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  چکیده

 & .Plasmopara viticola (Berk با عاملانگور بیماري سفیدك کرکی 

Curt.) Berl. & Toni ، باشد که به ویژه  می موهاي مهم  یکی از بیماري
مناطق مرطوب، خسارت کمی و کیفی زیادي به این محصول وارد  در
هاي مختلف گیاه، به  سبز اندام هاي قارچ بیمارگر، به تمام قسمت. نماید می

و به دنبال ) کلروز(کنند و باعث زردي  ها، حمله می خصوص برگ
ها   به خصوص برگ هاي سبز گیاه، اندام) نکروز(پیشرفت بیماري، مرگ 

ها و کاهش  خزان زودرس برگاین بیماري همچنین موجب  .شوند می
ه استفاده از اگرچ .شوند استحکام گیاه در مقابل سرماي زمستانه می

تواند این بیماري را کنترل کند ولی بروز  هاي موثر به خوبی می کش قارچ
ها در  ها از کارایی آن کش ژادهاي مقاوم بیمارگر در طول زمان به قارچ  ن

فوزتیل  هاي کش قارچدر این راستا استفاده از  .کاهد کنترل بیماري می
اکسی کلرور مس ، )WG 71.1% پروفایلر(فلوپیکولید + آلومینیوم 

با   )WP 50%کاپتان (کاپتان و  در هزار 3با دوز )  WP 35% میشوکاپ(
پاشی از کارایی قابل قبولی در کنترل  در هزار طی سه نوبت سم 3دوز 

  .هستند بیماري سفیدك کرکی مو برخوردار
، مقاومت، سفیدك داخلی، تاك کنترل شیمیایی، :هاي کلیدي هژوا

Plasmopara viticola  
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  مقدمه
 سطح. رود می شمار به ایران در باغی محصوالت مهمترین از یکی انگور

باشد و ساالنه بیش  هزار هکتار می 290زیرکشت انگور در کشور حدود 
).  1393نام  بی(گردد  میلیول تن محصول، از این اراضی برداشت می 3از 

خوري به صورت کشمش، آب میوه و آب  این محصول عالوه بر تازه
 از انگور، به لحاظ صادرات کشمش یکی. شود ره نیز استفاده میغو

 صادرات توسعه در تواند می و باشد می درکشور ارزآور محصوالت
سفیدك کرکی با  .باشد داشته بسزایی سهم کشاورزي بخش در غیرنفتی

یکی از   Plasmopara viticola (Berk. & Curt.) Berl. & Toniعامل 
آب و به خصوص در کشورهایی که ، انگورهاي  ترین بیماري مخرب
  P. viticola قارچ  . (Brown et al.,1999) باشد  دارند، می مرطوبهواي 

دهی یا بعد از آن ممکن است منجر به کاهش  به ویژه در مرحله گل
ترین مشکل در  مهم .(Rekanović, 2008) کمیت و کیفیت میوه شود

خزان زودرس . هاي آلوده است خزان زودرس برگ سفیدك کرکی،
هاي  باعث کاهش میزان ذخیره انرژي در گیاه، کاهش استحکام جوانه

 . (Brown et al., 1999)دشو میزمستان گذران و در نهایت مرگ گیاه 
رنگ، نیمه شفاف،  هاي زرد کم لکه ابتدا هاي جوان در سطح فوقانی برگ
ها به  این لکـه. )a1شکل(شـود  ي مشخص ظاهر می روغنی و بدون حاشیه

تدریج بـه هم پیوستـه و سطح وسیعی از بـرگ، خشک و نـکروزه 
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ها، اسپورانژیـوفور و  در سطح زیرین همین لکه. )b1شکل( شود می
ستـري یا سفید اسپورانـژهاي قارچ به صورت پوشش کـرکی نرم و خاک

