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   چکیده

هاي مهم این محصول بوده و انتشار  سفیدك پودري گندم یکی از بیماري
و در  در ایران بوده هاي مهم گندم یکی از بیمارياین بیماري . جهانی دارد

هواي  و خصوص با آبه باي از مناطق کشور  هاي اخیر در پاره سال
شایع و  ) هاي گلستان، مازندران، اردبیل و فارس استان( مرطوبو معتدل 

 مدیریت بیماري شامل هاي روش. وارد کرده استخسارت قابل توجهی 
رف زیاد کودهاي خودداري از مص، داري از کشت متراکم بذردخو

، هاي هرز میزبان علفکن کردن  ریشهنیتروژنی، تنظیم دور آبیاري، 
،  Appolo، مغان  پیشتاز ، هیرمند، نظیر  یاستفاده از ارقام مقاوم

Normandi هاي پیشرفته  و الین  N-78-9 ،N-80-16  ، N-80-14، C-

73-5 ، ARWYT-N83-8 ، ARWYT-C83-49 و  ARWYT-C83-

ي زیان  رسیدن میزان آلودگی به آستانهدر صورت همچنین . باشد می69
در ارقام حساس ) در برگ پرچم درصد 5بیش از آلودگی ( اقتصادي

به  SC) ایمپکت آر(کاربندازیم +ي فلوتریافولها قارچکش توان از می
و   EC 25%) تیلت(لیتر در هکتار، پروپیکونازول  25/1-5/1مقدار 

 لیتر در هکتار  یک به میزانهر یک   EW 25% )ورفولیک(تبوکونازول 
  .ي ظهور برگ پرچم استفاده نمود در مرحله

  سفیدك پودري، گندم، مدیریت: کلیدي  هاي واژه
   



 

 

 

  
  مقدمه

هاي مهم این محصول بوده و  سفیدك پودري گندم، یکی از بیماري
میزان خسارت این بیماري قابل توجه بوده و در . انتشار جهانی دارد

و در ایالت 45کشورهاي مختلف از جمله انگلستان، نیوزلند و هند تا 
 ;Johnson et al., 1970(درصد گزارش شده است  35متحده آمریکا تا 

Kingsland, 1982( . در ایران  هاي مهم گندم یکی از بیمارياین بیماري
 و خصوص با آب هب ،اي از مناطق کشور هاي اخیر در پاره و در سال بوده

، )هاي گلستان، مازندران، اردبیل و فارس استان( مرطوبو هواي معتدل 
میزان خسارت این بیماري  .وارد کرده استشایع و خسارت قابل توجهی 

درصد گزارش شده است  12-18در ارقام تجاري منطقه گرگان حدود 
  . تمشخص نیس بطور دقیق آن در ایران ولی میزان خسارت

 با فرم غیر جنسی  Blumeria graminis f.sp.  tritici قارچ بیماري عامل

 Oidium monilioides (Nees) Link   ي انگل اجباراین قارچ . است
 .زایی دارد هاي اختصاصی بیماري خود با فرم هاي بوده و بر روي میزبان

زا نیست  قارچ عامل بیماري سفیدك سطحی گندم در روي جو بیماري
)Wallwork, 2000(دانه تسبیحی  روي ؛ اما) Aegilops ( مرغ  و) 

Agropyron( هاي  قارچ عامل بیماري تمام اندام  .کند ایجاد بیماري می
عالیم بیماري به صورت پودر دهد و  هوایی گیاه را مورد حمله قرار می

ویژه در  به  سفید رنگ که متشکل از ریسه و اسپورهاي غیر جنسی است



 

 

 

ها  کنیدي ). ، سمت راست 1شکل (شود سطح رویی برگ دیده می
 خش می شوندیلومتر پچندین کصورت غیرفعال آزاد شده و توسط باد  هب
)Wise 1987( .فرم  .هاي ثانوي می نمایند چرخهبهار تولید  کنیدي ها در

صورت نقاط ه روي برگها  ب بردر آخر فصل  )آسکوکارپ(جنسی قارچ 
 رنگ ظاهر می شود و در شرایط نامساعد ضامن بقاي قارچ می باشد سیاه

  15- 22 بهترین دما براي رشد میسلیوم قارچ). ، سمت چپ1شکل (

در دماي بیش . استدرصد  85 -100درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 
  .درجه سانتیگراد رشد قارچ متوقف می گردد 25از 

