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سفیدک داخلی )کرکی( انگور





 مقدمه 
کشــور ایــران یکــی از ســرزمین  هــای اولیــه کشــت انگــور در جهــان و دهمیــن 
تولیدکننــده انگــور دنیاســت، کــه حــدود 3/3 درصــد از کل تولیــد انگــور دنیــا را 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. انگــور شهرســتان کاشــمر در خراســان رضــوی  ب
ــی، قزویــن، تاکســتان و  ــادی دارد. همچنیــن انگــور آذربایجــان غرب معروفیــت زی

شــاهرود نیــز مرغــوب اســت.
انگــور جــزو محصــوالت کــم آب بــر اســت و ضایعــات کمــی دارد. البتــه انگــور 
در تمامــی مراحــل رشــدی از غــوره گرفتــه تــا کشــمش مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد. همچنیــن آب انگــور یکــی از محصــوالت مــورد عالقــه مــردم اســت کــه بــه 
میــزان باالیــی از آن اســتفاده مــی کننــد. انگــور در هــر دو مرحلــه شــیرین و تــرش 
نیــز مصــرف باالیــی دارد. در بیــن ارقــام مختلــف و متنوعــی کــه در ایــران تولیــد 
مــی  شــوند رقــم بیدانــه کشمشــی )ســلطانی( از بهتریــن ارقــام خشــکباری انگــور 
ــه خاطــر  ــی برخــوردار اســت. محصــول ایــن رقــم ب در دنیــا و از معروفیــت جهان
اهمیــت صادراتــی آن بــه صــورت کشــمش و شــیره و حتــی تــازه خــوری در بیــن 

ســایر ارقــام انگــور، رقــم غالــب بــه شــمار مــی  رود .
ــی  ــام علم ــا ن ــی ب ــل آن قارچ ــه عام ــور ک ــی انگ ــفیدك داخل ــاری س بیم
Plasmopara viticola )Berk. & Curt.( Berl. & Toni  اســت، یکــي از 
مخــرب تریــن بیمــاري هــاي انگــور در جهــان اســت. ایــن بیمــاری در انگــورکاری-

هایــی کــه دارای آب و هــوای مرطــوب باشــند خســارت شــدیدتری مــی رســاند. 
بیمــاری ســفیدك دروغــی انگــور بــدون شــک بومــی آمریکاســت و از طریــق قلمــه هــا 
ــه ســمت شــرق انتقــال یافتــه اســت. ابتــدا در ســال 1836  و کلــون هــای انگــور ب
ایــن بیمــاری در امریــکا گــزارش شــد. اگــر بیمــاری در اوائــل فصــل اتفــاق بیافتــد 
خوشــه هــا و میــوه هــای تــازه تشــکیل شــده و حــدود 50 - 75 درصــد محصــول از 



بیــن مــی رود . در اوائــل ســال 1870 انگورهــای فرانســه از تهدیــد شــته فیلوکســرا 
)شــکل 1( کــه از امریــکا بــه اروپــا وارد شــده بــود در امــان نمانــد. 

شکل 1- شته فیلوکسرای انگور

گونــه هــای انگــور آمریکائــی نســبت بــه اروپائــی نســبت بــه تغذیــه و خســارت 
ایــن شــته مقــاوم تــر هســتند. بنابرایــن ارقــام آمریکائــی بــه اروپــا معرفــی شــد 
و در ضمــن ســفیدك داخلــی نیــز از آمریــکا بــه اروپــا راه پیــدا کــرد. انگورهــای 
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 Vitis vinifera ــی ــای اروپائ ــه انگوره ــبت ب ــیVitis lambrusca نس آمریکائ
کمتــر بــه بیمــاری ســفیدك داخلــی انگــور مبتــال مــی شــوند. ارتباط بین ســفیدك 
داخلــی و شــرایط آب و هوائــی متغیــر اســت و مــدت زمــان خیــس مانــدن ســطح 
ــی و  ــرای آلودگ ــاال ب ــت نســبی ب ــی رطوب ــان طوالن ــدت زم ــن م ــرگ و همچنی ب

اســپورزائی روی انگــور نقــش دارد.

