
 

 انجینر عبدالظاهر توانا

 

 

 امراض و آفات مهم درختان میوه

 

 وآفات  ضرورت است که سعی نمایم که میوجات سال آینده ما منزه از هر نو امراضنو  ربا آمدن بها

را با روش های کنترول وآفات مهم  درختان میوه  من هم الزم دیدم که برخی از امراض . باشد 

 .بگذارم با آنها شریک  تهیه وبرای هم وطنان خود هاآن

  walnut black spotبیماری لکه سیاه چهار مغز

 

 

 

است که موجب سیاه شدن  Xanthomonas campestris pv.Juglandis بیماری ناشی از باکتری

 شود ای تا سیاه روی میوه و برگ می گل آذین نر و لکه های قهوه

 walnut branch wiltچهار مغزی  پژمردگی شاخه



که درناحیه مورد حمله پوست شاخه ورقه ورقه شده و  Nattrassia mangiferae بیماری ناشی از

بیماری منجر به . شود های قارچ تشکیل می ها پودر سیاه رنگی شامل آرتروکنیدیم درزیر ورقه

  .مانند پژمردگی شاخه و خشک شدن برگهاست که همچنان به شاخه متصل باقی می

 کنترل

 تقویت و آبیاری منظم گیاه بسیار موثر است

  walnut deep bark canker(syn: walnut phlom canker)چهار مغزشانکر عمقی پوست 

ای  های قهوه های آن تشکیل رگه که نشانه Erwinia rubrifaciens بیماری ناشی از باکتری

 ی گردوست غ سیاه رنگ از تنهی زاینده و خارج شدن صم ی آوندهای آبکشی و الیه درناحیه

  Peach powdery mildew سفیدک پودری هلو و شلیل

 6231بیماری سفیدک سطحی یا سفیدک نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال 

شود بیماری نیز دیده  معموال درهرجا که هلو کشت می. توسط اسفندیاری گزارش شده است

 Sphaerotheca pannosa عامل بیماری قارچ. کند یل نیز حمله میعالوه بر هلو به شل. شود می

var. Persica قارچ انگل . علت نامگذاری آن به پانوزا بواسطه تولید حالت نمدی است. است

این قارچ زمستان را به دو صورت . اجباری است و نمی توان آن را روی محیط کشت پرورش داد

  .گذراند یریسه درجوانه و بصورت کلیستوتیسیم م

 

 

 

ای  های سبز کمرنگ و یا مایل به قهوه های بیماری روی برگ در ابتدا بصورت ایجاد لکه نشانه

. گیرند و مقاومند برگهای پیر بندرت مورد حمله قارچ قرار می. ودرنهایت تشکیل بافت نمدی است

ارزش و بازار پسندی  االده زیاد است زیرا کند فوق خسارت بیماری در حالتی که به میوه حمله می



اگر میوه سبز باشد لکه . ها گرد هستند روی میوه لکه. یابد میوه بطور محسوس تقلیل می

قسمتهای . سفیدرنگ و اگر میوه متمایل به قرمز رنگ باشد لکه زرد چرکین به نظر می رسد

ارچ های مبتال به ق سرشاخه. ماند دار میوه سفت و سخت شده و از رشد طبیعی باز می لکه

 .شود های آنها کوچک می باریک و ضعیف مانده وجوانه

 کنترل بیماری

دوگرم ، ازبین بردن غشای نمدی ازجمله اقداماتی  آبپاشی، باران، آب سر: کنترل مکانیکی ·

 .است که درکاهش بیماری موثر است

ارازیت که قارچ عامل بیماری در مناطق مرطوب بوسیله تعدادی قارچهای هیپرپ: کنترل بیولوژیکی 

اند و ازبین می روند ویا الاقل کاهش  باشد پارازیته شده می Cicinobolus cesatii مهمترین آنها

 .یابد می

ارقام هلو مخملی، کاردی و حاج )های مقاوم حفظ حاصلخیزی خاک، هرس و واریته: کنترل زراعی

 .کاظمی نسبت به بیماری حساس و ارقام پائیزه مقاومند

 شیمیایی کنترل 

 درهزار 6و  LC EC 35% (کاراتان)دینوکاپ -6

 درهزار 6و  FN-57 WP18.25% (کاراتان)دینوکاپ-3

 درهزار 2-4و  WP80-90% (کوزان -الوزان)سولفور -2

 درهزار 5.0و  WP 50% (بنلیت)بنومیل -4

 2-7درصورت لزوم . بهترین زمان سمپاشی بعد از ریختن گلبرگها و تشکیل میوه است: ها توصیه

های بعدی به  نوبت اول سمپاشی مهم است و سمپاشی. گیرد نوبت سمپاشی انجام می

  .پذیرد روز انجام می 65فاصله 

  بیماری سفیدک سطحی مو

کردند که اصل و مبدا سفیدک حقیقی مو از آمریکا است ولی طبق بعضی از  سالها تصور می

رسید که در اروپا  بتدا چنین به نظر میا. شواهد و مدارک موجود مبدا آن از سرزمین ژاپن است

بطور کلی این بیماری از لحاظ تاریخی یکی از . شده است این بیماری چندان مورد توجه واقع نمی

ترین بیماری قارچی است در اواخر قرن گذشته شدیدا به تاکستانهای فرانسه حمله کرده  قدیمی

  .است



 

 

 

  عامل بیماری

 .Erysiphaceae ها و از خانواده رچی است از رده آسکوسیتعامل بیماری سطحی مو قا

هایی به  های میسلیومی این قارچ دارای رشد سطحی بوده و بوسیله هوستوریوم یا لکه رشته

های  های متراکم میسلیوم پایه بر روی توده. نماید داخل سلولهای اپیدرمی و کوتیکول نفوذ می

رنگ ،  ها بی کنیدی. گیرند ها قرار می آن زنجیری از کنیدی گردد که در انتهای کنیدیوفور تشکیل می

پریتسیوم یا اندام جنسی قارچ در اواخر فصل به . مرغی کشیده بدون جدار عرضی است تخم

در داخل هر پریتسیوم چند آسک و هر آسک محتوی . گردد ندرت روی برگها و یا ساقه تشکیل می

  .باشد هشت آسکوسپور می

  زیست شناسی

. برد ها به سر می قارچ عامل سفیدک سطحی مو زمستان را به صورت میسلیوم در داخل جوانه

نماید و بدین وسیله بیماری از سالی به سال  در اول بهار رشد نموده کنیدی و کیندیوفور ایجاد می

ها نیز ممکن است در زمستان زنده باقی بمانند و موجب انتقال  کنیدی. یابد دیگر انتشار می

بعضی از محققین معتقدند که آلودگی اولیه سفیدک سطحی در . یماری در سال آینده شوندب

شوند  های موجود روی برگهای افتاده آزاد می اوایل بوسیله آسکوسپورهایی که از داخل پریتسیوم

 .آیند احتماال در ایران پریتسیوم در انتقال بیماری از سالی به سال دیگر نقشی ندارد بوجود می

ن که سفیدک در تمام مناطق موکاری کشور شیوع دارد به احتمال زیاد انتشار آن توسط ای

درجه سانتیگراد برای رشد  0درجه حرارت پایین تر از . گیرد میسلیوم و یا احتماال کنیدی صورت می

