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   چکیده
بیماري با . هاي مهم محصوالت جالیزي است سفیدك پودري از بیماري

و از بین رفتن زود هنگام شاخ و  کاهش فتوسنتز موجب کاهش رشد
  ه کردن دورهق کوتایز از طرین ق کاهش تعداد ویاز طر برگ شده و

 ي آلی، معدنی وها کش قارچ. گردد یبرداشت باعث بروز خسارت م
ز یجال يدك پودریسف يماریت بیریمد یاصل يک اجزایولوژیعوامل ب

 يدیل قابلیت باالي انتشار کنیدله تناوب بهاي زراعی مثل  روش. دنباش یم
ي رقم تجار تاکنون. ندارد يماریدر کنترل ب یچندان ییکارا بیمارگر

کش  سموم قارچاستفاده بهنگام از . مقاوم به بیماري نیز معرفی نشده است
ها و  ایی با پایه مواد طبیعی مثل روغنه کش آلی و معدنی و قارچ

 . هاي گیاهی راهکارهاي مدیریت بیماري است عصاره

  کش سفیدك پودري، جالیز، قارچ: کلیدي  هاي واژه
  :مقدمه

سطح . اي کشور است هاي مزرعه تخیار یکی از تولیدات مهم در کش
میلیون  8/1هزار هکتار با مقدار تولید  79برابر  1391زیرکشت آن در سال 

 ي خیار، سفیدك پودري است کهها يمارین بیتر از مهم یکی. تن است
 ي ها ونهگ. برخوردار است ییت باالیا از اهمیدر اکثر نقاط دن

Podosphaera fuliginea   وGolovinomyces cichoracearum  ه ب
ط یشرا .)Braun et al., 2002(اند  شناخته شده يماریباین امل وعنوان ع

و رطوبت  گراد سانتی درجه 24-29 دماي يماریگسترش ب ينه برایبه



 

 

 

م آفتاب در کاهش ین تابش مستقیچن هم. درصد است 80 - 95 ینسب
  . )Hector et al., 2006( موثر است يماریشدت ب

هاي کوچک سفید آرد آلود روي  ماري به صورت لکهاولین عالئم بی
ها را گرد سفید رنگی فرا  باشد که بتدریج سطح آن برگ و ساقه می

هاي خیار باز شده  د که اولین گلنشو موقعی ظاهر میاین عالئم . گیرد می
پوشش  با توسعه بیماري. اند و بوته هنوز ساقه خزنده خود را ایجاد نکرده

هاي مبتال سفید، خشک و  برگ. گیرد رگ را فرا میقارچی هر دو سطح ب
ها زودتر از موعد مقرر رسیده،  میوه ،هاي مبتال در بوته .شود میشکننده 

عالوه بر . گردد ها نرم می ها خوب تشکیل نشده، بافت آن شبکه پوست آن
اي کم  ها به طور قابل مالحظه آن ماده خشکمزه و  این، گوشت میوه، بی

  ).McGrath, 1997( گردد می
موقع  ص بهیو تشخ یقیتلف يها متکی به روش يماریت بیریمد يها روش

ل قابلیت باالي انتشار یدل مثل تناوب به یزراع يها روش. است يماریب
 یچندان یین کاراییپا یها در رطوبت نسب آن یزن و جوانه بیمارگر يدیکن

 ترکیبات. )McGrath, 1997( اثر استی ا بینداشته و  يماریدر کنترل ب

و  بررسی بیماري این کنترل براي متفاوت شیمیایی هاي از گروه کش قارچ
 اثرات زیست محیط و براي انسان ها آن مکرر کاربرد اند که شده معرفی

خوري و برداشت تدریجی و  بعالوه استفاده تازه .دارد نامطلوبی جانبی
تر  ن محصول برجستهاهمیت باقیمانده سموم را در ای نیز تقریبا روزانه خیار
هاي موثر سازگار با محیط زیست،  کش رت استفاده از قارچساخته و ضرو



 

 

 

کاربرد . نماید هاي آلی را اجتناب ناپذیر می کش ها با قارچ و جایگزینی آن
 از اجزاي اصلی مدیریت بیماري سفیدك پودري جالیز که ها کش قارچ

ري همراه است که باید هستند همواره با مشکل بروز مقاومت در عامل بیما
ا مورد توجه ه تمهاي مدیریت بیماري قبل از بروز مقاو در ارائه روش

  . )McGrath, 2005a(گیرد قرار 

  
 هاي آلودگی مختلف بیماري سفیدك پودري خیار با شدت. 1شکل 



 

 

 

   
  دستورالعمل
پاشی با سموم یماري سفیدك پودري خیار انجام سم براي کنترل ب

ابتداي شروع بیماري و تکرار آن تا پایان دوره برداشت  کش موثر از قارچ
بت شده هاي ث کش در حال حاضر طیف وسیعی از قارچ. ضروري است

هاي مختلف شیمیایی،  هاي آلی از گروه کش براي این منظور شامل قارچ
  . هایی با پایه مواد معدنی و گیاهی در دسترس است کش قارچ