 عالئم بیماری و نحوه خسارت سفیدک داخلی انگور 

خسارت اولیه:
عالئـم اولیـه سـفیدك داخلی بـر روی اندام  های هوائی دیده می شـود. در سـطح 
رویـی بـرگ هـا ابتـدا لکـه هـاي زرد رنگ پریـده، نیمـه شـفاف و روغني کـه دارای 
حاشـیه نامنظم هسـتند ، دیده می شـود )شـکل 2(. این لکــه ها به تدریج بــه هم 
پیوستــه و در قسـمت وسـیعي از پهنک حالت سـوختگی بخود می گیرند. در سطح 
زیریـن بـرگ ها درسـت در پشـت لکـه های رویـی، عالئم به صورت پوشـش کــرکي 
نرم و خاکستــري یا سـفید تشکیل مي شونــد )شـکل3( . پیچک و شاخه هاي جوان 
نیز ممکن اسـت آلوده شـوند و سـطح آنها را کرك هاي سـفید رنگ مي پوشـاند. این 
شـاخه هـا بعـداً  قهـوه اي شـده و از بین مي رونـد. آلودگی بـرگ  ها مهـم ترین منبع 
بـرای آلودگـی حبـه  هـا و نیز محل زمسـتان گذرانی قارچ اسـت. برگ  هـا در صورت 
آلودگـی شـدید خـزان می  کننـد و این خـزان زودرس باعـث کاهش میـزان ذخیره  
مـواد قنـدی در میـوه و نیـز کاهش اسـتحکام جوانه  های زمسـتان  گذران می  شـود.

غـــوره هــاي جــوان، هنــــگام تشـــکیل خوشــــه نیز ممکن اســت مورد حمـــله 
قــارچ عامــل بیمــاری قــرار گیرنــد. در ایــن صــورت پوشــش کرکــي ســفید رنگــي 
روي آنهــا را مــي پوشــاند )شــکل4( و پــس از مدتــی چرمــي، کمــي چروکیــده و 

قهــوه اي مــي شــوند.
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انتهـای سرشـاخه  هـای آلـوده، ضخیـم، خمیـده و بـد شـکل مـی  شـود و بـر اثر 
اسپورافشـانی به رنگ سـفید درمیاید، سـرانجام قهوه  ای و خشـک می  شـود. عالئم 
مشـابهی روی دمبـرگ، پیچـک و گل  آذیـن جـوان هـم دیـده می شـود. اگـر عامل 
بیمـاری درآغـاز تشـکیل ایـن انـدام  ها حملـه کند، رشـد آنهـا متوقف شـده، نهایتاً 

بـه رنـگ قهوه  ای درآمده، خشـک شـده و مـی  افتند. 
   

               
شکل2- عالئم لکه زرد روغنی

شکل3- اندام بارده قارچ در پشت برگ ها
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شکل4- پوشش کرکی سفیدرنگ قارچ روی حبه ها

خسارت ثانویه:
عالئــم بیمــاری روی شــاخه، بــرگ، گل، حبــه و سرشــاخه  هــای جــوان مشــهود 
اســت، ولــی بارزتریــن نشــانه  هــای بیمــاری روی خوشــه دیــده می  شــود. بیشــترین 
ــه  هــای  ــی  شــود. روی ســطح حب ــا ناشــی م خســارت هــم از آلودگــی خوشــه  ه
ــای جــوان  ــه  ه ــل تشــخیص اســت )شــکل 5(. حب ــی قاب ــه راحت ــم ب ــوده عالئ آل
ــه  ــل ب ــگ متمای ــه رن ــدن ب ــوده ش ــس از آل ــند و پ ــاری حساس  ــه بیم ــیار ب بس
ــب از  ــدی مرک ــه نم ــک الی ــا از ی ــه  ه ــه حب ــن گون ــد. ای ــی  آین خاکســتری در م
میســلیوم، اســپورانژیوفر و اســپورانژ پوشــیده مــی  شــوند. زیــر پوشــش یــاد شــده 
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در ســطح پوســت حبــه  هــا لکــه  هــای نکرونیــک دیــده مــی  شــود کــه رنــگ آن هــا 
قهــوه  ای متمایــل بــه تیــره اســت.

