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 بخش اول: مقدمه
  اهميت و ضرورت

 Golovinomyces cichoracearumهای قارچتوسط  سبزی و جالیزن اهسطحی گیاپودری یا سفیدک  بیماری

(DC.) V.P. Heluta  ،(Erysiphe cichoracearum ) در کدوئیان وLeveillula taurica (Lév.) G. arnaud  در

یجاد ابر روی انواع کلم، شاهی، تربچه و شلغم  Erysiphe polygoniدر روی هویج و  Erysiphe heraclei، بادمجانیان

از دیر زمان در ایران بخصوص در مناطقی که کشت گیاهان جالیزی در آنجا معمول بوده وجود این بیماری شود. می

خوبی این بیماری را بهزارعین . می باشد 1326اسفندیاری در سال  مربوط به مستندولی اولین بار گزارش . داشته است

  قاط دیگر به نام شته سفید و در آذربایجان به نام آق مشهور است.شناخته و در اصفهان به آن نمکه و در بعضی از ن

 

  گياهان ميزبان

، کاهو، بادمجان، گوجه فرنگی، سیب هندوانه ،، طالبی، گرمک، کدوی روی خیار، خیار چنبر، خربزهاین بیمار

  کند.خسارت وارد می زمینی و هویج

 

  مناطق انتشار
جالیزکاری از قبیل سواحل دریای مازندران، اصفهان، تهران، قم، همدان، در اکثر مناطق  پودریسفیدک بیماری 

 ورامین و شهرری وجود دارد.  ،بروجرد کرج، خوزستان، شیراز، تبریز،

 
 عامل بيماری 

تواند تمام شرایط رطوبتی، از کم تا زیاد را تحمل نماید، اما در شرایط دمای باال در دمای کم می Erysipheجنس 

-ها بهجنسی، کنیدیوفورها کوتاه، کنیدیدر مرحله تولید مثل غیر  تواند رشد کند.که رطوبت زیاد است می فقط موقعی

  صورت زنجیری روی کنیدیوفور قرار دارند.

 Erysiphe cichoracearum ،فرنگی و سیب زمینیهای بادمجان، گوجهبر روی میزبان Leveillula tauricaقارچ 

تربچه و  ، شاهی،ر روی انواع کلمب Erysiphe polygoniو  در روی هویج Erysiphe heraclei ،و خیار بر روی کاهو   

 کند. خسارت وارد میشلغم 
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 های شناساییروشبخش دوم: 
 زیست شناسی 

-ندرت قارچ بهباشد و ممکن است بهبه اشکال و طرق مختلف می گذرانی قارچ عامل سفیدک سطحیزمستان

برد و در سر میگیاهان وحشی چند ساله به رویبه صورت میسیلیوم زمستان را  غالباً .اندرا بگذصورت جنسی زمستان ر

ز اروی گیاهان میزبان آغ آنو فعالیت  یافته انتشارهای آلوده توسط باد های تشکیل شده از روی لکهاوائل بهار کنیدی

  شود.می

تر هوایی مساعد نباشد، ممکن است این دوره طوالنی روز است و چنانچه شرایط آب و 7تا  3دوره نهفته قارچ 

شدت رفت. گتمام مزرعه را فرا خواهد  به سرعت. با توجه به ایجاد سریع اسپورهای قارچ ظرف یک هفته، بیماری شود

سفیدک سطحی به سن گیاه، رطوبت و دما بستگی دارد. قارچ در شرایط خشک به میزان وسیعی تولید عالئم بیماری 

یا کمتر از آن  %46در رطوبت نسبی باشد و گراد میدرجه سانتی 22ترین دما مناسب در گیاهان جالیزی .نمایدمیاسپور 

که سطح اما در هنگامییابد. آلودگی افزایش می کندتدریج که رطوبت افزایش پیدا افتد و بهندرت اتفاق میآلودگی به

 افتد. برگ مرطوب است بیماری اتفاق نمی

مراتب کمتر از نواحی معتدل و خشک است. تابش مستقیم نور خورشید خسارت به طق گرم جنوب کشوردر منا

نماید. بنابراین اولین ظهور خصوص در اوائل ظهور بیماری روی قارچ اثر نامطلوبی دارد و از گسترش آن جلوگیری میبه

 ،اندها متراکم کاشته شدهایه قرار دارند و یا بوتههایی از مزرعه که در سها و بیشتر در قسمتقارچ در سطح زیرین برگ