  .ایستد درجه سانتیگراد به باال هم قارچ از رشد باز می 25سفیدک مناسب نیست و از 

 

 



 

  

 

  زه زراعیمبار

رسپس های آمریکایی به این . های مقاوم به بیماری مبارزه زراعی عبارت است از انتخاب پایه

خاصیت ابتال به بیماری . دهند بیماری نسبتا مقاوم بوده و خیلی بندرت آثار بیماری را نشان می

ها و  این گونهتوان با استفاده از  بنابراین می. های آمریکایی تقریبا صفر است سفیدک در گونه

امروزه در بیشتر بنگاههای کشاورزی . های مشتق از آنها کامال از بیماری جلوگیری کرد واریته

های هیبرید مقاوم به این بیماری هستند و تاکنون  آمریکا و فرانسه مشغول ایجاد و تهیه گونه

  .قدمهای موثری در این راه برداشته شده است

  مبارزه شیمیایی

آید موجب شده است که یک  ه به وسیله بیماری سفیدک مو بوجود میشدت خسارتی ک

برای این . گیرد بخش انجام می داری از نظر مبارزه عملی و اطمینان سلسله تحقیقات موثر دامنه

توان به گوگرد ،  کار از ترکیبات و مواد شیمیایی مختلفی استفاده به عمل آمده است که می

  .الوزال ، کاراتان اشاره کرد

   (Bitter  rot)  پوسیدگی تلخ سیب

 مشخصات 

این مرض اکثر میوه هارامانند سیب ، ناک ،آلو ، شفتالو ، زردالوویکمقدارازنباتات دیگررامورد حمله 

 امراضقرارمیدهد ، ازجمله 

درصورت بروز شکل اپید یمیک مرض ممکن است از طرف چند هفته .مدهش سیب بشمار میرود 

حاصل ، تمام زحمات باغداران به جاه رفته اینگونه خساره خوشبختانه ندرتا قبل از جمع آوری 



تحت شرایط استثنای اتفاق افتاده ومعموآل به یک ساحهء ای نسبتا کوچک محدود میباشد ، اما 

در شرایط ترانزیت و ذخیره بقسم غیر محصول باز هم خساره وارده از ناحیه این مرض چشمگیر 

 .است 

 عالیم مرض 

روی میوه های نیمه پخته اولین بارظا هرگردیده ، اما اکثرآ عالیم مرض هنگام   این مرض با  یمعال

به وضاحت مشا هده میگردد که میوه ها به پختگی نزدیک میشوند اینوع پوسیدگی ها بقسم 

لکه های متذکره به . ساحات کوچک دایروی که دارای رنگ نصواری روشن میباشد تظاهرمینماید 

زرگ گردیده و شکل ظاهری آن کامال دایروی بوده ودرقسمت کرفریک اندازه فرورفته سرعت ب

معموآل هنگامیکه چندین . میباشد تعداد این لکه ها باالی میوه ازیک تاچندعدد تشکیل میگردد 

روی میوه ها تولید گر دد،فقط چند عدد محدودی آنها به مراحل پیشرفته تری انکشاف   لکه با

نگامیکه قطر لکه ها به نیم انچ میرسد سطح خارجی آن هموار بوده ورنگ آنها مینماید تا ه

البته تغیرات رنگ نظربه . تغیرمیابد ، این تغیررنگ بشکل نصواری تیره تا سیا ه کامل تبارزمینماید 

هنگامیکه لکها به قطر . نوع نبات تحت حمله و نژادهای مختلف قارچ عامل مرض متفاوت میباشد

یرسند ، نقاط نسبًت برجسته درزیر کیوتیکل ظاهر گردیده واز آن قشربا روی نیم انچ م

Acervulus    به وجود میاید که کیوتیکل را پاره نموده درهوای مرطوب کتله های چسپ ناک گالبی

. رنگ سپورها را به وجود میاورد، این کتله ها در ساختمان پیچک مانند برجسته معلوم میگردد 

 .ها افزایش میابد  ودن شرایط اقلیمی کثیر متحد المرکزدراین نوع پوسیدگیدرصورت مساعد ب

هنگامیکه لکه های مذکور مسن تر میگردند، لکه های گالبی رنگ نا پدید گردیده ، درنتیجه 

داغهای پوسیده نصواری تاریک یا سیاه که دارای فرورفنگی میباشد ،تشکیل میگردد بعد از تظاهر 

 .دگی تحت آنهانیز بطرف مغزسیب پیشرفت مینمایدلکه های درسطح پوسی

تا زمانیکه لکه سطح پوست یاپوسیدگی گوشت شکل نموئ رابخود میگیرد، چنین فکر میشود 

ومطابق . که این پوسید گی نشئت کرده است گوشت گندیده سیب نسبًت نرم وریگی بوده 

معموالً بیشتر از یک لکه  رسمی که به این مرض داده شده است دارای مزه تلخ میباشد ، چون

 .باالی پوست سیب تشکیل میگردد لذاامکان پوسیدگی تمام سیب موجود است 

ریزش میوه های پوسیده ازدرخت صورت گرفته ، امابعضاً میوهای خشک و همچنان در طول 

زمستان در باالی درخت باقی میماند ، مصابیت این مرض بعضاً درموسم خزان قبل ازجمع آوری 

صورت میگرد انکشاف لکه ها توسط هوای سرد متوقف گردید، و عالیم آن ازنوعیکه دریابد حاصل 

ذکر گردید، فرق مینماید اینها داغهای کوچک سرخرنگ تا بنفش بوده درقسمت مرکزی آن دارای 

خوره ها باالی شاخچه ها یکه حد اقل . این مرض شاخچه رانیزمصاب میسازد .رنگ تیره میباشد 

هوزه های مزکوردارای پوست فرورفته .داشته باشند نیزبمشا هده رسیده است  دو سال عمر



وکمبیم مرده به چوب چسپنده ودرحا شیه های خوره های   بوده تقریباً بیضوی شکل اند پوست

 ..کهنه کفیدگی ها بمشاهده میرسد 

 دوران مرض 

  .مینماید قارچ عامل مرض پسید ه گی تلخ سیب به اشکال مختلف زمستان گذارانی 

بقسم کتله های ستروتیک درمیوه هاچملک وخشک شده ، زمستان راسپری نموده . 6

 .ودرموسم بهارتولید کوبنده ویا رستو سپورهارامینماید 

در شاخچه ها ودرمیوه هایکه درسطح باغ می ریزد و یا دربرگهایکه ریخته وپوسیده درروی باغ . 3

 .است زمستان راسپری می نماید 

ست ئیکه زندگی سپروفایتی رامیگزرانند میوهای خشک آویزان به درخت ویا افتاده به درپو. 2

تحت این نوع شرایط کونید یا ورسکو سپورها . زمین ، اصل عمده درمصابیت اولیه محسوب مگردد 

انکشاف اعظمی . به ستوماتا نفوذ مینماید ( calyx)   قارچ درمیوه ازطریق کاسبرگ. تولید میگردد 

