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   ،اهمیت و ضرورت

 ،شودیجاد میا infestans  Phytophthora یقارچ که بوسیله عاملبادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی  بیماري

-است که حجم قابل توجهی از قارچکش مرطوب و خنک مناطق در به ویژه سیب زمینی هايبیماري ز مهمترینا

 شرایط بودن مساعد ،آن گیريهمه بروز در کننده تعیین ملعاهاي شیمیایی براي کنترل آن مصرف می گردد 

   .است محیطی

را آلوده شرایط مساعد، ظرف حدود ده روز می تواند تمام مزرعه  بوده و در بسیار باال بیماري سرعت انتشار

ز با توجه به سرعت باالي گسترش بیماري، استفاده ایماري نیز قابل توجه است و توان خسارت زایی ب .کند

در قالب یک سیستم پیش آگاهی می تواند کنترل موثر بیماري را به دنبال داشته باشد،  ي مختلف وقارچکش ها

   .داددر قالب یک برنامه زمانی منظم انجام  ي راهاي متعددسمپاشی بایستی صورت،در غیر این

  

  ،نحوه خسارت 

-، بذر و بقایاي آلوده گوجهي سیب زمینیهادر داخل غدهبه صورت میسلیوم زمستان را عامل بیماري قارچ 

هاي بذري با آلودگی مختصر و یا سیب د، این بیماري از طریق غدهکنسپري میمانده در مزرعه باقی فرنگی

با کشت قطعات  .شوددیگر پراکنده می از محلی به محل دگردنمنظور خوراك مصرف میهایی که به زمینی

عامل قارچ  هايریسهفرنگی هاي آلوده گوجههاي آلوده در محل و یا نشاءیزمینسیببذري آلوده، دور ریختن 

هاي مکنده به داخل تادن اندامهاي نسوج مبتال رشد نموده و با فرسدر بین سلولبیماري به صورت انگل اجباري 

هاي برگ به  سپس اسپورانژیوفورهاي قارچ از طریق روزنه. کنندد غذایی مورد نیاز خود را جذب میموا ،سلول

% 100گراد باشد و یا رطوبت نسبی درجه سانتی 13دما باالي ( اسپورانژیوم ها بوسیله باد. خارج راه می یابند

  .شوندمنتشر می )باشد% 100گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 13دما ( یا قطرات باران )نباشد

درجه  12دما حدود ( زنند د به سرعت جوانه میگراد باشدرجه سانتی 13ها و زئوسپورها وقتی دما باالي کنیدي

در  ،)گراد توام با رطوبت درجه سانتی 24تا  16گراد در شب همراه با شبنم زیاد یا باران و در روز بین سانتی

ریسه در امتداد . کندحمله میهاي در حال رشد ها و چشمکبه سلولهاي جدید با گسترش میسلیوم آلودگی

هاي با فرستادن اندامر ناحیه پارانشیم پوستی به سرعت رشد کرده، تغییر رنگ داده و ساقه و به خصوص د

. شودهاي مجاور خود را باعث میمرگ سلولها مواد غذایی مورد نیازخود راجذب کرده و مکنده به داخل سلول

اه رسید، شروع به هاي هوایی گیاز داخل ساقه عبور کرد و به باالي سطح خاك و قسمت میسلیومپس از آنکه 

ریان هوا قرار ها خارج شده و در معرض جها و برگهاي ساقهکند که از طریق روزنهیتولید اسپورانژیوفور م

ز برگ ها شسته شده و اسپرانژیوم ها ا، مرطوب ايهوو در  پس از آلوده شدن برگ. یابندگرفته و انتشار می

هاي نزدیک سطح خاك مورد حمله زئوسپورهاي در حال غده اول زمینیدر سیب بنابراین. شوندوارد خاك می

 . گیرندخروج از اسپرانژیوم ها قرار می

  

  :روشهاي شناسایی

شود بعد از چند روز اي ظاهر میهاي کوچک و قهوهفرنگی لکههاي گوجهدر خزانه عالئم بیماري در روي برگ

ها در محل آیند، در پشت برگبه خاکستري در می اي مایلها چروکیده و دور تا دور آنها به رنگ قهوهبرگ

اگر در خزانه مبارزه  .شودها کنیدي و کنیدیوفر عامل بیماري به رنگ خاکستري مایل به سفید دیده میلکه

  .شودهاي درشت آبسوخته تولید میها لکهبرگروي نگردد، در مزرعه در 
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هاي هوائی گیاه ابتدا نقاط آب گزیده غیر منظم ر قسمتد .شودهاي پائین ظاهر میدرحاشیه برگعالئم بیماري 