  شود.شروع می

-که برگروز از تشکیل، بیشترین حساسیت را در برابر بیماری دارند در حالی 23تا  16، بعد از گیاهانهای برگ

  باشند.تر میهای خیلی جوان مقاوم

دما برای  بیشترینو  است گراددرجه سانتی 25تا  18بین و خیار زنی کنیدی در روی کاهو بهترین دما برای جوانه

-گراد متوقف میدرجه سانتی 38 از توسعه بیماری در دمای باالتر باشد.درجه سانتی گراد می 26.5جوانه زدن کنیدی 

شدت نور کم برای توسعه این  .یا باالتر برای آلودگی رشد میسلیوم و اسپورزایی ضروری است %85نسبی رطوبت شود. 

و  شود،د مییلتو شیکوره واندیو ،آفتابگردان ،. کلیستوتس روی کاهو، کاهوی وحشیباشدمیماری روی کاهو موثر بی

  گذرانی قارچ باشد.ترین عامل زمستاناین اندام شاید مهم

های این قارچ مستقیما به داخل های سطحی متفاوت است، زیرا رشتهبا سایر سفیدک Leveillula tauricaقارچ 

شوند و در روی هر کدام از این کنیدیوفرها فقط یک کنیدیوفر از یک روزنه خارج می 4کند و حدود فت نفوذ میبا

ها در رطوبت کنیدی .یابندوسیله باد گسترش میها بههای تولید شده در سطح زیرین برگکنیدی .شودکنیدی تولید می

های سیاه کروی از میان بعد از مدتی کلیستوتسزنند. می هگراد جواندرجه سانتی 26درصد و دمای  75تا  52نسبی 

 بگذرانند.  را زمستانتوانند هستند که می ها حاوی آسکوسپورآیند. کلیستوتسهای سفید میسلیوم بوجود میرشته

 

 عالئم بيماری 
تدریج سطح به باشد کهها میها و ساقههای کوچک سفید آردآلود روی برگصورت لکهاولین عالئم بیماری به

قارچی، هر دو سطح مدت کوتاهی پوشش  ظرفگیرد و به سرعت بیماری توسعه یافته، ها را گرد سفید رنگی فرا میآن
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ده و بوته هنوز شهای خیار باز شود که اولین گلهای اولیه بیماری روی خیار، موقعی ظاهر مینشانه گیرد.برگ را فرا می

زودی ها روی برگ هندوانه بهلکه های مبتال سفید، خشک و شکننده شده وبرگ ه است.ساقه خزنده خود را ایجاد نکرد

ها خوب تشکیل نشده، ها زودتر از موعد مقرر رسیده، شبکه پوست آنهای مبتال میوهشوند. در بوتهای رنگ میقهوه

گردد. ای کم میور قابل مالحظهها به طمزه و مواد جامد محصول در آنها بیشود. گوشت میوهها نرم میبافت آن

ئم آفتاب عالو اغلب شده ها نامنظم کوچک باقی بمانند و شکل آنها به مرحله برداشت نرسیده، ممکن است میوه

ده و سپس در وجود آورهایی بهروی میوه هندوانه جوش Sphaerothecaهای یکی از گونه .دهندسوختگی نشان می

 . (1)شکل  شودچ ظاهر میها کپک سفیدی از قاری آنرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10شود و معموال هنگامی که حداقل های مسن و کناری مشاهده میبرگروی عالئم بیماری در روی کاهو ابتدا 

های کاهو ظاهر شده و سپس در زیر شود. بیماری ابتدا در روی برگشده باشد، بیماری ظاهر می ایجادبرگ در گیاه 

میرند. بوی مخصوصی که مربوط به گردند و سپس میهای آلوده پیچیده شده، زرد میبرگگردد. ها مشاهده میبرگ

  .(2)شکل  کنندهای آلوده کوچک باقی مانده و رشد نمیرسد. بوتهباشد به مشام میقارچ می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )سمت چپ( زنجیره های کنیدی در سطح برگ هندوانه )سمت راست(، عالئم بیماری روی هندوانه -1شکل 

 عالئم بیماری روی کاهو  -2شکل 
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رنگ در کمهای زرد صورت لکهدر روی بادمجان در سطح رویی برگ به Leveillula tauricaقارچ عالیم 

شوند. سرانجام این ها با پوشش سفید رنگ پوشیده میشوند، در سطح زیرین برگ این لکههای مختلف ظاهر میاندازه

