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   چکیده
 است (Dry rot) پوسیدگی خشک در انبار زمینیمهمترین بیماري سیب

 .Fو  Fusarium oxysporumهاي قارچدر ایران، عوامل غالب آن  که

solani این بیماري عالوه بر خسارت مستقیم، زمینه ابتالي غده .باشدمی-

ها از جمله پوسیدگی نرم باکتریایی را نیز فراهم هاي بذري به سایر بیماري
 .شوندمیمنتقل خاك  وبیمارگرهاي مذکور همراه با غده بذري . کندمی

- هاي نگهداري سیبها و کیسهفضاها، جعبه، ادوات برداشتهمچنین 

کنترل این  جهت. دنبیماري باشاین آغشته به عوامل د نتوانمیزمینی 
بیماري بایستی اقدامات خاصی در مراحل تهیه غده بذري، کاشت، 

هاي بذري بعد از  ضدعفونی غده. داشت، برداشت و انبارداري انجام شود
.  از جمله اقدامات عملی و موثر می باشدانتقال به انبار برداشت و قبل از 

زمان  دربا حجم کم، شی محلولپا طریق از با قارچکش هاتیمار غده
هاي استفاده از قارچکش بااز آن پس  روز پنجحداکثر برداشت تا 

 1000براي  گرمکبلو با غلظت دو  SL% 5یا فونگافلور   WP% 60تکتو
 .توصیه می شودها حفظ وزن و سالمت غده ، جهتبذري غده کیلوگرم

مهمترین بیماري  کاهش خسارتبکارگیري این روش گامی در جهت 
   .بود خواهد بذريزمینی انباري سیب 

  سالمت بذر،ضایعات، قارچکش، ضدعفونی: واژه هاي کلیدي
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 مقدمه

تولید این  در اکثر مناطق سیب زمینی پوسیدگی خشک فوزاریومیبیماري 
هاي مختلف در نمونه آنوقوع  میزان ومشاهده شده  ایران محصول در 

همکاران، شریفی و (بوده است درصد   5-45ارزیابی شده در محدوده  
 ،بیمارياین  وقوعدر مراحل اولیه  ).1396، مرادزاده اسکندري ؛1387

آفتاب سوخته و چروکیده ایجاد با ظاهر هایی  لکه روي سطح غده
بیماري به طرف داخل  ،توسعه یافتهها  در شرایط مساعد این لکه .دوش می

شود که سطح آن را  اي داخل غده تشکیل می حفره و هیافتغده گسترش 
 ).1شکل ( پوشاند هاي مختلف سفید تا صورتی می قارچ به رنگ هیف

این نوع پوسیدگی حالت خشک دارد ولی در صورت ایجاد آلودگی 
 آبکی پیدالهیده وحالت  ،نرمهاي مولد پوسیدگی  ثانوي توسط باکتري

-از بین میهاي شدید غده کامال پوسیده و  در آلودگی .)2شکل ( کند می

ایجاد بیماري منجر به عدم سبز شدن و یا این هاي مبتال به  کشت غده. رود
 شود که محصول ناچیزي خواهند داشت ضعیفی می هايبوتهها و  گیاهچه

در این  .)2009پرینگل و همکاران، ، 2006رمادي و همکاران، دامی(
ناشی و کاربردي براي کاهش ضایعات  موثر هايارائه روش ضمن نوشتار

بیماري، شیمیایی کنترل مناسب ، زمان بیماري پوسیدگی خشکاز 
  .شده اند معرفی ستفاده و حداقل غلظت الزم آنهاروش ا ،ترکیبات موثر
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  عالئم سطحی و داخلی بیماري پوسیدگی خشک سیب زمینی )1شکل
  

  
  

  عالئم توام پوسیدگی خشک و پوسیدگی نرم) 2شکل
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 سورتهنگام در  نقالهضدعفونی غده هاي سیب زمینی روي نوار ) 3شکل   
  نمودن غده هاي بذري
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  دستورالعمل
روش اولیه اجتناب از  انتخاب غده بذري سالم و عاري از آلودگی -1

اوالً بایستی از مزارعی که سابقه براي این منظور،  .بروز بیماري است
در طی فصل  دوماًدارند غده بذري تهیه نشود و به بیماري را آلودگی زیاد 
، غده هاي آلوده جدا هاي بذري مورد بازدید قرار گرفتهانبارداري غده

  . هاي آلوده خودداري شودو از کشت غده شده 
هایی که سابقه آلودگی شدید دارند، در زمینزمینی سیباز کشت  -2