    

   
شکل 5-  عالئم بیماری روی حبه  های انگور

صدمــه قــارچ بــه پوســت میــوه و نکــروز شــدن آن هــا باعــث ترکیدگــی حبــه  هــا 
مــی   شــود و راه نفــوذ قــارچ  هــای دیگــر را فراهــم مــی  ســازد. حملــه بیمــاری بــه 
حبــه  هــا در اوایــل تشــکیل، باعــث ریــزش زیــاد از حــد حبــه  هــای تــازه شــده و 
خوشــه تنــک مــی  شــود. گرچــه حساســیت حبــه  هــای انگــور نســبت بــه بیمــاری 
بــا افزایــش ســن و نزدیــک شــدن بــه  دوره  رســیدن کمتــر مــی  شــود، امــا آلودگــی 
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محــور خوشــه مــی  توانــد منجــر بــه آلودگــی حبــه  های مســن خوشــه )پوســیدگی 
قهــوه  ای بــدون تولیــد اســپور( شــود. حبــه  هــای آلــوده درمقایســه بــا حبــه  هــای 
ســالم ســخت باقــی مــی ماننــد و بــه تدریــج تــا مرحلــه  رســیدن نــرم مــی  شــوند. 
ایــن قبیــل حبــه  هــای آلــوده بــه آســانی مــی  ریزنــد و جــای آنهــا روی دم میــوه 
باقــی مــی  مانــد، در ایــن حالــت قســمتی از محــور خوشــه و گاهــی تمــام خوشــه 

ممکــن اســت بریــزد.
آلودگــی خوشــه  هــا موجــب ریــزش حبــه  هــا، کثیــف شــدن و ترکیدگــی آن هــا 
مــی شــود و گاهــی همــراه بــا پوســیدگی و ترکیدگــی همــراه اســت )شــکل 6 و 7(. 

  

    شکل 6- آلودگی خوشه به بیماری سفیدك کرکی
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شکل 7- آلودگی خوشه  ها در اوایل و اواخر فصل، ترکیدگی و پوسیدگی حبه  ها،
 ریزش و خشک شدن خوشه  ها

 شروع آلودگی 

عامل سـفیدك داخلی انگور در طی زمسـتان تقریباً زمانی  که برگی روی درختان 
وجـود نـدارد بـه صورت ائوسـپوردیده می شـود. در اواخر تابسـتان ائوسـپورها مکرراً 
در روی بـرگ هـای شـدیًدا آلـوده تکثیـر مـی یابنـد و از منابـع اصلی وآلـوده کننده 
بـرگ هـای انگـور در سـال آینـده خواهنـد بـود. تغییـرات آب و هوائـی و همچنین 
نـوع خـاك در جوانه زنی و رسـیدگی ائوسـپورها دخالت دارند. مطالعـات اولیه روی 
ائوسـپورها رسـیده نشـان داده اسـت که اگر حداقـل درجه حرارت روزانـه باالی 10 
درجـه سـانتی گـراد، بارندگـی بـاالی 10 میلی متـر روزانـه و حداقل 10سـانتی متر 
رشـد سرشـاخه باشـد، ائوسـپورها جوانه می زننـد و بیماری بوجود خواهـد آمد. این 

قاعده سـه تـا ده نامیده می شـود.
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 شرایط برای آلودگی 
اسـپورانژیوفورهای قـارچ Plasmopara viticola بـا آزاد سـازی زئوسـپورها 
جوانـه مـی زننـد و در صـورت تمـاس با میزبـان قدرت آلـوده کنندگی دارنـد. جوانه 
زنـی وآلودگـی فقـط زمانـی کـه سـطح بـرگ مرطوب باشـد اتفـاق می افتـد. مدت 
زمـان خیـس مانـدن بـرگ برای آلودگـی به درجه حـرارت بسـتگی دارد. نظیر آنچه 
در انگـور اروپایـی رخ مـی دهد اگر مجموع درجه حرارت مـدت زمانی  که برگ ها مرطوب 
هسـتند بـه 50 درجه سـانتی گراد برسـد برگ ها آلـوده خواهند شـد. اسـپورزائی عامل 
سـفیدك کرکـی یـا داخلـی غالباً در تاریکی و شـب اتفاق مـی افتد و بـه طور واضح 
نـور محیـط از اسـپورزایی جلوگیـری می کنـد. برای تولید اسـپورانژ رطوبت نسـبی 
حداقـل 93 درصـد روی بـرگ الزم اسـت ولی اسـپوانژیوفورها با حداقـل 33 درصد 
رطوبت در پشـت برگ قادر به تشـکیل هسـتند و نور مانع تشـکیل آنها نمی شـود.