  .(3)شکل  افتندشوند، اما نمیها خشک میها بهم متصل و سپس برگلکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کوچک، ده و به صورت لکهدر روی کلم به صورت پودر سفید رشد کر Erysiphe polygoniعالئم قارچ 

-ها سبز متمایل به زرد یا خرمایی میپوشاند. سپس برگها را میها و ساقهطور کامل سطح فوقانی برگبزرگ و یا به

-بیماری ابتدا در برگ پیچکلم در .کنندها پیچیده شده یا ممکن است بمیرند و یا ریزش برگ ،شدت بیماری در .شوند

بیماری سفیدک نفوذ عامل  کند.می ها را غیر قابل خوردنهای درونی توسعه یافته و آنهای بیرونی و سپس در برگ

 شود. گیاهان خانواده چلیپائیان بههای مولد پوسیدگی نرم میکلم سبب ورود باکتریهای داخلی گلبرگ درسطحی 

ها بستگی به مرحله رشد و مانند و ریزش برگکوتاه باقی می روند. معموال گیاهانندرت در اثر حمله قارچ از بین می

  .(4)شکل  زمان آلودگی دارد. عقب ماندگی رشد به شدت روی شلغم و خردل دیده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالیم بیماری روی برگ بادمجان - 3شکل 

 عالئم روی کلم - 4شکل 
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ها و در در روی هویج در اواخر بهار به صورت پوشش سفید رنگ روی برگ Erysiphe heracleiعالئم قارچ 

ها در اثر ها قابل رویت است. برگهای ریز سیاه رنگ به حد وفور روی برگهای آن به صورت دانهتابستان کلیستوتس

  .(5)شکل  شودنمیها مشاهده آید اما عالئم نکروز در روی برگبیماری به رنگ زرد در می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بخش در روشن زرد یا کمرنگ سبز هایلکه صورتبه ابتدافرنگی در روی گوجه Leveillula tauricaقارچ عالیم 

 در و شودمی تشکیل برگ زیرین سطح در سفیدرنگ پودر صورت به قارچ اسپور سپس و شده ظاهر برگ باالیی

 برگ روی هالکه بیماری پیشرفت با .دکنمی پیدا گسترش برگ سطح هردو به رنگ سفید پودری توده این نهایت

 شدن کوچک عملکرد، کاهش باعث نتیجه در(. 6د )شکل شومی برگ شدن خشک سبب نهایت در و شده نکروزه

 .شودمی آن سوختگی آفتاب همچنین و میوه اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روی هویج بیماری عالئم -5شکل 

  روی گوجه فرنگیبیماری عالیم  -6شکل 
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  : دستورالعمل اجرایی كنترلسومبخش 
  پایش و ردیابی

برای مشاهده اولین ضروری است.  بیماری سفیدک سطحی پایش و ردیابیبه منظور ای از مزرعه بازدیدهای دوره

که در سایه قرار دارند و یا  شروع شود هایی از مزرعهقسمتالزم است پایش ها از  ،پاشیو شروع برنامه سمبیماری ر آثا

  و پشت برگ ها مورد بررسی و پایش قرار گیرد. اندها متراکم کاشته شدهبوته

 

 و بهداشت گياهی  مكانيكی، زراعیكنترل 

 .تهویه مناسبایجاد  -

  .در فاصله دو آبیاریرهای آبیاری خشک بودن زمین یا نه  -

 محصول کشت شدهخانواده  همهای هرز های هرز به خصوص علفاز بین بردن علف -

 .رعایت تناوب زراعی -

 .سالم و گواهی شدهنشاء و استفاده از بذور  -

 .های تارتنهای خسارتزای گیاهی بخصوص کنهمبارزه با کنه -

 

  شيميایی كنترل
توان از می حفظ نباتات نظر کارشناسو اخذ  هاعالئم در برگاولین ظهور با ، شدهانجام  گاهیآبر اساس پیش 

  زیر استفاده کرد:جدول سموم 

 راهنمای مصرف IRAC گروه میزان مصرف  فرموالسیون نام عمومی نام تجاری

 یونیاس 

فلو و 

 کومولوس

 سولفور

WP80- 90%  

  در هزار 3-2

 مواد معدني
 

M  
 

کش تماسی ، حفاظتی قارچ

 و غیر سیستمیک

سولفوالک، 

 جت ووتیت

 سولفور

WG 80% 
کیلوگرم در  3

 هکتار

 

 

 

 مواد معدني
 

M  
 

 14تر از های پایيندر دما.

