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  :اهمیت و ضرورت

محصول  باالي تولید عملکرد :ختلفی ماننداي به دلیل وجود مزایاي مسطح زیرکشت محصوالت گلخانه ،هاي اخیرسال رد

و ) به خصوص در شرایط خشکسالی( در گلخانه، تولید خارج از فصل، کیفیت باالي محصول تولیدي، مصرف کم آب

                 و تآفا تکثیر و رشد براي ،هاگلخانه مساعد شرایط با توجه به .ستده ارو به افزایش بو ،ال به سرعتایجاد اشتغ

در  ،موضوع این به توجه عدم است و اهمیت حائز بسیار، خسارت ایجاد از جلوگیري جهت آنها کنترل بیمارگرها، 

و  ايگلخانه محصوالت اليبا شارز به توجه با همچنین. منجرگردد صديصد در  خسارت به تواندمی دموار برخی

به همین  .است برخوردار باالتري اقتصادي ارزش از هاگلخانه در گیاهی هايبیماري و آفات خسارت ،تولید هايهزینه

مصرف ناآگاهانه سموم شیمیایی  .نمایندهاي شیمیایی استفاده میشک، از آفتگونه محصوالتدلیل تولیدکنندگان این

بوده و باقیمانده غیر مجاز سموم در محصوالت  بسیار خطرناك خوري دارندیفی که مصرف تازههاي سبزي و صدرگلخانه

ي در گلخانه ها هابیماري آفات و تلفیقی بنابراین مدیریت. استسالمت مصرف کنندگان براي تولید شده تهدید جدي 

  . باشد می کنندگان تولید گشايراه که است  غذا سالمتدر  مهم يامر یک

  

  : گلخانه درها  و بیماري آفات سریع توسعه علت

 آفات رشد براي شرایط و این است مطلوب بسیار محصول تولید براي گلخانه داخل )نور، دما و رطوبت(اقلیمی شرایط

  . است مناسب بسیار نیز بیمارگرها و

  

  : اي گلخانهسبزیجات  مهم گرهايبیمار و آفات

 .مینوز و هانهک تریپس، ها،سفید بالک ها،شته :آفات

  .هاویروس و نماتدها ها،باکتري  ها، قارچ شبه  ها،قارچ :گیاهی بیمارگرهاي

  

  : آفات ورود ممانعت از جهت هاگلخانه مناسب تجهیزات و مشخصات

 ح متر باشد تا تهویه بهتر انجام شده و از تجمع رطوبت و گرما در سط 4بیش از  تبایس میارتفاع گلخانه : ارتفاع گلخانه

متر ، در تامین دي  4ارتفاع بیش از همچنین . دشوشود جلوگیري هاي هوازاد میرویش گیاهی که موجب حمله قارچ

 .ها بسته باشند نیز الزم استاکسید کربن الزم براي فتوسنتز کافی گیاه بویژه زمانی که دریچه

 ناقلین وآفات  ورود از ي جلوگیريها برادر مبادي ورودي و پنجرهضد حشره هاي توري نصب: ضد حشره توري 

 .ضروري است  هاویروس

 سانتی متر حاوي آب  5به عمق ورودي هاي ضدعفونی کفش در فاصله بین دو درب تعبیه حوضچه: هاي ضدعفونیحوضچه

  . هر هفته یکبار الزامی است  بیمارگرهاو تعویض آن ورود از جلوگیري براي هاي ضدعفونی کننده یا محلول آهک

 با توجه به نوع بستر کشت متغیر است ولی آنچه عمومیت دارد این که کف گلخانه کف گلخانه : شش کف گلخانهپو

  . اي طراحی شود تا آب تجمع نیابد بوده و به گونه دارشیب باید 

 گیري از جلوهاي آبیاري است که در  هاي مناسب در بین سیستم یکی از روش اي قطره از آبیاري استفاده: نوع آبیاري

  .موثر است مجاور گیاهان و هاکرت بین گیاهی پارازیت نماتدهاي و زابیماري عوامل انتقال
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 سوراخ در حفظ انرژي و جلوگیري از ورود و بدون پارگی یا مناسب  هاي استاندارد،  استفاده از پوشش: پوشش گلخانه