 .عمالً قبل ازپخته شدن میوه ها یعنی از ماه جوزاالی اسد یا بعد تربمالحظه میرسد مرض م

میوه های مصاب دارای مزه تلخ بوده سخت شده خشک گردیده ودردرخت سیب های پخته ناشز 

میوه های پخته میریزند خصوصاً خساره قابل مال حظه رادرذخیره خانه باعث . چملک باقی میماند 

درجه سانتی گرید بوده اماگندیدگی میوه  34 – 35  رت متوسط برای انکشاف مرضحرا. میگردند 

  هادرحرارت صفردرجه سانتی گرید نیز صورت میگرد

خوره از طریق زخم هایکه دروقت قطع نمودن بوجود میاید ، مصاب . ندرتا خوره ها مصاب میگردد 

. گ پوست نوده ها میگردد که درنتیجه باعث کفیدگی های پوست پوسیده شده ومر. میگردد

میوه ها یکه در شاخچه ها و میوه ها یکه .هوای گرم ومرطوب انکشاف مرض را بیشتر میسازد 

درروی باغ میریزند وشاخچه های آلوده باقی مانده روی درخت نیز محل خوبی برای زمستان 

 .گزارانی قارچ هستند 

آیند درخالل بارندگی ودرغب ایام کنید ها ومیوه های افتاده روی زمین کانون آلودگی به شمارمی 

. وکند یا ها توسط باران انتشارپیدا میکند   واسکو سپورها ازروی آنها آزاد می شوند

واسکوسپورها توسط باد پخش می شوند عموماً درخالل بارندگی آزادمی شوند ولی درواقع غیر 

سبتی ونیزتاریکی درآزادشدن بارانی هم تخلیه میشوند دراین حالت ذرات آب موجوددررطوبت ن

  کنید یاها واسکو سپورهادرآب آزاد جوانه می زنند وتولید چنکگ میکند. اسکو سپورها مًوثراند 

ساعت مصاب میسازند میزان  0درجه سانتی گرید ودرمدت   31  ومیتواننددرحرارت مناسب

زراه زخمها مو جب نفوذ به شکل مستقیم انجام میشود نفوذ ا.مصابیت وابسته به رطوبت است 

میشود مصابیت میوه می توانند قبل ازگل دهی ، درخالی گل دادن ، یا بال فت صله بعد ازدوره 

میوه در تمام .گل دهی، دهد ولی این پدیده بیشتراز اوسط تاًواخر فصل باالیش اتفاق می افتد 



 .مراحل رشد ونمًو خودنسبتاً به طور یکسان به بیماری حساس است 

درخالی فصل رویش . درجه سانتی گریداست  25  وسعًه لکه های بیماری درحرارتحد اکثرت

کانونهای دیگر بیماری عبارت اندازمیوه های آلوده ومیوه های بومی شده دردوره طوالنی هوای 

درسالها یکه . گرم و مرطوب میتواند منجر به همه برگی بیماری ودرنتیجه خسارات هنگفت شود 

م و مرطوب است ومصابیت اولیه زودهنگام روی می دهد واپید میک بیماری هوادراوایل فصل گر

 .شدید تر بروزمی کند وشرایط رابرای مصابیت ثانویه فراوان وفراهم می آورد 

 مبارزه 

اصول مبارزه . مقررات وقایوی دارای اهمیت فوق العاده درکنترول ومبارزه علیه این مرض میباشد 

صرف   خشک. راعمال اقدامات حفظ الصحًه ممکن است با مرض پوسیدگی تلخ سیب ب

نظرازعاملیکه سبب آن گردیده ، محل مناسب برای زمستان گزارانی قارچ عامل مرض بوده باید 

نابود ساختن میوهای مومیایی ی شده ، چوبهای .جمع آوری گردیده دفن ویاسوختانده شوند 

زیرااین قبل شاخه ها . زباید ازبین برد خشک وآلوده به مرض شاخچه های تازه مبتال شده رانی

وهم . وبه عنوان عامل مرض زا درهمان سال عمل می کنند . اغلب مورد حمله قارچ قرارمیگرند 

چنان دورنمودن میوه های که درخالل فصل اولی شان مرض ظاهرمیشود نیزدرکا هش شدت 

 .مرض مًو ثر است 

ک بارازموقع ریزش گلبرگها تا برداشت محصول روزی  64  تا 65به فاصله هر   استعمال ادويه

قارچکشهای اتلین تیو کاریامات ها درکنترول مرض بسیار . مهمترین راه مبارزه بامرض است 

کاپتان نیزدركنترول مرض تاثیر دارد چون مرض مذکوربعدازجمع آوری حاصل نیزباالی . مؤثرند

بایدمیوه های چیده شده درصورت پاین دیگرمیوه های ذکرشده به انکشاف خود ادامه میدهد لهزا

 درجه فارنهاید ذخیره ونگهداری گردند 05تراز 

 .کنترول این مرض سفارش نمود 

 .غرس نمودن انواع مقاوم سیب . 6

 .تنظیم نمودن آبیاری باغ و مراعات نمودن حفظ الصحه درباغ . 3

 .است  پاک کاری باغ ازمیوه ها بومی شده که ذخیره خانه های این قارچ. 2

 .قطع نمودن شاخچه ها ونوده های میوه آور مصا ب . 4

استعمال قارچکشهای عضوی مانند کپتان به نسبت عدم مضریت وموثریت قابل مالحظه آن . 0

 .سفارش میگردد 

  Scab               جرب سیب

استفاده برای جلوگیری ازامراض فنگسی درماه حوت ازادویه الیم سلفرو ازادویه بوردومکسچر 

  .گردد



 الیم سلفر

 الیم سلفر یک ادویه وقایوی برای باغداری است که تر کیب آن قرار ذیل است

  

   6چونهk 

   سلفر k2 

  آب liter17 

 طریقه ساختن الیم سلفر

ابتدا چونه رادرآب حل کرده دریک ظرف آهنی باالی آتش گزاشته شود میتوان از پیپ دوسیره  

کیلو گرام سلفر  3ازآب پرکرده وچونه راجوش بدهیم بعد از جوشش مقدار آنرا .روغن استفاده کرد

درآن بریزم مخلوط چونه وسلفر را آهسته آهسته توسط یک چوب شور مید هیم تا به هم مخلوط 

شود این محلول تا وقت جوش داده شود که رنگ چای سیاه را بخود بگیرد بعدا این محلول توسط 

حصه آب مخلوط شده دواپاشی  9کردن یک حصه این محلول با یک تکه صاف شود بعداز صاف 

به اثتثنای درخت زردآلو به . لیتر آب مخلوط شده استعمال گردد 9یعنی یک لیترمحلول با .گردد

 .دیگر درختان میتوانم استعمال نمایم

 استعمال میشود  این ادویه ترکیبی قبل از باز شدن شگوفه

 بوردومکسچر

  نارسیدهدوکیلوگرام چونه آب 

 دوکیلو گرام نیل توتیا 

   250 لیترآب 

  

لیتر آب حل ساخته تا چونه به شکل پودر تبدیل  05درابتدا مقدار دوکیلوچونه آب نارسیده را با 

