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   چکیده
ــودري   ــفیدك پ ــاري س ــی(بیم ــل  ) حقیق ــا عام ــور ب  (  Burrillانگ

(Schwein Uncinula necator  در مرحلــه غیــر جنســی و(Schwein) 

Burrill Erysiphe necator   هـاي  تـرین بیمـاري  در مرحله جنسـی از مهـم
ایـن  . باشـد هـاي تـاك در سراسـر کشـور مـی     زا بر روي درختچهخسارت

بیماري در صورت وجود شرایط محیطـی مناسـب، باعـث کـاهش شـدید      
تولیـد و کـاهش طـول عمـر     هـاي  کمی و کیفی محصول، افـزایش هزینـه  

-در 125/0توپـاس  : شـامل  به ترتیب تـاثیر موثر سموم . شوددرخت مو می

، تیوویـت  2/0، اسـتروبی   25/0،  انویل 3/0، تریمیدال 3/0  هزار، تریفمین
می باشد هزار در0/ 2و فلینت  4، تیوویت جت  5/2تیوویت جت  ، 3جت 

بخشـی در کنتـرل    تـاثیر خـوب و رضـایت   مذکور  هايکشکه همه قارچ
 .نوبت الزم اسـت  4تا  3پاشی سم دفعات تعداد .سفیدك حقیقی مو دارند

-هبـ  ( هـاي بیمـاري  به محض مشاهده اولـین نشـانه  بایستی پاشی شروع سم
صـبح  و هنگـام   باشـد ) بر روي شاخ و برگهاي سفید آردي صورت لکه

داران بـاغ  .و در شرایط بدون باد و باران انجام گیـرد زود یا غروب آفتاب 
هرساله باید با بازدید مرتب درختان و ردیابی بیماري، بـه محـض مشـاهده    

هاي کشقارچیکی از پاشی با اولین عالمت سفیدك پودري ، اقدام به سم
هـاي  ساله،  قطـع شـاخه  رعایت هرس منظم و هر .نمایندالذکر فوقمناسب 

کاهش بیماري ها در آوري و سوزانیدن آنآلوده و خشکیده و سپس جمع
  .موثر است



 

 

 

،  Uncinula necatorکــش، تــاك، قــارچ: کلیــدي  هــاي واژه
 کنترل، سفیدك سطحی  

 
 مقدمه

ترین عوامل کاهش کمیـت و کیفیـت محصـول انگـور و     یکی از مهم
تهدید کننـده توسـعه کشـت و پـرورش درختـان مـو در کشـور، بیمـاري         

بیماري در تمام طبق گزارشات، در حال حاضر این . سفیدك پودري است
مناطق کشت و پرورش انگور دنیا شیوع داشته و در شرایط مناسـب آب و  
هوایی براي فعالیت قارچ عامل بیماري، باعث کاهش شدید محصول شده 

قارچ عامل . دهد و ارزش بازار پسندي و مدت انبار داري آن را کاهش می
سـطح   هـر دو (بیماري قادر است تمام بافت هاي سـبز تـاك شـامل بـرگ     

ها را مورد حمله قرار داده و خوشه و سرشاخهبرگ ، خوشه، دم، دم)برگ
هـا ظـاهر   ترین عالمت بیماري روي برگمشخص. آسیب جدي وارد کند

هاي جوان و در حـال رشـد آلـوده شـوند، رشـد آنهـا       اگر برگ. شود می
هـر دو  . خورنـد متوقف شده و سطح آنها چروکیده شده و پیچ و تاب مـی 

تواند در تمام مراحل رشد مورد حمله قرار گرفته و آلـوده  گ میسطح بر
هاي سفید رنگی که بعدا روي آنها را پوشـش  ها لکهدر سطح برگ. شوند

هـا  در شرایط گرم و خشک سطح بـرگ . آیدپوشاند بوجود میآردي می
-هاي به شدت آلوده در فصل تابستان قهوهبه طرف باال لوله گشته و برگ

  . شوندار خزان زودرس میاي رنگ و دچ



 

 

 

  
  عالئم تیپیک سفیدك روي برگ بصورت پوشش گردآلود آردي:  1شکل

  