 منابع اینوکولوم 
دو منبع اینوکولوم در خصوص این بیماری وجود دارد:

الـف- ائوسـپور: ائوسـپورها بـرای مـدت 7-10 سـال مـی تواند روی بـرگ های 
افتـاده در سـطح خـاك باقی بمانند. در شـرایط گرمـا و رطوبت کافی ائوسـپورها به 
شـکل ماکـرو اسـپورانژ تبدیل شـده و مـدت طوالنی مـی توانند در ایـن حالت باقی 
بمانند. شـکل سـوم ائوسـپورها که قادر به تولید زئوسـپور اسـت از طریق آب و باران 

انتشـار مـی یابـد و تولیـد آلودگی هـای اولیه روی بـرگ می کند.
ب- لکــه هــای زرد روغنــی: درســت در مقابــل لکــه هــای روغنــی در پشــت 
ــه حــاوی اســپورانژ و زئوســپور  ــی شــود ک ــگ تشــکیل م ــوده ســفید رن ــرگ ت ب
اســت و مــی توانــد توســط آب و بــاران در محیــط منتشــر شــود. تولیــد اســپورانژ 

در شــب اتفــاق مــی افتــد.
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 چرخه زندگی بیماری  )شکل 8(

آلودگــی هــای اولیــه: ایــن مرحلــه انتقــال منابــع اولیــه اینوکولــوم از خــاك 
ــرگ را شــامل مــی شــود. نســبت 10:24:10 اگــر بوجــود آیــد  ــر روی شــاخ و ب ب
ــراد 10  ــانتی گ ــه س ــر در 10 درج ــد. اگ ــد ش ــروع خواه ــی ش ــاالً آلودگ احتم
ــادث  ــاری ح ــدد بیم ــوع پیون ــاعت بوق ــی 24 س ــی در ط ــر بارندگ ــی مت میل
ــدت 16  ــه م ــراد ب ــانتی گ ــه س ــای 8 درج ــپورها در دم ــر ائوس ــد. اگ ــد ش خواه
ســاعت در محیــط 1-2 ســانتی متــری ســطح خــاك قــرار گیرنــد قــادر بــه جوانــه 
ــود. اپتیمــم درجــه حــرارت 20- 24 ســانتی گــراد جهــت ادامــه  زدن خواهنــد ب
چرخــه زندگــی بیمــاری الزم اســت. اگــر شــرایط مطلــوب باشــد ماکرواســپوانژیوم 
و ســپس زئوســپورها مــی تواننــد آزاد شــوند. ســپس زئوســپورها آمــاده هســتند تــا 
توســط آب و بــاران در هــوا پراکنــده شــوند، در ســطح زیریــن بــرگ هــا روی روزنــه هــا 
قــرار گیرنــد و جوانــه بزننــد. اگــر رطوبــت شــاخ و بــرگ 45 درصــد باشــد آلودگــی 
ــن بیمــاری در فصــل گــرم و مرطــوب ظاهــر مــی شــود.  ــاد. ای اتفــاق خواهــد افت
زمســتان گذرانــی ایــن قــارچ بــه صــورت ائوســپورها روی بــرگ هــای افتــاده در خاك 
اســت. ائوســپورها در اثــر رطوبــت خــاك بــا حــرارت 11 درجــه ســانتی گــراد در اوائل 
بهــار قــادر بــه جوانــه زدن و ایجــاد آلودگــی اولیــه هســتند و ســپس تولیــد آلودگــی 
هــای ثانویــه یــا زئوســپورانژ مــی کننــد. زئوســپورانژ هــا از پشــت بــرگ هــا بــه بیرون 
از طریــق روزنــه هــا راه مــی یابنــد و تولیــد زئوســپور مــی کننــد. زئوســپورها توســط 
بــاران در هــوا منتشــر مــی شــوند. رطوبــت الزم بیــن 90 تا100درصــد جهــت آزاد 
شــدن زئوســپورها الزم اســت البتــه بــا درجه حــرارت مناســب و تاریکی چهار ســاعته 
اگــر بارندگــی در طــی شــب و یــا اوائــل صبــح اتفــاق افتــد بیمــاری اپیدمــی خواهــد 

شــد )شــکل 6(.
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شکل 8- چرخه بیماری و مراحل آلودگی اولیه و ثانویه

عالئم شناسایي بیماری سفیدك کرکی )شکل 9(: 

 1 - وجــود لکــه  هــاي زرد کمرنــگ بــا ظاهــري روغنــي و یــا رنــگ زرد مایــل 
بــه قهــوه  اي رو یــا زیــر بــرگ، اســپورهای قــارچ بــه صــورت متراکــم و ســفید بــا 

رشــد پنبــه  ای در ســطح زیریــن بــرگ هــا. 
2 - ضخیــم و خمیــده شــدن انتهــاي سرشــاخه  هــاي آلــوده )ســر عصایــي( کــه 