   .آفات و بیمارگرها بسیار موثر است

 تولید دما و رطوبت مناسب در جهت  هاهواکش و برودتی حرارتی، هايمناسب سیستم طراحی: سیستم تهویه مطبوع

 .عوامل خسارتزا اهمیت به سزایی داردممانعت از ورود با حداقل هزینه و در 

 
 :اقدامات قبل از کاشت

 بررسی و آزمایش خاك از نظر ساختمان و بافت ،PH  ،EC ر کشت در بست و مقدار عناصر مغذي مورد نیاز گیاه

 .پایه خاك الزامی است

  ها اهمیت دارد در پیشگیري از بروز بیماريو ادوات  ی و پایه آبخاکبستر کشت ضدعفونی. 

 ریزي مدیریت منظور برنامهبه ،کشتاز  قبلمنطقه و ها و آفات در بررسی وضعیت و شدت آلودگی به بیماري

 .مهم است هاي هدفتلفیقی کنترل آفات و بیماري

 کند از استقرار آفات و بیمارگرها جلوگیري می هاي هرز در داخل و خارج گلخانهاي گیاهی و علفحذف بقای. 

 غیره آفتابگردان و پنبه و  :مثلاي در نزدیکی محل احداث گلخانه از کشت گیاهان میزبان آفات محصوالت گلخانه

 .اجتناب شود

 حشرات زمستانها، اي تشخیص حضور شتهقبل از کشت در باالي سطح خاك بر چسبدارهاي زرد نصب کارت -

ریزي کنترل آفات بسیار موثر  در برنامه گذران و تعیین حضور آفات بعد از عملیات بهداشتی و ضدعفونی خاك

 .است

  

  :هاضد عفونی خاك گلخانه

هاي روش ستفاده ازوجود در ضدعفونی خاك، تاکید بر ابا توجه به اثرات سوء زیست محیطی و مشکالت کاربرد سموم م

  .باشدجایگزین مانند کشت بدون خاك و بسترهاي مصنوعی رشد گیاه می

   :شوداشاره می  یخاکبستر کشت روش موثر در ضدعفونی  سهدر زیر به 
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 :) Soil solarization( روش آفتابدهی -1

ادیر هوموس و کربن آلی ابتدا خاك را شخم زده شده به منظور بهینه کردن مق) فصل غیرکشت(هاي گرم تابستان در ماه

بر اساس (و بقایاي گیاهی کامال پوسیده ) فرآوري شده(خاك نسبت به افزودن مقادیر کودهاي گاوي، گوسفندي، مرغی 

سپس با آبیاري رطوبت خاك را در  .اقدام نموده و کامال با خاك مخلوط شود) هاي کارشناسینتایج آزمون خاك و توصیه

در این روش . را ضدعفونی نمودتوان آنو با کشیدن پالستیک شفاف بر روي خاك مرطوب میباال برده  ،حد گاورو بودن

را توسط پالستیک پوشاند و یا پس از کشیدن وسیله آبیاري، خاك را مرطوب نموده و سپس سطح آنتوان ابتدا بهمی

طوبت مورد نیاز را تامین نمود تا با تابش ر) ايمشابه آبیاري قطره(هاي آب موجود در کف گلخانه پالستیک به وسیله لوله 

  .درجه سانتی گراد افزایش یابد 60- 70 بیش ازهفته بسته به دماي محیط، دماي خاك به  8تا  6نور خورشید به مدت 

  :نکاتی که باید در این روش مورد توجه قرار گیرد

 .خاك باید کامال یکنواخت و بدون کلوخ باشد: نحوه آماده نمودن خاك

روش کشیدن پالستیک باید به . استفاده نمود) کهنه نباشند(بهتر است از انواع پلی اتیلنی فاقد سوراخ و شفاف : پالستیکنوع 

که بخارات  ایجاد شده خارج نشود و خاك بر روي طورينحوي باشد که هیچ سطح باز و بدون پالستیکی وجود نداشته به

ام برداشتن پالستیک، خاك روي آن با خاك ضدعفونی شده زیر مخلوط صورت به هنگپالستیک ریخته نشود در غیر این