شود و متباقی آب را باالی چونه بریزید بعداً نیل توتیا آماده شده را باالی محلول چونه بریزید که 

ینکه محلول آماده شد توسط یک سیخ فلزی امتحان گردد سرچپه آن نادرست میباشد بعد ازا

رنگ   اگرسیخ رنگ سرخ رابه خود گرفت محلول تیزآبی است که نباید استفاده گردد اگر سیخ

 .سرخ رابه خود نگرفت محلول قلوی است که باید از آن استفاده گردد

  نوت

 .استفاده کرد بوردومکسچررا به استثنای درخت زردآلو دردیگر درختان میتوان   

 دروقت استعمال ادویه نکات ذیل باید درنظرگرفته شود

 .ادویه ازدسترس اطفال وحیوانات دورنگهداشته شود      .6

 .دروقت انداختن ادویه درمحلول پاش ازتنفس نزدیک انسان جلوگیری گردد     .3



، ماسک وکال  دستکش ، عینک( دریشی ) دروقت استعمال ادویه باید لباس جداگانه      .2

 .داشته باشد 

 .دروقت استعمال ادویه ازکشیدن سگریت ، خوردن ونوشیدن بکلی جلوگیری گردد     .4

 .ادویه پاشی دروقت باد صورت نگیرد      .0

 .آب وادویه باقی مانده محلول پاش باید درجای گوشه دور از آب نوشیدنی انداخته شود      .1

 .باید نزدیک ادویه جات انسانی ، حیوانی وخوارکه باب نباشد ادویه جات زراعتی      .7

 .بعد ازختم کار تمام سامان واالت خوب شسته وپاک گردد     .8

 .بعد ازادویه پاشی دست وروی باتمام بدن باصابون شسته شود      .9

  

  

 (پیچیده گی برگ شفتالو)لیف کرل 

Carl   Leafب خورده ،چملک وبد شکل میشوندکه این تا ب  عبارت از عالیمی است که برگ ها تا

خورد گی از اثرنموی غیرنورمال انساج در قسمت معین برگ ها صورت میگیرد مانند پیچیدگی 

 .برگ شفتا لو 

بیماری برگ شفتالوکه به فارسی به نام بیماری لب شترویا بیماری باد سرخ شفتالونامیده 

 .میشود

 عالیم بیماری

پیچیدگی ،تورم وتغیررنگ وریزش برگ ها وآلودگی جوانه ها وسرشاخه خسارات بیماری شامل 

درختان جوان بیشتراز درختان پیردربرابراین بیماری . ها وسرانجام ضعف کلی درخت میبا شد 

نشانه . حساس هستندوبطورکلی این بیماری درمنا طق گرم و خشک اهمیت اقتصادی ندارد 

د ازبرگها ی هردرخت ظاهر می شوند ولی عمال ً های بیماری قسمی است که فقط روی تعدا

تمام برگ ها را مبتال گردانند زمانیکه برگ ها ی آلوده به رنگ قرمزی یا ارغوانی درآمدند تشکیل 

اسپور های قارچ عامل بیماری درسطح فوقانی شروع میشود درهمین موقع به رنگ قهوه ای 

بستگی به شرایط آب وهوا دارد طوریکه شروع به ریزش میکند این ریزش برگ  روشن درآمده 

 .دراوایل تیرماه میریزند   درهوای گرم وخشک برگ ها زود تر ومعموال ً 

واگرمقدارزیادی ازبرگ ها خزان شوند برگ های جدید ازجوانه های خوب تشکیل وظاهرمیشوند 

ه ها و شاخه های جوان مبتال به بیماری نیز کمی متورم شده ورشد شان متوقف میگردد شگوف

میوه های جوان آلوده قبل از وقت میریزند روی پوست میوه های بزرگترقسمت های تغیررنگ یا 

 .فته و چروکیدگی ظاهرمیشود 

 مبارزه 



   غرس نهال مقاوم 

   جمع آوری بقایای نباتی از سطح باغ 

 شاخه بری 

  کنترول گیاه هرزه 

ادویه پاشی با ترکیب بوردواولی درخزان پس برای کنترول بیماری پیچیدگی برگ شفتالودوبار با ید 

 .از ریزش برگها ودومی درتا بستان یعنی آخرزمستان قبل از تورم جوانه ها تو سعه میشود 

 شاتهول یا بیماری غربالی درختان میوه  

 خساره بیماری

بیماری غربالی نتنها با عث ضعف درخت وکاهش مقداروارزش محصول میشود بلکه به دلیل لکه 

 .  یکه روی میوه بجا میگذاردارزش مارکیت میوه ها را پائین میا وردها

 عالیم بیماری 

سرشاخه ها ،گل ، برگ ، میوه . شفتالو ،زردالووآلومیزبان های اصلی ومهم این بیماری میبا شد 

و جوانه های درختان فوق مورد حمله این بیماری قرار میگیرند ولی اندام های مورد حمله وعالیم 

بدین معنی که درزردالو،برگ و جوانه ها را مورد . ا روی میزبانها ی مختلف با هم فرق دارند آنه

حمله قرار مید هد ولی عالیم روی سرشاخه ها دیده نمیشود در بادام عالیم روی سرشاخه 

 .های مخصوصاً  برگ ظاهرمیشود وبه میوه خساره وارد نمیکند 

بیماری را روی میوه به ندرت میتوان دید ولی درعوض دربرگ درحالیکه در شفتا لونشانه های این 

 .وسرشاخه های جوان را مورد حمله قرار مید هد 

  

 کنترول

 شاخه بری 

    دور کردن بقایای نباتی از سطح باغ 

     کنترول گیاه هرزه 

    غرس درخت مقاوم 

رشده با ید درفصل این ادویه ذک. ادویه بوردومیکسچردرکنترول این مرض خیلی مؤثر میبا شد

 .استعمال گردد « ماه حوت »زمستا ن 

 .powdery mildew of Apple  خاکسترک

 عالیم مرض 



این مرض عموما ً یک حصه برگ ها ، شا خچه ها ، نوده ها شگوفه و میوه را موردحمله خود 

سطح قرارمید هد دربرگها عالیم مرض در بهارسال به قسم داغهای خورد خاکستری و یا سفید در

 .تحتانی ظهورمیکند که بوقت کم برگ ها ی خوردچملک میشوند 

و در وسط تا بستان وقتیکه هوانسبتا ً گرم میشود شا خچه ها رنگ پودری خود را از دست داده 

رنگ خا کستری سفید سطح خا رج شا خچه ها به تد ریج رنگ نصورای داغدار را بخود میگیرد که 

میداشته با شد وداغ های خورد سیا ه با ال ی سطح آن به  تا یک اندازه بشکل نمد شبا هت

مشا هده میرسد که در نتیجه شاخچه مذکور حیات خود را ازدست مید هد و بعضا ً تنها نوک شا 

خچه ها که به مقا بل مرض حساسیت میداشته با شد از بین میرود پندک های سیب نیز به 

 .مرض مبتال میشود 

  کنترول مرض

عموما ً درقوریه جات سلفرقابل حل درآب را . مرض درمنا طق مختلف یکسان نیست کنترول این 

به وقفه ها ی متعدد استعمال مینما یند که نتیجه خوبی داد است و همچنین اگرانواع ورایتی 