در اثــر اسپورافشــاني ابتــدا ســفید و ســرانجام قهــوه   اي شــده و مــي  خشــکد.
3 - عالئــم مشــابهي روي دمبــرگ هــا، پیچــک هــا و گل  آذیــن هــم دیــده مي شــود 
کــه اگــر در جوانــي ایــن انــدام هــا مــورد حملــه عامــل بیمــاري قــرار گیرنــد، نهایتــاً 

قهــوه  اي شــده، مــي  خشــکند و مــي  افتنــد.
4 - حبــه  هــاي جــوان و مســن در ارقــام داراي میــوه ســفید رنــگ، پــس از آلــوده 
شــدن خاکســتري مــي  شــوند و در ارقــام داراي میــوه ســیاه رنــگ، صورتــي مــي  شــوند.

 عالئم شناسایی بیماری سفیدک کرکی  )شکل 9(
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شکل 9- نمونه ای از عالئم بیماری سفیدك کرکی روی خوشه انگور

 مدیریت مبارزه با بیماری سفیدک داخلی انگور 

بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری بــه ســه موضــوع  نــوع قــارچ کــش، زمــان مبــارزه و 
تکنیــک مبــارزه بایــد توجــه کــرد.

ــر اســت  ــد. بهت ــر مرتبطن ــه همدیگ ــروار ب ــه صــورت زنجی ــل ب ــن ســه عام ای
اســتفاده از قــارچ کــش هــای سیســتمیک بعــد از آلودگــی و یــا قبل از ظاهر شــدن 
عالئــم لکــه زرد روغنــی صــورت گیــرد. در شــرایط گــرم و مرطــوب حداکثــر پنــج 
روز بعــد از آلودگــی بایــد از قــارچ  کــش هــای سیســتمیک اســتفاده شــود. شــاخه 
جــوان بــه بیمــاری ســفیدك داخلــی انگــور بســیار حســاس اســت و کنتــرل آن 
روی سرشــاخه هــای جــوان مــی توانــد از آلودگــی هــای ثانویــه جلوگیــری نمایــد. 

 دستورالعمل کنترل بیماری سفیدک داخلی انگور 

1- در صورتــی کــه عالئــم لکــه روغنــی شــدید باشــد سمپاشــی در باغــات تاثیــر 
چندانــی در کاهش خســارت نــدارد.

2- اســتفاده از سیســتم پیــش آگاهــی بــا اســتفاده از داده هــای هــوا شناســی 
مطمئــن تریــن راه مبــارزه بــا ایــن بیمــاری اســت.
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3- کنتـرل علـف هـای هرز باغات و تنک کردن و هرس برگ ها و سـر شـاخه هایی 
کـه نزدیـک به خاك هسـتند. این عملیات بـه خاطر تهویه دهی بیشـتر درختان انگور 
صـورت مـی گیـرد و چون آلودگـی  های اولیـه از طریق خـاك انجام می شـود مطمئناً  
نحـوه هـرس درختـان انگـور و فاصله دادن برگ ها و سـر شـاخه ها از سـطح خاك 
مـی توانـد در کنتـرل بیماری نقش داشـته باشـد. درضمن هر چه درختـان انگور در 

معرض آفتاب بیشـتری باشـند آلودگی بیماری شـدت کمتری خواهد داشـت.
ــرگ هــای  ــوده و انهــدام وســوزاندن ب ــرگ هــای آل 4- هــرس و جمــع آوری ب

جمــع آوری شــده.
5- اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی کــم خطــر. شــروع سمپاشــی بــا توجــه بــه 

شــرایط آب و هوائــی حداقــل 2-3 هفتــه قبــل از گل بایــد صــورت گیــرد.
ــزار(،  ــس ) 3 در ه ــرور م ــی کل ــد اکس ــی مانن ــات مس ــتفاده از ترکیب 6- اس
ــا احتمــال ســوزانندگی روی  ــارچ  کــش ه ــن ق ــردو، اکســید مــس ) ای ــول ب محل

ــد(. ــا را دارن ــرگ ه ب
ــم +  ــل آلومینی ــارچ  کــش فوزتی ــا ق ــوه ب ــزش گل  و تشــکیل می ــس از ری 7- پ

ــزار. ــان 3 در ه ــا کاپت ــزار ی ــر( 2/5 در ه ــد )پروفایل فلوپیکولی
8- اســتفاده از قــارچ  کــش  هــای مانکــوزب و کاپتــان. مانکــوزب حداقــل 66 روز 
قبــل از برداشــت سمپاشــی روی انگــور بایــد متوقــف شــود ولــی کاپتــان کــم خطر 