گراد تصعيد درجه سانتي

نشده و در دماهای باالتر 

گراد نيز درجه سانتي 35از 

كند. سوزی ایجاد ميگياه

مصرف گوگرد باید  در لذا 

درجه  30تا  16دمای 

 گراد صورت گيرد.سانتي

، واتاپیارت

و یا  ریسف

 نیفوروبید

آزوکسی 

استروبین + 

 دیفنوکونازول
32.5%SC  

آزوكسی  لیتر در هکتار 1

 تروبيناس

-)استوربیلورین

ها( و 

 دیفنوكونازول

 ها()تری آزول

آزوکسی 

 استروبین

(C3 و )

دیفنوکونازو

 (G1ل )

پاشي تا فاصله آخرین سم

برداشت محصول برای 

-روز و برای گوجه 2خيار 

 باشد.روز مي 3فرنگي 
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کاراتان 

FN-57  

 دینوکاپ

WP 18.25% 

در  کیلوگرم  1-2

 هکتار

دی نيترو 

فنيل 

  C5 اتكروتون
 

کش تماسی با خاصیت قارچ

ی و درمان، از کاربرد پیشگیر

درجه  24ی باالتر از آن در دما

گراد باید اجتناب کرد. سانتی

پاشی تا فاصله آخرین سم

روز برای  7برداشت محصول 

 باشد.جالیز می

 متیلکرزواکسیم استروبی

WG 50% 

-استوربيلورین در هزار 2/0

 C3 ها

شده است. برای کدوئیان ثبت 

پاشی تا فاصله آخرین سم

روز برای  4برداشت محصول 

 باشد.کدوئیان می

لونا 

 شنیسسن

استریفلوکسیتر

 فلوپیرام+  وبین
 50%SC 

و  میلی لیتر 200

گرم در  300

 هکتار 

استرفلوكسیتری

 وبين

ها( استوربیلورین)

  فلوپيرامو 

افلوکسیتری

 ستروبین

(C3) 

ه برای گوجه فرنگی ثبت شد

. به دلیل ریسک باالی است

مقاومت بایستی در تناوب با 

های متفاوت سایر سموم گروه

 . استفاده شود

استرفلوکسیتری فلینت

 WG 50% وبین

گرم  250و  200

 در هکتار

-استوربيلورین

 C3 ها

ا غلظت كش حفاظتی بقارچ

گرم در هكتار )گوجه  250

گرم در هكتار  200فرنگی( و 

 )خيار(. 

 نیاوکتاد منیا بلکیوت

  سیتر

 )البسيلت(

WP 40% 

75/0 – 5/0 

 كيلوگرم در هکتار

 هاگوانيدین
M  
 

 کش حفاظتی.قارچ

+ بوسکالید  کولیس

 لیمت میکرزوکس

 30%SC 

میلی لیتر در  400

در  5/0و  هکتار

 هزار

 بوسكاليد

)پیریدین 

بوکسامید( و کار

 ميكرزوكس

 ليمت

-استوربیلورین)

 (ها

 بوسکالید

(C2 و )

 میکرزوکس

 C3)) لیمت

کش سیستمیک با اثر قارچ

 400. حفاظتی و درمان کننده

برای  ميلی ليتر در هكتار

در هزار  5/0سبزی و جالیز و 

 صرفا برای گوجه فرنگی

پنبه  یهاروغن وریک یلدیم

 SL ریدانه، ذرت و س

  در هزار 10
 

جهت کنترل این قارچ روی خیار در 

قالب مدیریت تلفیقی ثبت شده 

 است.
 تتراکونازول دومارک

EC10% 

 هاتری آزول در هکتار 5/0
G1  
 

کش سیستمیک با اثر قارچ

، فاصله حفاظتی و درمان کننده

پاشی تا برداشت آخرین سم

 باشد.روز می 3 محصول
 اکسی کلرورمس  کوپراویت

WP35% 
در  کیلوگرم 3

 هکتار

 مواد معدني
 

M  
 

 کش تماسی با اثر حفاظتیقارچ

 

  :نکته

به متر باشد، میکرو 200-300که قطر ذرات بطوریهای مناسب و نازل low volumeاستفاده از سمپاش های  -

  ضروری است. هاآغشته شدن مناسب پشت برگبهبود سیستم های سمپاشی و منظور 
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