  
هاي سفیدك پودري بصورت لکه هاي سفید و عالیم و نشانه - 2شکل 

  ها رفتگی و چین و چروك شدن برگها، همراه با فروآردي روي سطح برگ

  



  

  
هاي تاك در اثر چین و چروك شدن و توقف رشد برگ

هـایی کـه بعـدا روي آنهـا را     
. پوشـاند پوشش آردي که به رنگ سفید متمایل بـه خاکسـتري اسـت مـی    

اي کـه بـه خـواب زمسـتانی     
هاي گـل مـورد حملـه    
ریزند و یا تشکیل میوه دچـار اخـتالل   

 

 

 

چین و چروك شدن و توقف رشد برگ - 3شکل 
  سفیدك پودري 

  
هـایی کـه بعـدا روي آنهـا را     هاي جوان و سبز سال لکـه بر روي شاخه

پوشش آردي که به رنگ سفید متمایل بـه خاکسـتري اسـت مـی    
اي کـه بـه خـواب زمسـتانی     سـاله هاي یـک ها بر روي شاخهرنگ این لکه

هاي گـل مـورد حملـه    اگر خوشه. رنگ استاي تیره تا سیاهاند، قهوهرفته
ریزند و یا تشکیل میوه دچـار اخـتالل   ها تلقیح نشده و میقرار گیرند، گل



 

 

 

شود، ولی این نوع آلودگی اولیه کمتر اتفاق شده و مقدار محصول کم می
  . می افتد

  
  هاي سبز سال موروي شاخهخسارت سفیدك پودري بر عالیم و - 4شکل 

  
بـه بیمـاري سـفیدك حساسـیت     هاي انگور در تمام مراحل رشـد  حبه

-دارند و در صورت آلـودگی، روي آنهـا را گـرد سـفید خاکسـتري مـی      

هـاي  در صورتی که میوه انگور قبل از رسیدن آلوده گـردد، حبـه  . پوشاند
-رسند و بعـدا نیـز تـرك مـی    انگور ترش مانده و به رشد طبیعی خود نمی

باشد، رشد پوست اگر آلودگی خوشه انگور در حین رسیدن میوه . خورند
هاي انگور به دلیل پوشـیده شـدن توسـط پوشـش آردي قـارچ عامـل       حبه

سفیدك متوقف شده ولی گوشت میوه به رشد خود ادامـه داده در نتیجـه   
این . ریزد-هاي انگور ترك خورده و دانه و گوشت میوه به بیرون میحبه

تري رو از قبیـل کپـک خاکسـ   هـاي گنـد  هایی بعدا توسط قـارچ چنین میوه
مورد حمله قرار گرفته و عالوه بر افزایش خسارت، داراي ظاهري چرکین 



 

 

 

توسـعه و گسـترش بیمـاري     .وجه بازار پسند نیسـتند هیچو کثیف بوده و به
جا و منتشر شده و این بههایی است که توسط باد جا)کنیدي(توسط اسپور 

آب موجـود در   ها براي جوانه زدن نیاز به آب آزاد نداشته و با بخاراسپور
درجه حرارت بهینه براي رشد و توسـعه  . کنند هوا شروع به جوانه زنی می

ویژه درمـواقعی  کاهش شدت نور به. درجه سلسیوس است 18-27بیماري 
که هوا ابري است و عـدم تهویـه مناسـب، باعـث تشـدید بیمـاري شـده و        

ري بـه  زمانی که تمام شرایط و عوامل مذکور هم زمان عمل نماینـد، بیمـا  
سرعت گسـترش یافتـه و باعـث کـاهش شـدید کمـی و کیفـی محصـول         

با عنایت به موارد فـوق، در برنامـه کنتـرل شـیمیایی، اسـتفاده از      . گردد می
هـا و فرموالسـیون هـاي متنـوع جدیـد، مفیـد و مـوثر کـه فاقـد          کشقارچ

مشکالت عمده زیست محیطی بوده و بتوانند در دزهاي پایین، اثر کنتـرل  
خوب تا بسیار خوب روي بیماري داشته باشـند، بسـیار ضـروري    کنندگی 