اســت و تــا دو هفتــه قبــل از برداشــت نیــز مــی تــوان اســتفاده کــرد.
9- قـارچ کش سیسـتمیک اسـتروبیلورین ماننـد فلینت )Flint(. ایـن قارچ کش 
بـرای ایـن بیمـاری در ایـران به ثبت نرسـیده اسـت ولی برای سـفیدك سـطحی یا 

پـودری به ثبت رسـیده اسـت.
10- قــارچ کــش سیســتمیک ریدومیــل مانکــوزب. ایــن قــارچ  کــش نیــز بعــد 
از مرحلــه تولیــد لکــه هــای روغنــی و اســپورزایی عامــل بیمــاری تاثیــر چندانــی 
نــدارد و در طــی چهــار روز اولیــه آلودگــی بایــد مصــرف شــود. ایــن قــارچ کــش 
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ــان  ــل زم ــت. حداق ــیده اس ــت نرس ــه ثب ــاری ب ــن بیم ــر روی ای ــران ب ــز در ای نی
ــت  ــل از برداش ــور 66 روز قب ــی( روی انگ ــن سمپاش ــش ) آخری ــارچ ک ــرف ق مص

انگــور اســت.
11- فســفوروس اســید کنتــرل خوبــی روی ســفیدك دروغی دارد. مشــکل باقی 
مانــده روی محصــول نــدارد ولــی احتمــال ســوزانندگی روی بــرگ را دارد. ماننــد 

قــارچ کــش اگریفــوس کــه در پســته کاربــرد دارد.
ــه صــورت  12- توصیــه مــی شــود در مناطقــی کــه هــر ســاله ایــن بیمــاری ب
اپیدمــی وجــود دارد بعــد از برداشــت میــوه نیــز یکبــار سمپاشــی بــه خاطــر کاهش 

منابــع اینوکولــوم ســال آینــده صــورت گیــرد.

- رعایــت روش کنتــرل زراعــي، بهداشــت گیاهــي و کنتــرل مکانیکــي بــه عنوان 
اقدامــات پیشــگیرانه، مانــع از مصــرف بــی رویــه ســموم خواهــد شــد. بــا این شــیوه 
هزینــه  هــای کشــاورز کمتــر مــی شــود و محیــط زیســت نیــز آلــوده نخواهــد شــد.

- هدایــت تــاك  هــا روی داربســت و اســتفاده از روش هــای نویــن باغبانــی در 
تاکســتان هــا مــد نظــر قــرار گیــرد. 

- بــرای اســتفاده صحیــح از ســموم و زمــان مبــارزه حتمــاً طبق نظر کارشناســان 
شــبکه مراقبــت و پیــش  آگاهی اقدام شــود.   

 توصیه های ترویجی 



سفیدک پودری )سطحی( انگور
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 مقدمه 
ــا  ــور در دنی ــی انگ ــاری قارچ ــن بیم ــم تری ــاال مه ــطحی احتم ــفیدك س س
ــل قارچــی  ــا عام ــور ب ــاری ســفیدك ســطحی انگ ــران اســت. بیم ــن ای و همچنی
Uncinula necator ســاالنه خســارت زیــادی بــه تولیــد محصــول انگــور کشــور 
وارد مــی ســازد. در صورتــی کــه هیــچ کنترلــی انجــام نشــود، خســارت ایــن  قــارچ 
مــی توانــد بســیار باالتــر از میــزان کنونــی باشــد و شــاخه هــای آلــوده را بــه کلــی 
ــود  کنــد. بیمــاری ســفیدك ســطحی از معــدود بیمــاری هــای قارچــی انگــور  ناب
ــد. آلودگــی هــای  اســت کــه حتــی در دوره هــای خشــکی نیــز خســارت مــی زن
شــاخ و بــرگ باعــث کاهــش فتوســنتز و ســطح قنــد مــی شــود. همچنیــن در اثــر 
بیمــاری رشــد گیــاه مقاومــت زمســتانه آن کاهــش مــی یابــد . بدیهــی اســت کــه 
ــتفاده  ــش هاســت. اس ــارچ  ک ــتفاده از ق ــاری، اس ــرل بیم ــای کنت ــی از روش ه یک
ــری از ایجــاد  ــای جلوگی ــی از راه ه ــا یک ــارچ کــش ه ــون ق ــای گوناگ ــف ه از طی