هاي آن  و یا تک بوته) کدو حلواییی و یا کدو خورشت(مزارع کدو  -1
د و با مشاهده عالئم در اطراف مزرعه خیار را بطور مرتب بازدید کنی

پاشی  روي برگ کدو، سم) ودري و پراکندههاي سفید پ لکه(بیماري 
  .مزرعه خیار را شروع کنید

هاي کدو در  پاشی تک بوته پاشی مزرعه خیار، سم همزمان با سم -2
  .ز انجام دهیداطراف مزرعه را نی

کش آلی با دوز توصیه شده  پاشی از سموم قارچ براي اولین سم -3
 ®هاي استروبی کش براي این منظور از یکی از قارچ. استفاده کنید

گرم در هر هکتار،  200به مقدار %) WG 50کروزکسیم متیل (
لیتر در  5/0ه مقدار ب%) EC 10تتراکونازول ( ®کش دومارك قارچ

 SCدیفنوکونازول + استروبین  آزوکسی( ®کش ارتیواتاپ هکتار، قارچ
-تري( ®کش فلینت لیتر در هکتار، قارچ 75/0مقدار  به) 5/32%

کش  گرم در هکتار، قارچ 200به مقدار %) WG 50استروبین  فلوکسی



 

 

 

به مقدار یک کیلوگرم در %) WP 40 تریس ایمینوکتادین( ®بلکیوت
 .هکتار استفاده کنید

 پاشی روز بعد از سم 7تا حداکثر  5را با فاصله زمانی  پاشی دوم سم -4
پاشی دوم به  کش مناسب براي سم در انتخاب قارچ. اول انجام دهید

 :موارد زیر توجه نمایید

. پاشی دوم گسترش بیماري در مزرعه را ارزیابی کنید قبل از سم -4-1
. انتخاب و بررسی کنیدبدین منظور چند نمونه برگ را به تصادف 

یشین قابل تشخیص هاي پ از لکه که براحتی(هاي جدید  چنانچه لکه
هاي جدید  هاي آلی و اگر لکه کش کنید از قارچ مالحظه می.) است

قدار به م%) WG 80سولفور ( 1®کش سولفوالك شود از قارچ دیده نمی
 SPبیکربنات پتاسیم ( ®کش کالیبان کیلوگرم در هکتار، قارچ 4-3

% SL 83 2®کیورمیلدیو کش کیلوگرم در هکتار و قارچ 7مقدار به %) 80
 .لیتر در هکتار استفاده کنید 10به مقدار 

اشی پ پاشی دوم و سم روز از سم 10را با فاصله زمانی  پاشی سوم سم -5
ها  پاشی در این سم. پاشی سوم انجام دهید روز از سم 14چهارم را فاصله 

ه محصول نیز است از یکی از که همزمان با اوج برداشت روزان
کیور به کیلوگرم در هکتار و یا میلدیو 7 به مقدار هاي کالیبان کش قارچ

  .لیتر در هکتار استفاده کنید 10مقدار 

                                                           
1 - Sulfolac 
2 - Mildew-cure 



 

 

 

کش آلی بخصوص  تفاده بیش از دو نوبت از یک قارچاز اس -6
هاي استروبی، دومارك و فلینت در طول یک دوره تولید  کش قارچ

هاي  کش چپاشی با قار صورت نیاز به تکرار سمدر . کنید اجتناب
 . هاي متفاوت استفاده نمایید روههایی از گ کش آلی از قارچ

اي و نیز  فاده از فلینت در تولیدات گلخانهتوصیه اکید بر عدم است -7
 .تولیدات زیر پوشش پالستیک است

 اجتناب از بروز استفاده متناوب از بلکیوت با فلینت و استروبی براي
 .شود مقاومت توصیه می

ر سعی نمایید پوشش کاملی از در استفاده از کالیبان و میلدیوکیو -8
در استفاده از این . کش روي سطوح برگ ایجاد شود قارچ
پاشی و نیز فاصله  ها نیازي به رعایت فاصله بین دو سم کش قارچ

پاشی تا برداشت نیست و محدودیتی در خصوص میزان  آخرین سم
  .ها در محصوالت غذایی وجود ندارد ه آنباقیماند

یار با افزایش تهویه در بین هاي هرز در مزارع خ مدیریت علف -9
 .کند بوته ها به کاهش بیماري کمک می
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Abstract 
 

Powdery mildew is a common and serious disease of cucurbit 
crops. The disease infection acts as a causal  for plant 
photosynthesis reduction resulting in lowering quantity of yield 
due to premature loss of leaves, a decrease in the size or 
number of fruits and shortening the duration of harvest period. 
Nowadays, the management strategies for the control of plant 
diseases especially powdery mildews are focused on chemical 
and bio-organic fungicides. Moreover, cultural methods like 
crop rotation seem to have no effects on disease control due to 
conidia dispersal potential. No commercial resistant cultivar 
has been introduced yet, but on time application of registered 
fungicides can be considered as available strategy on the 
management of the disease. 
 
 
 Key words: Powdery mildew, Cucurbit, Fungicide 
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