های سیب که به این مرض مقا ومت داشته باشد غرس شود تا یک اندازه شدت مرض را کا 

 .گرام درفی لیترآب میبا شد  2-4شد که مقدارسلفرقابل حل درآب ازبا ید متذکر . هش مید هد 

 .همچنان شاخه های مبتال به مرض با ید توسط قیچی قطع واز ساحه دورگردد 

استعمال پلی درکنترول این مرض خیلی مؤثر میبا شد اگر درماه حوت استعمال شود تأثیروقا یوی 

 .استعما ل گردد   آبلیتر  655مقدار دو کیلوگرام پلی در  دارد

لیترآب با ید مخلوط گردیده استعمال  655واگربعداز ریختن گل بمشاهده میرسد یک کیلو گرام در

 .گردد 

 ( scab  :)جرب سیب 

 ازنظراهمیت اقتصادی میتوان گفت که جرب

  

این خساره شامل نقصان مقدار . سیب پرخساره ترین بیماری سیب درتمام نقاط جهان است 

 .میرسد % 655کاهش کمیت وکیفیت میوه خساره این بیماری بعضی اوقات به  محصول ،

 عالیم بیماری

عالیم بیماری ابتدابصورت لکه زیتونی درزیرکاسبرگ یا برگ های جوان ظاهری میشود سپس به 

لکه ها دربرگهای جوان وتازه عموماً درروی برگ ظاهرمیشوند . رنگ خاکستری وسیاه درمیایند 

ممکن است بصورت انفرادی با قیبمانند و یا ممکن است با هم پیوسته بزرگ شوند لکه ها 

همچنین لکه ها درروی میوه ها نیزبوجودمیایندکه ابتدابه رنگ زیتونی هستندوسپس سیاه 

 .میشوند 



 کنترول 

مبارزه درمورد این بیماری طرقه های مختلف دارد که میتوان با بکاربردن چند موردترکنترول این 

 .بیماری نایل آمد این روش ها عبارت اند از

 انتخاب ورایتی های مقاوم-6

 ازبین بردن اشکال زمستان گذرانی آنها -3

 شاخه بری -2

 از بین بردن گیاه هرزه -4

 کرم ریشه خوار 

از اين . نمايد اين حشره در اكثر مناطق افغانستان وجود دارد و از ريشه گیاهان مختلفي تغذيه مي

وان به گیالس، ناک، سیب، به، شفتالو، بادینجان رومی، آلو، زردآلو، آلبالو، انار، ت جهت مي

 بادرنگ، ، لوبیاسبز، كدو، کچالوضرر میرساند

این حشره زمستان را بشکل الروا سپری میکند بامساعد شدن درجه حرارت دوباره به فعالیت 

 شروع میکند

 

  کیکنترول میخان

 اواخر بهار به بعدآوري حشرات كامل از  ـ جمع6

 

 آوري حشرات در صبح زود بوسیله تكاندن درختان ـ جمع الف

 

 آوري حشرات كامل با كمك نور چراغ ـ جمع ب

 

ع غذايي منب3هاي هرزه يكساله و چند ساله چون  هاي هرزه سطح باغ از علف از بین بردن علف

 .خوبي براي الروهاي است

 ت ویا حملآوري الروها در حو قلبه زمستان و جمع 

 کنترول کیمیاوی 

  .هرگاه به طریقه میخانیکی کنترول نشد با کارمندان حفاظه ریاست زراعت درتماس شوید

 کرم مغز خوار

 این کرم اکثر میوهای گوشتی مانند سیب، ناک، بهی را مورد حمله قرار میدهد

 این کرم دارای چهار مرحله زندگی است

 تخم -الف



 (کرم)الروا  -ب

 (غوزه)پیوپا  -ج

 حشره کامل-د

 مرتبه تخم گزاری میکند که آنهم نظر به شرایط اقلیمی منطقه فرق میکند 2-3این کرم درسال 

 سپری مینماید( کرم)این حشره زمستان را به شکل الروا 

 کنترول میخانکی

 غرق آب نمودن باغ درزمستان     .6

 جمع آوری کرم توسط دست     .3

 تنه درختبسته کردن کارتن در     .2

 دفن کردن میوه های مبتال به کرم     .4

 سیخ  از بین بردن النه های زمستانی توسط     .0

  

 کنترول کیمیاوی 

     استفاده از ادویه کیمیاوی بنام ایما میکتین یک سی سی در یک لیتر آب 

 ادویه پاشی وقت صورت گیرد که میوه به اندازه چهار مغز باشد 

  پاشی از طرف صبح وعصر صورت گیردکوشش شود که ادویه  

  کرم برگخوار 

 .خساره این کرم باالی درختان سیب ،ناک ، بهی ،شفتالو ،چهارمغز وغیره می با شد

وقتیکه دربهار درجه حرارت مساعد   سپری می کند( الروا)این حشره زمستان را به شکل کرم 

تغذیه میکند وتوسط افرازات خود از یک شد دوباره به فعالیت شروع میکند این کرم از برگ درختان 

 .شاخ به شاخ دیگر حرکت می کند

 کنترول میخانیکی 

 قلبه نمودن زمین 

 غرق آب نمودن باغ درزمستان 

    دفن کردن بقایای نباتی 

  Green aphid شپشک سبزیا

 .این آفت درتمام نقاط افغانستان نیزوجوددارد

ضی گیاهان وسبزیجات ازقبیل کچالو،لبلبو،بادنجان شپشک سبزروی درختان شفتالو، آلو،زردالو،بع

از شیره نباتات تغذیه میکند دربعضی حاالت سبب . رومی، وبعضی ازانواع غالت نیزفعالیت میکند

 .وخسارات زیادرا به بار میاورد . خشک شدن برگها میگردد



ه ویژه شپشک ها ما یع چسپناکی بنام عسلک ترشح میکند و بیماری های متعددی ویروسی ب

 ..بیماری ویروسی موزائیک را به نباتات انتقال میدهد 

 طریق کنترول شپشک ها 

 .شپشک ها را میتوان به طریقه های ذیل کنترول کرد

 میخانیکی

شاخه بری وقطع کردن شا خه های مصا ب به آفت ودورساختن آنها از ساحه با غ و همچنان  

شامل پاک کردن بقایای نباتی از زیردرختان ، قلبه سوختاندن آن ،ِ تطبیق مسایل اگروتخنیکی که 

 کردن ، غرق آب کردن وغیره فعالیت های زراعتی درتقلیل نفوس حشره رول مهم دارد

لیترآب مخلوط گردیده اسپری شود نتیجه بسیا  655گرام پودرکاال شوئی در 655استعمال  - 6

 .خوب میدهد

  کیمیاوی

    کارمندان حفاظه ریاست زراعت در تماس شویددر صورت ضرورت به ادویه با. 