مقاومــت در عوامــل بیماریــزا نســبت بــه آنهاســت.
اســتفاده از ارقــام مقــاوم و حفاظــت زراعــی نظیــر کاشــتن گیاهــان بــا فاصلــه 
مناســب، هــرس مناســب و از بیــن بــردن شــاخه هــای گیاهــی آلــوده در آخــر فصل 
زراعــی از روش هــای کنتــرل بیمــاری اســت . در صــورت شــدید بــودن بیمــاری 
ــه  ــموم توصی ــت.  س ــروری اس ــرل آن ض ــرای کنت ــا ب ــش ه ــارچ ک ــتفاده از ق اس
ــرل ســفیدك ســطحی  ــرای کنت ــات کشــور ب ــظ نبات ــازمان حف شــده توســط س
ــزه(، ســولفور  ــد از: ســولفور )گوگــرد میکرونی ــارت بودن ــا ســال 1390عب انگــور ت
ــازول EW 20درصــد،  WP 80-90درصــد، دینــوکاپ WP 18/25 درصــد، پنکون
ــد.  ــولفور DF 80 درص ــد و س ــولEC 9 درص ــد، نوآریم ــازول SC 5 درص هگزاکون
ــازول،  ــل پنکون ــي مث ــش های ــارچ ک ــه ق ــارچ  ب ــن ق ــت ای ــه مقاوم ــی ک از آنجای
هگزاکونــازول و نوآریمــول قبــال گــزارش شــده اســت ، بنابرایــن اســتفاده از آنهــا 
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علیــه ایــن بیمــاری در کشــور بایــد محــدود شــود.
گوگــرد یکــی از قــارچ کــش هــای ســنتی ارزان و موثــر اســت. گوگــرد بــدون 
ایــن کــه تاکنــون مقاومتــی علیــه آن ثبــت شــده باشــد از 150 ســال پیــش در دنیا 
اســتفاده شــده اســت. اگرچــه گوگــرد بیشــتر در فــاز بخــار اثــر مــی گــذارد، تأثیــر 
آن وابســته بــه دمــای محیــط اســت  بهتریــن دمــا بــرای اســتفاده آن بیــن 25 تــا 
30 درجــه ســانتی گــراد اســت. زیــرا در دماهــای باالتــر از 32 درجــه ســانتی گــراد 
ــه گیــاه  ســوزی مــی شــود. گوگــرد اســپورهای قــارچ را مــی کشــد، امــا  منجــر ب
میســیلیوم هــای قــارچ را از بیــن نمــی بــرد. چــون گیــاه را تنهــا از آلودگــی هــای 
جدیــد حفاظــت مــی کنــد، بهتــر اســت در اول فصــل قبــل از افزایــش اینوکولــوم 

اســتفاده شــود. 

 عالئم و چرخه زندگی بیماری 
 Uncinula necator )Schw.( ــور ــطحی انگ ــفیدك س ــاری س ــل بیم عام
Burr. اســت کــه مــی توانــد همــه بافــت هــای ســبز گیــاه را آلــوده کنــد. عالئــم 
روی بــرگ بــه شــکل پــودر ســفید مایــل بــه خاکســتری اســت کــه هــر دو ســطح 
بــرگ را پوشــش مــی دهــد )شــکل 10(. بــرگ هــای شــدیداً آلــوده ممکــن اســت 
ــه بیمــاری  ــه ب ــز ک ــی نی ــد. شــاخه هــای جوان ــرم داده و کوچــک بمانن ــر ف تغیی
مبتــال مــی شــوند کوتولــه مــی ماننــد. عالئــم بیمــاری روی شــاخه هــا بــه رنــگ 
ــز  ــر روی سرشــاخه هــاي جــوان نی ــده مــی شــود. ب ــا ســیاه دی ــره ت قهــوه ای تی
ــل  ــوه اي مای ــگ قه ــه رن ــز ب ــه در پایی ــود ک ــي ش ــر م ــفیدي ظاه ــاي س ــه ه لک
بــه ســیاه در مــي آینــد. اگــر دمبــرگ و دمــگل اصلــي مــورد حملــه قــرار گیــرد، 
ــه صــورت  ــارس را ب ــاي ن ــه ه ــارچ روي حب ــن ق ــوند. ای ــي ش ــکننده م ــرد و ش ت
پــودر ســفید رنگــي مــي پوشــاند )شــکل11( و حبــه هــاي آلــوده، تــرش و نــارس 
باقیمانــده و تــرك مــي خورنــد. آلودگــی میــوه نیــز بــه صــورت پــودر ســفید مایــل 
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بــه خاکســتری یــا قهــوه ای نمایــان مــی شــود. 
                                                 