هاي ترین زخممعمول .یابندمیهواي مرطوب این نقاط به سرعت گسترش در و معموال شود ایجاد مییا مدور 

در . انده سبز کمرنگ یا کلروزه احاطه شدهباشند که توسط یک بافت متالشی شدمیبادزدگی داراي مرکز نکروز 

 تنها قسمت(کنند بوي نامطلوبی تولید میو  ی ممتد، تمام قسمت هاي نرم هوائی گیاه سوخته شدهتشرایط رطوب

آلودگی به طور معمول از نوك انشعابات یا محل اتصال دمبرگ  ).باشندها میده از بخش هوایی گیاه ساقهمانباقی

مانند، سیاه موجود از گسترش باز میهاي شود، لکهر هواي خشک فعالیت قارچ متوقف مید. دهدبه ساقه رخ می

زمینی روي ساقه سیب. شودچ دیده نمیشوند و در زیر برگ اثري از قارو پیچیده شده و باالخره خشک می

هاي کم و بیش نا منظم در غده سیب زمینی ابتدا لکه. هاي زنده گیاه را مصرف کنندتوانند قسمتها میزخم

در صورتی که غده را ببریم بافت آلوده آب گزیده تیره و تا حدودي قرمز . شودیاي یا سیاه ارغوانی ظاهر مقهوه

کمی فرو مناطق سخت و خشک و این بعدا  و میلیمتر عمق دارند15تا  5که متمایل به قهوه اي به نظر می رسد 

ها و تريهاي آلوده مورد حمله باکیا غده فتهممکن است پس از برداشت گسترش یاپوسیدگی  .شوندرفته می

  .کنند واقع شده و بوي زننده و متعفنی ایجاد شودي ثانوي که پوسیدگی نرم تولید میهاقارچ
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    کنترل اجرایی دستورالعمل: بخش دوم

  

   :روشهاي پایش و ردیابی

ماري سیب زمینی در دنیا است بیترین ممهکه بیماري بادزدگی فیتوفترایی سیب زمینی گاهی به منظور پیش آ

  .شوندمحسوب میآن اي هاي مهم و پایهالین از مدلهایر و و که دو مدلنیا ساخته شده د درهاي زیادي مدل

چهار متغیر  بر اساس تحقیقات انجام شده به منظور بررسی توان پیش بینی این دو مدل در شرایط اقلیمی کشور،

وقوع اپیدمی را با دقت  توانستههاي آفتابی و مجموع تبخیر، تعمجموع بارش، تعداد روزهاي بارانی، مجموع سا

  .بینی کنندبسیار باالیی پیش

  

  :و بهداشت گیاهی مکانیکی، زراعیهاي کنترل روش

  :زراعی کنترل 

-  

فرنگی دور از مزارع که ممکن است گوجهتا جایی( فرنگیزمینی در مزارع گوجهاز کشت سیب اجتناب -

 .)زمینی باید کاشته شودسیب

 ردر شمال کشو شت ارقام زود رسک -

  )گندم و جو( رعایت آیش و تناوب چند ساله با غالت  -

 استفاده از ارقام متحمل -

دیگر و گوشت سفید و  ايرقم حنایی، پوست قهوه از جملهزمینی سیبجدید  ستفاده از ارقام مقاوما -

 )دنحساس می باش به این بیماري مارفونا، سانتا و میلواارقام (اسپیرت و بامبا ارقام مقاوم قبلی شامل 

  زمینیهاي سیبنظیم تهویه و کاهش رطوبت سطح غدهت -

  زمینی،هاي سیببرداشت پس از پینه بستن کامل غدهانجام  -

  هاي سبک کشت در خاك -

  زمینیهاي سیبخاك دهی پاي بوته -

از جمله اقدامات مهم کنترلی زراعی و بهداشتی قابل جتناب از آبیاري مزارع در زمان شیوع بیماري ا -

  . استتوصیه 

رطوبت محیط،  بردناستفاده از کودهاي ازته با افزایش رشد رویشی، جلوگیري از تبخیر و باال : تغذیه -

هاي ودک ،کودهاي ریز مغذيکند لذا استفاده از زا حساس میبافت گیاه را در برابر عوامل بیماري

اي ایجاد مقاومت بر پتاسیم وزمینی هاي سیبهقاومت در ساختار سلولی غدحاوي کلسیم براي ایجاد م

فزایش مقاومت در برابر باعث ازمینی براي جلوگیري از نفوذ اسپور بیماري در انبار در پوسته سیب