هـا اثـر بازدارنـده روي    کـش رعایت تنوع و تناوب در مصرف قارچ. است
توان گفت با تعیین مناسب  در مجموع می. هاي احتمالی داردبروز مقاومت
تـوان بـا    داران، میها و ترویج و توصیه به باغکشکش یا قارچترین قارچ

هـاي  پاشـی هزینه و صرف انرژي بیماري را کنترل نموده و از سم ترینکم
   .کردبی رویه و غیر ضرور اجتناب 



 

 

 

  
سفیدك پودري شدید بیماري و ) چپ(اولیه  هايو نشانه میعال -5شکل  

  )راست( ي انگوراهبر روي خوشه
  

  
کثیف، چرکین، نامرغوب و : مرحله پیشرفته سفیدك حقیقی مو - 6شکل 

  هاي انگورشدن خوشهخراب 



 

 

 

  
ها در حالت خشک و مویزي شدن خوشهو  هایم ترکیدن حبهعال - 7شکل 

  بسیار پیشرفته بیماري سفیدك پودري
  

در ایــران تحقیقــات نســبتاً خـــوبی در خصــوص کنتــرل شـــیمیایی      
) 1377(بهــداد و همکــاران . ســفیدك پــودري انگــور انجــام شــده اســت 

ــرفی،    ــموم مص ــین س ــفهان از ب ــدال را در   در اص ــاس و تریمی ــموم توپ س
گـــزارش  U. necator گـــروه اول و داراي بیشـــترین تـــاثیر در کنتـــرل

 . اندهکرد

  دستورالعمل
ــموم  ــد از س ــوثر عبارتن ــاس  م ــریفمین در 125/0توپ ــزار، ت ، 3/0  ه

تیوویت جت  ، 3، تیوویت جت 2/0، استروبی  25/0،  انویل 3/0تریمیدال 
ــزار در0 /2و فلینــت  4، تیوویــت جــت  5/2 ــی باشــده ــازول -1: م پنکون
 WP)تـریفمین (فلـومیزول  تـري - 2 در هزار، 125/0 ) EW 20% توپاس(

 -4 ،در هـزار  EC 9% 3/0)  تریمیـدال (نوآریمول -3 ،در هزار 3/0  15%



 

 

 

ــازول  ــل(هگزاکون ــزار SC 5% ( 25/0انوی ــل  -5 ،دره ــیم متی کرزوکس
 WGتیوویت جت ( گوگرد گرانوله  -6 ،در هزار 2/0 )WG50 استروبی(

در  WG 80%( 5/2تیوویـت جـت   (گوگرد گرانوله -7 ،در هزار 3) 80%
-تري-9 ،در هزار WG 80% 4) تیوویت جت (گوگرد گرانوله -8هزار، 

تاثیر خـوب و رضـایت    در هزار/ WDG( 2% 50فلینت (استروبین فلوکسی
سـت کـه سـموم    الزم به ذکر ا .دارندبخشی در کنترل سفیدك حقیقی مو 

همگی عالوه بر خاصیت محـافظتی داراي   9و همچنین  5الی  1الذکر فوق
هاي خواص درمان کنندگی و طیف اثر وسیع بوده و لذا روي سایر بیماري

نوبت الزم است که  4تا  3پاشی تعداد سم. شاخ و برگ قارچی نیز موثرند
قبـل  مرحلـه مـا  هـا اسـت و   مرحله آخر در زمان ترش و شیرین شدن غـوره 

  . پاشی ضروري استسمآخرین روز قبل از  14آخر حدودا 
. بیمـاري اسـت  هـاي پاشی، به محض مشاهده اولـین نشـانه  بهترین زمان سم

-1(کنـد  صورت زمستان گذرانی می 2بدلیل اینکه قارچ عامل بیماري به 
یـا   صورت آسـکوکارپ هب -2هاي آلوده مو میسلیوم یا هیف درون جوانه

 )هـاي انگـور  در نقاط مختلف تاك و حتی درخاك پاي درختچه هاگدان
در فصـول بهـار و تابسـتان    )گیـر شناسـی  همـه (لذا از دیدگاه اپیدمیولوژي 