هاي  گندم خیز کشور شامل استان مناطق مختلف بررسی هایی که در
عمل آمد نشان داد که  بهفارس و  تهران ، گلستان ، مازندران ،  اردبیل

هاي  با داشتن ترکیبی از ژن  Apollo ت مربوط به رقمبیشترین میزان مقاوم
 Pm2+4b+8   رقم ،Normandi  با داشتن ترکیب ژنهاي Pm1+2+9 ،  

و همچنین الینهایی نظیر   Pm4bژن  داشتن با   DH  (Ronso(رقم
ARWYT-C83-49   و   ARWYT-C83-69 که در شجره خود رقم 

Apollo  1389و 1388رضوي و همکاران (را دار ند می باشد .( 

هاي انجام شده در مورد کنترل شیمیایی بیماري سفیدك پودري  بررسی
هاي  گندم در کشور نشان داد که استفاده از قارچکش

لیتر در  25/1-5/1به مقدار  SC) ایمپکت آر(کاربندازیم +فلوتریافول
 EW )فولیکور(تبوکونازول  و  EC 25%) تیلت(هکتار، پروپیکونازول 

زمان ظهور برگ پرچم  در لیتر در هکتار  یک به میزانهر یک    25%



 

 

 

اثیر قابل توجهی در کاهش بیماري و جلوگیري از اپیدمی شدن آن و در ت
   .نتیجه افزایش عملکرد این محصول مهم زراعی داشته است

  

  

سمت  شکل(عالئم ظاهري سفیدك پودري گندم در روي برگ - 1شکل 
قارچ در روي برگ ) آسکوکارپ(،  تشکیل فرم زمستان گذران ) راست
   )شکل سمت چپ(گندم

 
  



 

 

 

  دستورالعمل
  
Ø زراعی روش هاي  : 

- 500(رعایت میزان تراکم کاشت بذر طبق استانداردهاي توصیه شده  -
  )عدد بذر در متر مربع 400

طبق توصیه موسسه (نیتروژنی خودداري از مصرف زیاد کودهاي  -
 و تنظیم دور آبیاري) تحقیقات خاك و آب با توجه به بافت خاك منطقه

  .هاي هرز میزبان علفریشه کن کردن  و
Ø پیشتاز، مغان و همچنین  ارقامی که هیرمند، نظیر  یاستفاده از ارقام مقاوم

هاي  الینهمچنین  .را دارند Normandiیا    Appoloخود رقم  والدیندر 
سبت به بیماري سفیدك سطحی بودند و از این زیر داراي مقاومت خوبی ن

ارقام در مناطق فوق می توان به طور مستقیم یا در تالقی با ارقام دیگر 
-N-78-9،C-73-5،N-80-16،N-80-14،C-73  : استفاده نمود

5،ARWYT-N83-8 ، ARWYT-C83-69 و ARWYT-C83-49 . 
Ø کنترل شیمیایی  

آلودگی ( خسارت اقتصاديرسیدن میزان بیماري به آستانه در صورت 
 توان از می در ارقام حساس )در برگ پرچم درصد 5بیش از 
- 5/1به مقدار  SC) ایمپکت آر(کاربندازیم +فلوتریافول يها قارچکش

و تبوکونازول   EC 25%) تیلت(لیتر در هکتار، پروپیکونازول  25/1



 

 

 

در مرحله رشدي  لیتر در هکتار 1به میزانهر یک   EW 25% )فولیکور(
  .برگ پرچم یک نوبت سمپاشی نمود
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Abstract 
Powdery mildew is one of the most important diseases of 
wheat worldwide. In recent years, it causes severe yeild loss in 
some parts of Iran, especially in Golestan, Mazandaran, 
Ardebil and Fars provinces. The disease can be controlled by 
logical use of seeding rate and managing irrigation times, wise 
use of nitrogen fertilizers, eradication of host weeds, and 
cultivating resistant cultivars such as Hirmand, Pishtaz, 
Moghan, Appolo, Normandi and advanced/ elite lines 
including N-73-5, N-80-16, N-80-14, N-78-9, N-83-8, C-83-49 
and C-83-69. In addition, if the disease incidence gets to the 
threshould level (≥5% on flag leaves) on commercial 
susceptible cultivars, the fields should be sprayed by one of the 
effective fungicides such as Flutriafol+Carbendazim (Impact-
R) SC, 1.25-1.5 lit/ha, Propiconazol (Tilt) EC 25% and 
Tebuconazol (Folicur) EW 25% each one 1 lit/ha at  flag leaf 
growth stage of wheat. 
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