  . )c1شکل ( شونـد تشکیل می
  

 
هاي ناشی  لکه: ها هاي ناشی از فیدك کرکی روي برگ عالیم و نشانه - 1شکل 

پوشش  )b( ، نکروزه شدن بخش وسیعی از برگ)a( از بیماري در مراحل اولیه
متورم و عصایی هاي آلوده  شاخه )c( کرکی سفید رنگ در سطح زیرین برگ

  )d(  هاي سفید رنگ روي آن شکل با کرك
  

a b 

d c 
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در این صورت . هاي جوان نیز ممکن است آلوده شوند پیچک و شاخه
هاي  شود و کرك هاي آلوده متورم و به شکل عصا خمیده می نوك شاخه

اي  ها بعداً قهوه این شاخه .)d1شکل( پوشاند ها را می سفید رنگ روي آن
ه یا ــکیل خوشـگام تشــهاي جوان، هن غـوره. درون شده و از بین می

در . زا قرار گیرند آن، ممکن است مورد حمـله قارچ بیماريکمـی بعد از 
ولی اگر . پوشاند ها را می این صورت پوشش کرکی سفید رنگی روي آن

کمی ها به نصف رسیده باشد، بعد از آلودگی، چرمی،  ها غوره اندازه
شکل ( ;1369Gessler et al., 2011بهداد، (شوند  اي می چروکیده و قهوه

ي ریخته شده در پاي ها برگ قارچ به صورت اووسپور در داخلاین ). 2
هاي مالیم  اما در مناطقی با زمستان. درخت زمستان گذرانی می کند

از هاي پاي درخت  ها و داخل برگ جوانهبه صورت میسلیوم در  تواند می
یش از ـب دماي محیطدر بهار هنگامی که   .سالی به سال دیگر باقی بماند

شود اووسپورها با استفاده از آب آزاد، جوانه زده و  سلسیوس ه ـدرج 11
بعد . شود کنند که به یک یا چندین اسپورانژ منتهی می لوله زایا تولید می

ا که داراي زئوسپوره. شود از رشد اسپورانژ، درون آن زئوسپور تولید می
کنند و  شده، حرکت می ها آزاد  دو تاژك هستند، با پاره شدن اسپورانژ

هاي مجاور منتقل  آب باران و گل و الي بر روي شاخ و برگ توسط
 ,.knnelly et al)(گردند ها وارد برگ می شوند و از طریق روزنه می

2007; Pertot and Zulini, 2003; Jeremini et al., 2003.(   
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چروکیده و  چرمی،  - 2شکل 
اي شدن  قهوه  ها حبه

ناشی از بیماري   سفیدك کرکی
  

شرایط آب و هوایی، روي بروز عالیم و گسترش بیماري بسیار مؤثر 
به همراه  سلسیوسدرجه  27تا  23یا  لسیوسدرجه س 23تا  10دماي . است

  P. viticola درصد بهترین شرایط براي رشد 80رطوبت نسبی باالي 
  . (Kadam et al., 2014) باشد می
  

  دستورالعمل
یا استفاده به عنوان ها  وري، سوزاندن و یا زیر خاك کردن برگآ جمع -1

یا اواخر زمستان  پاییز پس از ریزش برگ هادر خوراك دام هاي سبک 
منظور کاهش تعداد اووسپورهاي زمستان  به) قبل از باز شدن جوانه ها(

 . گذران بسیار ضروري است

هاي بریده  آوري و سوزاندن قسمت هاي آلوده و جمع هرس سرشاخه -2
شده به منظور کاهش منابع آلودگی و جلوگیري از شیوع بیماري توصیه 

در اواخر زمستان یا اوایل بهار انجام شود هرس در صورتی که (شود  می
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و  صورت گیرد وسیدرجه سلس 11دن دما به یبل از رسقالزم است 
 ). پاشی شوند کش مسی مناسب سم ها با قارچ بالفاصله تاك