 5،7،8( داراي داراي دو منبع اینوکولوم قارچ یا منبع شروع آلودگی است
واي هایی کـه داراي آب و هـ  هایی که در مناطق یا استاندر تاکستان. )9و 

، بیشتر و غالبا قارچ عامل بیماري بصورت هیـف  هستندتا نیمه گرم معتدل 
هاي آلوده باقی مانده و در فصل بهـار اولـین عالیـم بصـورت     درون جوانه



 

 

 

 (Flag shoots)هاي پرچمی یک الیه پودري سفید تا آردي بر روي برگ
که  سیريشود و در مناطق داراي آب و هواي معتدل سرد تا سردظاهر می

قـارچ  کاري کشور است، فرم غالب زمسـتان گـذران   شامل اکثر مناطق مو
هـا یـا   باشـد و رهـا شـدن آسکوسـپور    صورت آسکوکارپ میه، ببیمارگر

تدریجی است و گاها تا اواخـر تیـر مـاه نیـز طـول      اینوکولوم اولیه بیماري 
یعنـی حـدودا از اواسـط     هاي بیمـاري ظاهر شدن اولین نشانه لذا. کشدمی
 اقلیمـی ماه بوده و این زمان بسته به شـرایط   تیردیبهشت ماه لغایت پایان ار

دیگر اي منطقهبه  ايمنطقه یا ناحیهتواند ازکاري میهرسال و منطقه انگور
داران هرسـاله بایـد   بـاغ . )9و  5،7،8( و از سالی به سال دیگر متفاوت باشد

مشاهده اولین عالمت با بازدید مرتب درختان و ردیابی بیماري، به محض 
-اقـدام بـه سـم    ،هاي سفید آردي هستندسفیدك پودري که بصورت لکه

حتـی جهـت    نماینـد الـذکر  فـوق مناسـب   هـاي کـش قارچیکی از پاشی با 
پاشـی  توان چند روز قبل از وقـوع بیمـاري اقـدام بـه سـم     اطمینان بیشتر می

سـاله  ضروري است که باغـداران، نـوع سـم مصـرفی را هر     .)5،8،9( نمود
-سم .ها کاهش یابدکشتغییر دهند تا امکان بروز مقاومت بیماري به قارچ

 .انجـام گیـرد   ،پاشی باید در مواقعی که هوا آرام و بدون باد و باران اسـت 
رعایـت   .باشـد پاشی میبهترین زمان سم صبح زود یا هنگام غروب آفتاب

-سـپس جمـع  هاي آلـوده و خشـکیده و   قطع شاخه ، سالههرس منظم و هر

 ،در فصـل بهـار  . ها در کـاهش بیمـاري مـوثر اسـت    آوري و سوزانیدن آن
هــاي متــراکم، باعــث جلــوگیري از تجمــع انجــام هــرس ســبز روي شــاخه



 

 

 

افزایش تهویه، کاهش  که این امر ضمنرطوبت در بین شاخ و برگ شده 
 1-2در صورتی کـه احتمـال وقـوع بارنـدگی در     . را به دنبال داردبیماري 
-بهتر است انجام سم ،بینی باشدده یا حتی چند روز آتی قابل پیشروز آین

دز میـزان و  رعایـت دقیـق    .شـود ها موکول پاشی به بعد از وقوع بارندگی
الزم . بسیار ضروري است هاکشقارچهاي توصیه شده پاشی و غلظتسم

علیـرغم تـاثیر نسـبتا خـوبی کـه در      به ذکر است که مصرف گل گـوگرد  
 :را به همراه دارد مزایا و معایبیکنترل بیماري دارد 

داران به علت ارزانی نسبی و سمیت کم، از قدیم جهت کنترل بیماري، باغ
باید بـا اسـتفاده از   کنند که پاشی استفاده میعمدتا از گوگرد و روش گرد

هـاي  نواخـت روي بخـش  صورت یکسان و یکپاش باشد تا بهدستگاه گرد
گــوگرد و ســایر ترکیبــات گــوگردي از گــل . مختلــف گیــاه قــرار گیــرد