  . خودداري شود
در طی فصل داشت به ویژه بعد از گذشت دو ماه از کشت، مزرعه به  – 3

هاي دقت مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت مشاهده آلودگی
- هاي ریشه وطوقه که منجر به آلودگیپژمردگی و پوسیدگی(فوزاریومی 

و بسته به میزان و نوع آن، اقدامات مدیریتی ) هاي غده نیز خواهند شد
کشی یا تجدید نظر در مورد استحصال غده بذري از بوتهمناسب از جمله 

  .شود اقداممزرعه مذکور 
هاي مفتولی و بید شوند مثل کرمآفاتی که سبب صدمه به غده می – 4

زمینی به خوبی مدیریت شوند تا منفذ غیر طبیعی براي عوامل بیماري سیب
  .باز نشود
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ی دوره رویشی زمینی کشت شده و پس از طرقم سیب متناسب با – 5
 15الی  10انجام و به مدت  )هاسرزنی بوته(قطع اندام هاي هوایی مربوطه، 
  .ها فرصت داده شود تا پوست آنها ضخیم شودروز به غده

ها در حین عملیات ادوات برداشت طوري تنظیم شوند که غده – 6
ها به حداقل ممکن برداشت زخمی نشوند و صدمات مکانیکی به غده

  . برسد
شده و از انتقال خاك همراه با غده به  حذفخاك چسبیده به غده  – 7

  . شودداخل انبار یا سردخانه خودداري 
زمینی هاي نگهداري سیبفضاي سردخانه یا انبار فنی و همچنین جعبه – 8

با ماده ضدعفونی کننده مناسب در ابتداي فصل انبارداري و قبل از ورود 
  .شود هاي بذري به دقت ضدعفونیغده

هاي غده بذري، در زمان تحویل به سردخانه توسط مسئول محموله -9
فنی سردخانه، به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت مشاهده 

ها و یا همراه بودن خاك با آنها، اقدامات فنی الزم از جمله آلودگی غده
  . شودهاي آلوده انجام حذف خاك و غده

هاي هاي بذري از غدهغده ،قتپس از برداشت و در اسرع و –10
هاي بذري قبل از انتقال به انبار فنی و یا سردخانه خوراکی جدا شده، غده

   بهترین زمان براي  ضدعفونی  .با قارچکش مناسب ضدعفونی شوند
هاي تیمار غده. باشدمی تا پنج روز پس از آن برداشت ها، همزمان باغده
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با حجم مخلولپاشی بذري هنگام عبور آنها از روي نقاله سورت، از طریق 
بیشترین ) لیتر محلول سمی براي سمپاشی یک تن غده 18تا  15( کم

) تکتو( قارچکش هاي تیابندازولاستفاده از . .)3شکل ( کارآیی را دارد
60 %WP   5) فونگافلور( ایمازالیلیا %SL  گرم براي با غلظت دو کبلو

  .توصیه می شود بذري،  غده کیلوگرم 1000
و  ودشها ممانعت در طی فصل انبارداري از باال رفتن دماي سالن – 11

هاي بذري مورد هاي حاوي غدهها و یا کیسهحداقل دو تا سه مرتبه جعبه
بازرسی قرار گرفته و در صورت شیوع بیماري در قسمتی از سردخانه، 

  . اقدامات الزم از جمله حذف قسمت آلوده انجام شود
انبار ها از پس از اتمام فصل انبارداري و هنگام بیرون آوردن غده – 12
هاي بذري به دقت سورت سازي آنها براي کشت، غدهجهت آماده سرد

 . شودآلودگی حذف مشکوك به وارد شده و م
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Abstract 

 
The most important storage disease of potato is dry rot and the 
main causal agents of that in Iran are Fusarium oxysporum and 
F. solani. These pathogens not only caused a direct damage on 
tubers, but also provide an additional contribution to infection 
of seed-tubers to other diseases such as bacterial soft rot. 
Fusarium agents transferred to other sites by seed-tubers and 
soils. Also it's possible harvesting machines, storage spaces, 
boxes and potato packs are contaminated to the fungal 
pathogen. In order to control of this disease, special measures 
must be considered in different stages of preparing seed-tubers, 
planting ,  harvest time; and postharvest stage. In addition, 
disinfection of seed tubers after harvesting and before storage 
is practical and effective measure. Treatment of tubers using 
chemical spraying in low volume at the same the harvesting 
time or up to five days with fungicides including: Tecto WP 
60% or Fungaflor SL 5% with concentration of 2 kg / ton of 
tubers to maintenance weight and health of the tubers is 
recommended. Using this method will provide a step towards 
preservation of producer’s achievements from the most 
important post-harvest disease of seed potato 
 
 Key words: Losses, fungicide, disinfection, seed health 
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