و دفعات  هاي مناسب با دوز مناسب کش استفاده به موقع از قارچ -3
دهی در مناطقی که سابقه  قبل از گل -نوبت اول :به شرحمشخص 

 میشوکاپ(سم پاشی با قارچ کش اکسی کلرور مس  آلودگی وجود دارد

WP 35%  ( در هزار 3با دوز 

+ فوزتیل آلومینیوم کش  با قارچ ها بعد از ریزش گل -نوبت دوم
بسته به شدت (در هزار  5/2یا  2با دوز ) WG 71.1%پروفایلر (فلوپیکولید 
 در هزار 3با دوز   ) WP 50%کاپتان ( یا کاپتان) بیماري

 کاپتانکش  با قارچ روز از نوبت دوم 10تا  7فاصله به   -نوبت سوم

  در هزار  3با دوز   )WP 50%کاپتان (
در صورت استمرار شرایط مساعد محیطی براي گسترش  -نوبت چهارم

پاشی نوبت چهارم  سم بیماري و بروز لکه اي بیماري در برخی تاکستان ها 
 2با دوز )WP 35%میشوکاپ ( اکسی کلرور مس هاي کش قارچاز با یکی 

تواند صورت  می  در هزار 3با دوز  )WP 50%کاپتان (در هزار یا کاپتان 
  .گیرد

در مناطقی که بیماري سفیدك کرکی شیوع باالیی دارد، به منظور  -4
ها، در صورت امکان  داشتن شاخ و برگ تهویه بهتر و خشک نگه

 . ها بر روي داربست هدایت شوند درختچه
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به دلیل  دنشو به صورت جوي پشته احداث می کهی یها تاکستاندر  -5
به مرور زمان، زمین سفت شده و آب آبیاري یا بارندگی  آبیاري غرقابی

به این ترتیب به . ماند ها باقی می اوایل بهار براي مدت زیادي در جوي
خصوص در اوایل بهار که هوا خنک است شرایط براي رشد و توسعه 

لذا به منظور جلوگیري از بروز و . شود دك کرکی فراهم میبیمارگر سفی
 هایی، زهکشی مناسب تاکستان اکیداً گسترش بیمارگر در چنین تاکستان

 .شود توصیه می

شرایط مناسب براي  از آنجا که :آگاهی هاي پیش گیري از روش بهره -6
 80به همراه رطوبت  سلسیوسدرجه  27تا  10بروز این بیماري دماي 

امروزه در ، با هر رطوبتی است سلسیوسدرجه  27تا  24د و یا دماي درص
با توجه به این دو شرط مدلی براي پیش آگاهی بروز کشورهاي پیشرفته 

براي  ها طراحی شده است که با دو راهبرد از آن بیماري سفیدك کرکی
 استفاده از اسپري باد گرم  -الف. شود  پیشگیري از بروز بیماري استفاده می

 . پاش اتوماتیک هاي سم استفاده از دستگاه -بدر تاکستان 
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Abstract 
Downy mildew disease caused by Plasmopara viticola (Berk. 
& Curt.) Berl. & Toni is one of the most important diseases of 
vine. Especially in wet areas, it causes qualitative and 
quantitative damage to the crop. The pathogen fungus, attack to 
all green parts of the plant, especially leaves, and cause 
yellowing (chlorosis), and following the progression of the 
disease also causes death (necrosis) green parts of the plant, 
especially the leaves. The disease also causes premature leaf 
fall and reducing the strength of the plant against cold winter. 
Use of effective fungicides can control the disease very well 
but the emergence of resistant strains of pathogens reduces the 
efficacy of fungicides. The fungicides, Profiler 2.5 or 2 g/l 
(according to the disease severity), Mishocap 3 gr/l and Captan 
3 gr/l with three sprays have acceptable efficacy in controlling 
grape downy mildew. 
 
Keywords: chemicals control, downy mildew, vine, resistance, 
Plasmopara viticola 
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