ترکیبات معدنی بوده و اثرات سوء و مضر بسـیارکمتري نسـبت بـه سـموم     
چنــین در پروســه تولیــد محصــوالت آلـی بــر محــیط زیســت دارنــد و هـم  

کـه  گونه ترکیبات معدنی مانند گوگرد مجاز بوده ارگانیک استفاده از این
. شـود از مزایاي بسیار خوب گوگرد و ترکیبات گـوگردي محسـوب مـی   

درجه سانتیگراد بوده و  25-30بهترین دما جهت تاثیر ترکیبات گوگردي 
 35درجه سلسیوس فاقد تـاثیر و بـاالي    14این ترکیبات در دماي کمتر از 

ازقام و واریته هـاي گیاهـان مختلـف، خاصـیت      ي ازدرجه نیز روي تعداد
سوزي داشته و در آب و هواي مرطوب نیز فاقد کارآیی و اثر بخشـی  گیاه

صـورت  پاشـی بـه  عالوه بر این، این ترکیبـات در روش گـرد  . الزم هستند



 

 

 

گیرنـد و  ها قرار نمییکنواخت و یکسان بر روي شاخ و برگ و پاي تاك
-به علت حجم نسبتا زیاد این ماده در کاربرد، حمل و نقل آن مشـکل مـی  

گل گوگرد را نمی توان نادیده  دیگر طرف دیگر یک جنبه مثبتاز  .باشد
هاي آهکـی بـا کـاهش    تواند در خاكگرفت و آن اثر مثبتی است که می

PH تواند در بهبود شرایط الزم بـراي جـذب عناصـر    خاك ایفا کند و می
هـاي  کـش ضـمنا مصـرف قـارچ   . ریز مغذي توسط گیاهان مفید واقع شود

مصرف و سـهولت اسـتفاده، مـورد اقبـال بـوده و       جدید به علت دوز پایین
ولـی در عـوض، اکثـر    . هاي قدیمی شـوند کش-توانند جایگزین قارچمی

زایـی روي موجـودات زنـده بـوده و     ترکیبات آلی داراي خاصیت سرطان
بروز مقاومت نسبت به ترکیبـات آلـی جدیـد     ،هاضمنا در میکروارگانیسم

تـر اتفـاق   خیلـی سـریع   )وگرد و مساز قبیل گ(سموم معدنی  در مقایسه با
. باشدافتد که از نکات منفی ترکیبات آلی نسبت به ترکیبات معدنی میمی

گــل  گــوگردي شــامل تترکیبــامصــرف شــود کــه در مــورد توصـیه مــی 
در شرایط گرم و مرطوب بهتر است و تیوویت جت،  80گوگرد، دي اف 

صـبح  هنگام مشابه سایر سموم باید  هاپاشیسمزمان ، ول بهار و تابستانفص
که هوا آرام و بدون باد و بـاران اسـت،    مواقعیو در زود یا غروب آفتاب 

  .انجام گیرد
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Abstract 
Management of grape powdery mildew disease 
 The true Powdery mildew caused by Uncinula necator 
(asexual phase), Erysiphe necator (exual phase), is one of the 
most damaging diseases of grapevine across the country. The 
disease causes a sharp reduction in quantity and quality of the 
crop. Moreover, if the environmental conditions are suitable for 
the disease development, it can increase the production costs 
and reduce the life time of grapevine trees. The recommended 
fungicides for the control of the disease are as follows: Topas 
(0.125 portion per thousand= ppt), Trifmin (0.3 ppt), Trimidal 
(0.3 ppt), Envil (0.25 ppt), Strobi (0.2 ppt), Thiovit jet (300  
gr/100 litter water), Thiovit jet (2.5 ppt), Thiovit jet (4 ppt) and 
Flint (2 ppt). Three to four sprays per year with one of the 
mentioned fungicides are needed. The best of time for spraying 
is when the primary symptoms of the disease are observed. 
Moreover, under Hamedan climatic conditions, none of the 
mentioned chemicals had phytotoxicity effect. 
 
Key words: fungicide,Grape , Uncinula necator (Erysiphe 

necator), Control, Powdery mildew  
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