  

 Sanjuss scaleسنجوس سکیل 

سکیل حشره ئی است که کامال ًازحشرات دیگر فرق میکند این حشره سپردارنبات است که 

وبته های مرسل را موری حمله قرار , شفتالو, آلو, ناک,ومیوه درختان سیب , برگ , شاخه, ساقه 

نهالهای . رامیمکد وهمزمان با مکیدن آن زهر به درخت افراز مینماید این حشره شیره نبات.میدهد

سال بعد ازمصاب  2یا 3نوغرس وجوان به مقایسه درختان پیر بیشترمورد حمله قرار گرفته ودرطی 

   میوه های مصاب به آفت لکه داربوده فاقد بازار فروش میباشد. شدن ازبین میروند

 کترول

ه هائیکه سکیل زیاد دارد دروقت شاخه بری قطع واز ساحه دور انتقال برای اولین با ر شاخ -  6

 .داده و سوختانده شود 

 غرس کردن نهال های مقاوم -  3

 درختان درحالت استراحت با شد با ید بوردومیکسچراستعمال گردد -2

ن قبل ازباز شدن پندک بعد از عملیه شاخه بری روغن شرشم با ید اسپری گردد که مقدار آ -4

 .قرار ذیل است 

 دولیتر روغن شرشم

 گرم پودرکاال شوئی655

 لیتر آب 655

 قبل ازبازشدن پندک درماه حوت.مخلوط شده با ید اسپری گردد  



دروقتیکه برگ و جود داشته با شد روغن با ید ازیک لیترزیاد نبا شد این اسپری هم با ال ی تنه 

 .درختان وهم باالی شاخچه ها صورت گیرد 

  pear declineزوال ناک 

 

 :عالئم به دو صورت است . عامل آن فیتوپالسما است وناقل آن پسیل ناک می باشد

 

 زوال تدریجی،زوال سریع

 

 کنترل

 8تا4گرم در لیتر استفاده کرده اند وبه درخت655برای معالجه درختان از تتراسایکلین به میزان

 .زمان تزریق بعداز برداشت میوه می باشد. استلیترازآن راتزریق کرده اند و عالئم محو شده 

 Pear stony pitبیماری سنگریزه ای ناک 

کند ودر نهایت  عالئم روی میوه بصورت لکه های تیره است که میوه در قسمت لکه دار رشت نمی

بافت زیر قسمت فرورفته به علت تجمع زیاد سلولهای . گردد در آن قسمت فرورفتگی ایجاد می

عامل بیماری ویروسی است رشته ای وجزء . شود  سفت وسنگی می اسکلرانشیم

closterovirus برخی معتقدند این عالئم بوسیله ویروس ساقه آبله سیب. ها می باشد(apple 

stem piting virus ) که آن هم رشته ای وجزءclosterovirus شود  ها است ایجاد می. 

 Rustsزنگ دانه دارها 

 

در شمال روی سیب وناک وبه و زالزالک دیده شده . ان اهمیت چندانی نداردزنگ دنه دارها درایر

زنگ بدون میزبان . میباشد( اُرسی ) این زنگ دو میزبانه است ومیزبان دیگر سرو کوهی . است

روی دانه دارها مراحل پیکنیم .می باشد Gymnosporangium spقارچ عامل . دوم دوام نمی آورد

ی میوه برگ و در سیب رو. وی سرو کوهی مرحله تلیوم تشکیل میگرددبر. وایسیم دیده میشود

 .شاخه میزند

 کنترل

  ریشه کنی یکی از میزبانها.6

 

محافظت از برگها ومیوه های جوان تا رشد کامل بوسیله مواد شیمیایی مانند دی تیوکارباماتها .3

 ...(زینب، مانکوزب ، تیرام و) 



 sooty mold  &fly speckکپکهای دوده ای وفضله مگسی 

 

Schizothyrium pomi  با پریتیسی دروغی و آنامورفZygophiala jamaicinsis  عامل فضله

اینها . گردد قارچی پیکنیدار نیز باعث کپک دوده ای می Gloides pomigena. باشد مگسی می

ون در کنند وچ از ترشحات قندی وعسلک حشرات تغذیه می. پارازیت نیستند ولی پاتوژن هستند

ای شرایط مرطوب وخنک  قارچهای دوده. کنند، پاتوژن محسوب می شود فتوسنتزاختالل ایجاد می

 .را دوست دارند و بیشتر از نظر بازار پسندی مهمند

  fire blightآتشک سیب وناک 

 

بین . بیماری در ایران عالوه برسیب وناک روی ازگیل، زالزالک، گل سرخ و به نیز دیده می شود

می  Erwinia amylovoraعامل باکتری تاژکدار گرم منفی . رختان به از همه حساستر استاین د

عالئم اوایل فصل روی گلها وشاخه های یکساله ظاهر می شود که تیپیک ترین عالمت آن .باشد

روی شاخه ها وتنه هم ایجاد شانکر می نماید و در . سرعصایی شدن شاخه های یکساله است

  .مستانگذرانی می کندانکرها هم زهمین ش

  بیماری

فاز پاییزه که باعث آلودگی شاخه ها می  -3. فاز بهاره که باعث آلودگی گلها و برگها می شود -6

 .گسترش بیماری در باغ توسط حشرات گرده افشان است . شود

 

  :کنترل شیمیایی

 

  %3ترکیب بردو  -6

 

 در هزار 3-2و  wp35%( کوپراویت )اکسی کلرورمس  -3

 .استرپتومایسین سمپاشی می گردد همچنین در فصل بهار با آنتی بیوتیک سولفات

از گلها ، نوبت سوم % 0نوبت اول هنگام تورم جوانه ها ، نوبت دوم هنگام باز شدن : زمان مبارزه

 .گلها % 655باز شدن از گلها ونوبت چهارم پس از %05هنگام باز شدن 

 

  توصیه ها

 

 .آلودگی دارند% 05بیش از  انهدام در ختانی که -6



 

سانتیمتری پایینتر از محل آلودگی و سوزاندن آنها  30-25در آلودگیهای کمتر قطع شاخه ها در  -3

 .در فصل خواب درخت 

 

 .ضد عفونی وپوشاندن محل زخم و بریدگیها با چسب پیوند  -2

 

 (پایه ناک در گزی به بیماری مقاوم است)استفاده از ارقام مقاوم  -4

 

  اعمال مقررات قرنطینه ای -0

 

  عدم استقرار کندوی زنبور عسل -1

  Apple mosaic virusموزائیک سیب 

 

بیماری در ایران . بیماری بصورت لکه های کلروتیک روی برگها واندامهای جوان دیده می شود

ناقل بیولوژیکی برای آن شناخته نشده . با پیوند وبصورت مکانیکی قابل انتقال است. وجود دارد 

 است Ilarvirusعامل آن ویروسی از جنس . است

 Apple powdery mildewسیب ( پودری)سفیدک حقیقی

این قارچ به شاخ وبرگ جوان، گل ومیوه . است podosphaera leucotrichaبیماری ناشی از قارچ 

. بروی برگ نیزایجاد پیچیدگی مینماید. میزند واغلب باعث خشکیدن شاخه های جوان میشود

. اغلب آلودگی روی پاجوشها دیده میشود. گلهای آلوده چروکیده وحالت گوشتی پیدا میکند

روی میوه . مام مناطق کشت سیب دیده میشود ولی اهمیت آن در خزانه است بیماری در ت

عامل انگل اجباری است پس از سلول زنده تغذیه می نماید و ریسه های قارچ . ایجاد زنگار میکند 