 .باشدبیماري می

   :اهمیت زیادي دارد هاشتن برگبراي به حداقل رساندن مدت زمان خیس نگه دا :مدیریت آبیاري -

    اوایل تیر ماه خرداد و رشدي و گرماي اواخردر کشت بهاره اجتناب از آبیاري سنگین در اوایل ) 1

 تابستانه يبرخورد به گرما آبیاري اواخر دوره رشدي و داري ازر کشت زمستانه خودد)  2
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  :بهداشت مزرعه

 جمع آوري و انهدام بقایاي آلوده  -

از ذف شاخ و برگ با استفاده از سرزنی در صورت مشاهده بیماري در اواخر دوره رشدي به منظور ح -

 زمینیهاي سیبو جلوگیري از انتقال آن به روزنهبین بردن محیط رشدي مناسب قارچ 

 چال کردن بوته هاي آلوده در مراحل اولیه بیماري ندن وک -

 سالم جلو گیري از ورود اینوکلوم به منطقه -

 هیه بذر گواهی شدهت -

 هاي آلوده هنگام جدا کردن غده هاي بذريکردن بذر داج -

 فرنگیگوجه هايبازرسی نشاء -

  

  :کنترل مکانیکی

 ضدعفونی ادوات کشاورزي قبل از شروع کار -

  

  : شیمیایی کنترلروشهاي 

یک بوته در هر (ها هاي سرشاخهظهور عالئم در برگبا بر اساس موازین پیش اگاهی و با نظر کارشناس، 

  :توان از سموم زیر استفاده کردمی) مترمربع

  زمینی در مراحل سیب*فرنگی و گیري و کنترل بیماري در گوجهپیش در هزار براي 5بردوفیکس با غلظت

 اولیه بیماري

  کوپراویتکوپر اکسی کلراید با نام تجاري )WP 35%(  در هزار،  3با غلظت  

  فاموکسادون با نام تجاري اکوایشن پرو + سیموکسائیل)WG 52.5%(   گرم در هکتار،  400باغلظت  

 ُگریفوس فسفونیک اسید با نام تجاري ا)SC 40%(    لیتر در هکتار 6با غلظت)گیري از بیماريبراي پیش(  

 تالونیل با نام تجاري داکونیل مایع کلرو)SC 72% (   لیتر در هکتار،  2 - 2.5با غلظت  

  مانکوزب با نام تجاري اکروبات ام زد + دي متومورف)WG 69% (2 کیلوگرم در هکتار) جهت کنترل بیماري

   )زمینیدر سیب

  سیازوفامید با نام تجاري رانمن)SC 40%   (*200  - 150 میلی لیتر در هکتار ) جهت کنترل در مراحل اولیه

  )بیماري

  اکسید مس با نام تجاري نوردوکس)WG 75%( گیري و کنترل بیماريبراي پیش کیلوگرم در هکتار، 1با غلظت   

  فینیتو فلوپیکالید با نام تجاري این+ پروپاموکارب هیدرو کلراید)SC 68.75%( لیتر در  1.2 –  1.5  *با غلظت

 هکتار،

  مانکوزب با نام تجاري رزاالکسیل + متاالکسیل)WP 72% ( کیلوگرم در هکتار 3با غلظت)در جهت کنترل بیماري 

  )زمینیسیب

  سیموکسائیل با نام تجاري پروکسانیل + پروپاموکارب هیدرو کلراید)SC 45%(  کتار، لیتر در ه 2.5با غلظت  

  

 .پزشکی کشور توصیه گردیده استموسسه تحقیقات گیاه 19/1/1398مورخ  245/74بر اساس نامه شماره *



 

  ] 1396خرداد  – ، اصغر شایانکژال کریمی[                                                          ]ت ادفتر پیش آگاهی و کنترل آف[

 

  سیب زمینی    فرنگی و  سفیدك داخلی گوجه : لعمل اجراییرادستو ٦

  :چند نکته یادآوري

  

سه روز متناوب ( حضور کارشناسان شبکه مراقبت در مناطق الوده در شرایط بحرانی در روزهاي ابري  -

-و پایش مزارع آلوده ضروري می) هدرج 21- 24درجه و دماي روز حداکثر  12- 15با دماي شب 

  .باشد

  .روز می باشد 14در صورت استفاده از کلرتالونیل فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول  -

آغشته شدن مناسب بهبود سیستم هاي سمپاشی و به منظور ، low volume استفاده از سمپاش هاي  -

 ها، پشت برگ
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