شکل10- پودر سفید رنگ روی برگ  

شکل 11- عالئم میسلیوم سفید رنگ روی حبه ها

قــارچ بیمارگــر بــه صــورت میســلیوم درون جوانــه هــاي ســال قبــل و نیــز روي 
ــه هــا،  ــا شــروع فعالیــت جوان ــوده، زمســتان گذرانــي مــي کنــد. ب شــاخه هــاي آل
ــطح  ــد و س ــی  کن ــاز م ــود را آغ ــت خ ــز فعالی ــاري نی ــل بیم ــلیوم عام میس
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ــه  ــاری ب ــل بیم ــارچ عام ــي پوشــاند. در برخــی مناطــق ق ــاي ســبز را م ــدام ه ان
ــی مــی کنــد. در  صــورت کلیســتوتس در پوســته درختــان انگــور زمســتان گذران
ــاد روی  ــط ب ــده و توس ــا آزاد ش ــتوتس ه ــوازاد از کلیس ــپورهای ه ــار آسکوس به
ــی  ــه زده و آلودگ ــپورها جوان ــینند. آسکوس ــی نش ــور م ــاس انگ ــای حس ــت ه باف
ــرده و در  ــزه ک ــاه را کلونی ــارچ، گی ــد از آن ق ــد. بع ــی آورن ــود م ــه وج ــه را ب اولی
ســطح بافــت هــا کنیــدی هــا را تولیــد مــی کنــد. کنیــدی هــا آلودگــی هــای بعــدی 
ــوز  ــاوم، هن ــام مق ــی ارق ــد. علیرغــم معرف ــه وجــود مــی آورن را در طــول فصــل ب
کنتــرل شــیمیایی رایــج تریــن روش مبــارزه بــا ســفیدك ســطحی انگــور در اغلــب 

کشــورهای دنیاســت.

 کنترل سفیدک سطحی انگور 
1- هــرس مناســب و بــه موقــع جهــت تهویــه دهــی مطلــوب بوتــه هــای انگــور 

نقــش مؤثــری در کاهــش بیمــاری دارد.
2- از بیــن بــردن و امحــاء ســر شــاخه هــای آلــوده در طــی فصــل زمســتان و 
جمــع آوری بــرگ هــای آلــوده از داخــل بــاغ مــی توانــد در کاهــش بیمــاری نقــش 

مهمــی را ایفــا کنــد.
3- از کــود دهــی زیــاد و بــی رویــه، بویــژه کــود ازتــه کــه حساســیت گیــاه را 

بــه عامــل بیمــاری تشــدید مــی کنــد بایــد اجتنــاب ورزیــد.
4- آبیــاری مناســب و بــه انــدازه توصیــه مــی شــود. افزایــش رطوبــت نســبی در 

زیــر بوتــه باعــث تشــدید بیمــاری مــی شــود.
5- کنترل علف های هرز به خاطر کاهش رطوبت زیر بوته ها الزامی است .

ــا گل گوگــرد  ــارچ کشــی نظیــر ترکیبــات گوگــردی ی اســتفاده از ترکیبــات ق
)بــرای مناطــق خشــک( و ســولفور 80-90 درصــد WP بــه میــزان 3-4 در هــزار 
بــرای مناطــق مرطــوب توصیــه مــی شــود. همچنیــن قــارچ کــش هــای تریمیــدال 
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بــه میــزان 0/2 در هــزار، هگزاکونــازول بــه میــزان 0/25 در هــزار و یــا توپــاس بــه 
میــزان 0/125 در هــزار نیــز در کنتــرل ایــن بیمــاری مؤثرنــد. 

 زمان سمپاشي 
نوبـت اول: درسـت قبـل از تورم جوانه هـا در زمانی کـه حدوداً 10 سـانتی متر 

سـر شـاخه ها رشـد کرده باشند.
 نوبت دوم: بعد از ریختن گلبرگ ها و تشکیل حبه

 نوبــت ســوم: دو تــا ســه هفتــه پــس از سمپاشــي نوبــت دوم کــه مصــادف بــا 
ظاهــر شــدن غــوره اســت.

 نوبت چهارم: در مرحله ترش و شیرین شدن میوه.
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