 درجوانه های درحال خواب زمستانگذرانی میکند

 ل شیمیاییکنتر

 

 یک درهزار wp18.25%دینوکاپ .6

 

 یک درهزار%  Ec35دینوکاپ .3

 



 نیم در هزار%  wp50بنومیل .2

 

 درهزار 4-2و  wp80-90%سولفور .4

 

 درهزار 5.70و  Ec 9%نوآریمول .0

 

. کنیم مبارزه شیمیایی رابه محض مشاهده بیماری با توجه به پیش آگاهی شروع می:  توصیه

انجام داده و آنها  درصورتی که سابقه آلودگی داشته باشیم هرس شاخه های آلوده در اواخر پاییز

 .سوزانیم رامی

  apple black rotپوسیدگی سیاه سیب 

 

عامل قارچ . دیده می شود( میوه وشاخه.برگ )پوسیدگی در تمام اندامهای هوایی

Botryosphaeria obtuse است.  

  apple black root rotپوسیدگی سیاه ریشه سیب 

 

معموالً . در سیب ممکن است باعث فساد کامل ریشه شود Xylaria maliپوسیدگی ناشی از 

پوسیدگی خشک است وپوست . قشر سیاه رنگی از اندامهای قارچ سطح ریشه را می پوشاند

 .به قسمتهای زیرین چسبیده است

 apple crown gallسرطان طوقه سیب 

 

ال در محل طوقه عالئم آن تشکیل گ.است Agrobacterium tumefaciensبیماری ناشی از باکتری 

  .وندرتا ریشه وساقه است

گالها به علت رشد و تکثیر سرطانی یاخته های . شود این بیماری بیشتر در نهالستانها دیده می

تبدیل یاخته های عادی به یاخته های سرطانی بر اثر ورود پالسمید مولد . شوند آلوده ایجاد می

 .ده در کروموزم هسته صورت می گیردمولد غ DNAبه یاخته، ادغام  Ti- plasmid))غده 

 

ضدعفونی ابزار هرس . انتخاب نهالهای سالم یکی ازبهترین روشهای کنترل بیماری است :توصیه

 وجلوگیری از زخمی شدن شاخ و برگ نیز توصیه می شود

 



 

 

 کرم سیب

حشره کامل شب پره ای است که با بالهای جلویی به شکل ذوزنقه و به رنگ خاکستری است 

در انتهای بالهای جلویی یک .روی بالهای جلویی سه نوار موج دار به رنگ قهوه ای دیده می شود

لکه درشت قهوه ای رنگ وجود دارد که اطراف این لکه قهوه ای یک هاله طالیی دیده می 

این آفت در همه جا حضور داردمیزبان اصلی . اطراف بالهای عقبی پر از ریشک می باشد.شود

در مواردی درختان انار ،گردو،آلبالو،گبالس و هلو .ی به گالبی هم حمله می کنددرخت سیب ول

  .هم مورد حمله قرار گرفته اند

هدف اصلی آفت تغذیه دانه سیب است و به همین خاطر پوست را سوراخ کرده و داالنهایی را به 

کند و فضوالت  طرف دانه حفر می کند و در هنگام حفر تا حدودی از قسمتهای گوشتی تغذیه می

البته الروهای خارج شده مختصر . الروی به بیرون ریخته می شوند و این میوه ها از درخت میریزند

  .ساعت خود را به میوه می رساند 48تغذیه ای از برگها دارد و بعد از 

از بین بردن علفهای (2هرس کردن(3شخم زدن(6:روشهای مبارزه با این آفات عبارتند از

در  0/6)استفاده از سموم شیمیایی همانند سموم زولون(0وری میوه های آلودهجمع آ(4هرز

که زمان مبارزه با استفاده از اطالعیه های بیش ( درهزار 0/6)،دیازینون(در هزار 3)،گزرانتیون (هزار

 .آگاهی صورت می گیرد



 

 

 لیسه سیب

 68-69به طور متوسط  حشره کامل شب پره ،بالهای جلویی دراز باریک،بر روی بالهای جلویی

میزبان اصلی درخت .این آفت در اکثر مناطق سیب کاری وجود دارد.عدد خال سیاه وجود دارد 

الروها در کلیه .سیب ،ولی به گالبی ،آلو،بادام،زردآلو،به،زالز الک و حتی بید حمله می کند

وردرخت می تنند قسمتهای برگ تغذیه می کنند و فقط رگبرگها باقی می گذارند و تارهایی را د

در صورت شدت ،درخت عاری از برگ می شود و چنین درختانی ضعیف شده،میوه ها ریخته و در 

صورت باقی ماندن بر روی درخت کوچک و غیر قابل استفاده می شوندو در صورت شدت حمله 

  .گاهی اوقات تغذی الروها از میوه ها مشاهده می شود

که (در هزار 0/6)زولون(در هزار6)،دیازینون(در هزار3)الیتونسموم مورد استفاده علیه این آفت ما

 .زمان استفاده از این سموم پس از متورم شدن جوانه ها و قبل از باز شدن گلهاست

  

 کرم سفید ریشه



سوسکی با رنگ سوسکی با رنگ قهوه ای و در سطح بالپوشها لکه های سفید متعددی جلب 

انها دیده شده و به گیاهان مختلف از جمله سیب این آفت در بیشتر است.توجه می کند

اغلب از ریشه ها تغذیه کرده و باعث خشک شدن گیاه می .،به،زردآلو،آلو،حمله ور می شود

  .شود

روش شیمیایی (2از بین بردن علفهای هرز(3شخم عمیق(6روشهای مبارزه با این آفت عبارتند از 

هر متر مربع خاک می باشند که پس از پاشش آبیاری  گرم پودر دمازینون را در 0تا  4که در اینجا 

 .صورت می گیرد که معموال این کار در اوائل بهار و اوائل تابستان صورت می گیرد

  

 سرخرطومی سیب

این آفت دارای خرطوم می باشد رنگ عمومی بدن قهوه ای و توسط موهای نرم و ریز به رنگ 

ن اصلی سیب ولی روی گالبی هم دیده شده میزبا.سفید مایل به زرد پوشیده شده است

الرو با تغذیه از محتویات داخل گل آن را خالی کرده و در ناحیه تخمدان مستقر می شود این .است

حشره قبل از تخمگذاری تا حدودی نیز از جوانه،برگ و گلهای کامال بسته و حتی شاخه های 

ر سالهای طغیان شدید آفت مناسب د. بسیار کوچک حامل جوانه های گل و برگ تغذیه می کند

ترین زمان سمپاشی هنگام ظهور حشرات کامل و فعالیت تغذیه ای آنها که مصادف با تورم جوانه 

در  0/6)و زولون(در هزار 6)ها است می باشد برای مبارزه شیمیایی می توان از سموم دیازینون 

 .ز شدن گلها صورت می گیرداستفاده کرد در واقع سمپاشی در مرحله غنچه قبل از با(هزار



 

 

 شته مومی سیب

در بیشتر استانها دیده .بدن این شته پوسیده از ترشحات مویی ،سفید رنگ،پنبه ای می باشد 

