوهو  خوشهعالئم بیماری کپک خاکستری در  -5شکل 

 

  بخش دوم: دستورالعمل اجرایی کنترل
  پایش و ردیابی:

از این رو پایش و ردیابی اهمیت   د.شااوهای بهاره مشاااهده میاولین عالئم بیماری معموال پس از بارندگی

  زیادی دارد.

 
  کنترل مکانیکی:

  دهی )یعنی حذف شاخه و هرس سبز در مرحله گل ،ها در فصل رشدبرگبه دلیل افزایش حجم شاخه و

شود. زیرا سبب بهبود گردش هوا و کاهش رطوبت در محل حضور ها( توصیه میهای اطراف خوشهبرگ

دهی ، امکان پوششسبز یابد. از مزایای دیگر هرسها کاهش میآلودگی میوه ،ها شده و به تبع آنخوشه

های مهم این محصول صورت ها است که برای کنترل بیماریکشانگور با قارچمناسب سطوح داخلی 

 گیرد.می

 های آلوده سال قبل سبب کاهش مایه تلقیح آوری بقایای آلوده نظیر خوشه، برگ و شاخهجمع

 خواهد شد. ،گذرانی عامل بیماری در تاکستانزمستان

 اً در یک کیسه پالستیکی قرار گیرند.شوند و فور هرس باید به کپک خاکستری آلودههای شاخه 
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 ند.زخمی نشو هاخوشهحمل و نقل سعی شود که و  موقع برداشت 

 

  :زراعیکنترل 

 اجتناب شود.  محصول از کاربرد بیش از حد کود ازته، به ویژه در بهار و قبل از برداشت 

  .محل احداث تاکستان بایستی دارای خاک مناسب برای کشت انگور بوده و دارای زهکشی خوب باشد 

 در معرض نور مستقیم خورشید  در تاکستان رعایت شود و هاآن در هنگام کاشت نهال، فاصله مناسب بین

 باشند. 

 ای ظور استفاده از آبیاری قطره. برای این منشوندهای انگور در تاکستان بایستی به قدر نیاز آبیاری درختچه

 باشد. برای آبیاری تاکستان بسیار مناسب می

 
  کنترل شیمیایی: 

 خوارانگور در تاکستان لزوم سمپاشی با استفاده از در صورت وجود حشرات مکنده و نیز خوشه

به کپک خاکستری سبب کاهش آلودگی میوه  موجود در فهرست سموم مجاز کشور،های کشآفت

  شد. خواهد

 اوایل تا اواسط مرحله گلدهی است. شیمیایی بهترین زمان مبارزه  

 استفاده از قارچ( کش پیری متانیلSC30% با دز )قابل توصیه است. در هزار، دو هفته قبل از برداشت 1  

 گرمی، 7پد کاغذی با فرموالسیون  متابی سولفیت سدیم،استفاده از  پوسیدگی انباری انگور، کنترل برای 

  کیلوگرم انگور 5گرم یا یک بسته به ازای  7به مقدار 
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