این . میزبان اصلی درخت سیب است ملی به ندرت روی گالبی هم دیده می شود.شده است

آفت روی تنه،شاخه،طوقه و ریشه درخت سیب استقرار یافته و در اثر تغذیه از گیاه و ترشح مواد 

این محلهای متورم به تدریج ترک .ی مورد حمله تغییر شکل یافته و متورم می شودبزاقی قسمتها

شاخه های موجود در در قسمت باالیی محل .برداشته و شکاف طولی و عرضی ایجاد می شود

در صورت له شدن .خسارت دیده خشکیده و این خشکیدگی به تدریج تمام درخت را فرا می گیرد

در صورت وجود آفت می توان سمپاشی را شروع کرد . رج می شودبدن شته مایع قرمز رنگی خا

 .استفاده کرد(در هزار6)متاسیستوکس(در هزار 6)که از سموم دیازینون

 

 لکه سیاه سیب

از لحاظ اقتصادی مهمترین بیماری سیب است این بیماری در مناطقی که آب و هوای نیمه 

ار خنک و مرطوبی دارند خسارت بیماری خشک دارند کمتر شایع است ولی در مناطقی که به

  اساسا خسارت بیماری به دو صورت است.شدید بوده است



  کاهش بازار پسندی میوه ها به سبب وجود لکه های سیاه یا تغییر شکل میوه ها(1

  سال متوالی ابیدمی شدید 3-2نابودی کامل درخت در (2

جایی که آلوده می شود کاسبرگهای گل سیب در ابتدای بهار قبل از باز نشدن شکوفه ها اولین 

کاسبرگها به رنگ سبز زیتونی در آمده و از این طریق میوه ها و برگهای جوان نیز آلوده می .است

لکه ها ابتدا در سطح زیرین برگهای جوان مشاهده می شوند وبا بازتر شدن برگها هر دو .شوند 

و به رنگ سبز زیتونی تا قهوه ای و با حاشیه لکه های اولیه ،مخملی .سطح آنها آلوده می گردند

به تدریج حاشیه لکه ها واضح شده و ممکن است چند لکه به هم . نا مشخص می باشند

اگر تعداد لکه ها زیاد باشد یرگها بد شکل و پیچیده می شوند و .چسبیده و به رنگ سیاه درآیند 

لکه روی . از تکامل آن می گرددآلودگی دمبرگ موجب ریزش برگ قبل . معموال ریزش می کنند

میوه ها ابتدا مشابه لکه های روی برگها است بعدا قهوه ای ،سیاه و چوب پنبه ای می 

میوه های آسیب دیده بد شکل و پیچ خورده هستند،معموال این میوه ها ترک می خورند و .شوند

از روشهای مبارزه .ندآلودگی دم میوه موجب ریزش میوه قبل از رسیدن آن می گرد.زود می ریزند 

پاشیدن کودهای نیتروژن (3شخم زمستانه و زیر خاک کردن بقایا(6با این بیماری می توان به 

پاشیدن قارچکشهایی مانند بنومیل در آخر (2در پاییز روی برگهای ریخته شده در کف باغ ( اوره)دار

تنظیم فاصله درختان (4اغ روی برگهای درخت یا بعد از خزان روی برگهای کف ب(قبل از خزان)فصل 

در  2)،کاپتان(در هزار 6)استفاده از قارچکشهایی مانند دودین(0هنگام کاشت و هرس مرتب آنها 

حداقل سه بار سمپاشی صورت می گیرد نوبت اول از تورم جوانه ها (.در هزار% 0)،بنومیل (هزار 

 .روز بعد 65 تا قبل از باز شدن گلها،نوبت دوم بعد از ریختن گلها و نوبت سوم

 

 شانکرسیتوسبورایی سیب

عالئم این بیماری عبارتند از شانکر هایی که روی تنه و شاخه های قطور بوجود می  بارزترین

قیل از پیدایش شانکرها ابتدا محل تغییر رنگ داده و نرم می شود سپس بافت آسیب دیده .آیند

در اثر پیشرفت لکه ها بزرگتر .در مرکز فرو رفته و نشست می کند و حاشیه آن برجسته می شود



می شوند و رنگ آن قهوه ای می شود و سرانجام پوست قسمت آلوده می خشکد  و فرورفته تر

و به دنبال آن ترکها و شکافهایی روی پوست خشکیده شانکر ایجاد می شود و پوست شانکر در 

مرکز شانکر زیر و پوسته می شود در صورت گسترش شانکر در تمام درخت موجب مرگ درخت 

ورت فتیله یا قطره از دهانه شانکر خارج می شود از روشهای می گردد و توده اسپور قارچ به ص

تراشیدن شانکرو یاسمان آن (3خذف اندامهای آلوده و بیمار(6مبارزه و پیشگیری می توان به 

که پاییز پس از (نوبت 6-3)در هزار در سه نوبت،محلول بر دو درصد% 7)سمپاشی با بنومیل (2

 .می گیرد ریزش برگها و زمستان اواخر بهار صورت

 Grapevine powdery mildew  سفیدك پودري مو يا انگور

 : عاليم

 پوشش پودري يا گرد آلود خاكستري در دو سطح برگ . 

 پیچ خوردگي برگ . 

 ترد و شكننده شدن دمگل و دمبرگ . 

 لكه هاي پَر مانند به رنگ تیره در سرشاخه ها . 

  مشبك در سطح حبه بوجود مي آيدحبه ترك خورده و پوسیده و گاهي نقش : خوشه ها. 

 ه ها كلیستوتس تشكیل مي شود.در آخر فصل رشد روي میو . 

   



 

  عامل

Uncinula necator    جنسي 

Oidium tuckeri    غیرجنسي 

 . تولید مكینه‹ –نفوذ به كوتیكول ‹ –زائده گوه اي شكل ‹ –ريسه تولید چنگك  

 . استوانه اي شكل كنیديوفرهاي چند سلولي و كنیدي بي رنگ و 

 1تا  4داراي زوائد سر عصايي و حاوي . قهوه اي ‹ –زرد ‹ –كلیستوتس ابتدا سفید رنگ  

  . آسك

  چرخه

آلودگي ‹ –زمستانگذراني در جوانه هاي خفته بصورت ريسه و كلیستوتس در اندام هاي آلوده 

پوشیده شدن شاخه هاي ‹ –فصل بعد ‹ –  میسلیوم به حالت كمون‹ –جوانه هاي درحال رشد 

‹ –يا : در اينجا دو حالت ممكن است اتفاق بیافتد .   جوان در حال رشد با ريسه هاي سفید رنگ

آزاد شدن ‹ –تولید كلیستوتس ‹ –يا   .آلودگي موهاي مجاور‹ –پخش با باد ‹ –تولید كنیدي 

  . آلودگي بافت‹ –آسكوسپور در بهار 

  مبارزه

 . وتابل ، تريمیدال ، كالكسینسم پاشي با گوگرد -6

 . آفتابگیري بوته ها ، ايجاد رديف ، ممانعت از ايجاد سايه زياد‹ –عملیات بهزراعي -3

 . استفاده از ارقام مقاوم -2

 

 انجینر عبدالظاهر توانا : گرد آورنده 