 .خواهد شد

  : روش ضدعفونی خاك با استفاده از سم متام سدیم -2

به خاك ) شناسیهاي کارتوصیهبر اساس نتایج آزمون خاك و (در ابتدا مقدار الزم کودهاي حیوانی و کودهاي شیمیایی 

زده و پس از آبیاري خاك را شخم گرم در هر متر مربع خاك،  50م سدیم به مقدار سپس با افزودن سم متا نموده،اضافه 

منظور ها برداشته و بهساعت نایلون 72تا  48بالفاصله نسبت به کشیدن نایلون روي سطح خاك اقدام نموده و پس از گذشت 

در در این روش بایستی . رج شوندهوادهی بایستی خاك دوباره شخم زده شود تا گازهاي متصاعد شده موجود در خاك خا

نظارت . دادصورت  باید به هوادهی خاك ادامه از خروج سم از خاك اطمینان حاصل شود در غیر این ،زمان کاشت

  .کارشناسان امر در اجراي این روش الزامی است

  : بخار دادن خاك -3

- سانتی 30کردن دور تا دور پالستیک تا عمق مترمربعی یا بیشتر و چال  50در این روش با کشیدن پالستیک روي قطعات 

  .شوندآوري میها جمعساعت پالستیک 24شود و پس از متري و بخار دادن خاك انجام می

 
 :و برداشت داشت ،اشتکاقدامات الزم در دوره 

این . ه شودسطح کف گلخانه پالستیک سیاه کشید در این روش. این روش در بسترهاي خاکی کاربرد دارد :مالچ پالستیکی

هاي هرز و جلوگیري از تکمیل کار موجب حفظ رطوبت در خاك و عدم افزایش رطوبت محیط، جلوگیري از رشد علف

 .میري طبق توصیه کارشناس عمل نماییددر صورت مشاهده بوته .سیکل زندگی برخی حشرات خواهد شد

هاي رایج در منطقه  منطبق و نسبت به بیماري یمی منطقه کشتبا شرایط اقل ارقام و مواد گیاهی انتخاب شده باید: انتخاب ارقام

  .حساس نباشند
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گیري از   یکی از اصول اولیه و مهم در پیش هاي بذرزادگواهی شده و سالم و عاري از بیماري و نشاء بذرتهیه : و نشاء بذر

  .ها است وقوع بیماري

 برگ، رنگ در تغییر رشد، توقف عللبررسی : از جمله )ر هفتهدو بار دحداقل (اي بازدیدهاي منظم دوره: بررسی و بازدید

 نوك تا زمین سطح از گیاه هايقسمت تمام دقیق معاینه میوه، رنگ و نامنظم شکل طبیعی، شکل از هابرگ خروج

ري از هاي هرز خارج از گلخانه مخصوصا میزبان هاي آفات، بازدید مستمر و نمونه بردابوته زیر برگ، توجه به وضع علف

 .ضروري استندارند قرار سمپاشی معرض در که هاییمحل و هاتوري ها،تهویه درها، اطراف

 :ها و تجهیزات ردیابی، پیش آگاهی و کنترل آفات فرآورده

هاي  اخالل در کارگیري تاکتیکب ،کنترل آفاتانواع لورهاي جلب کننده آفات جهت ردیابی، پیش آگاهی و یا بکارگیري 

جهت به کار گیري ) فرومونی - تله دلتا، مک فیل، تله سطلی، تله نوري، تله نوري( ها انواع تله، شکار انبوه وجفت یابی 

 .در این امر حائز اهمیت است هاها و  جلب کنندهفرومون

ر از متر باالتسانتی 40حداکثر ( نزدیک به تاج گیاه یا محلی که بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد ي زردهاکارت

مترمربع جهت پیش آگاهی و  200تعداد حداقل یک کارت در . صورت عمودي نصب شودبه) سطح کانوپی گیاه

که با رشد گیاهان و شود، نصب و استفاده می )مگس مینوز، سفیدبالک، شته و تریپس(حشرات و مهم گلخانه پایش 

ها در گلخانه تهیه گذاري شده و نقشه نصب آنشمارهها کارت. شوندها نیز باال کشیده میافزایش ارتفاع آنان، کارت

  .شودمی

 
هاي هاي آلوده به بیماريجداسازي میوه ،هاجلوگیري از صدمات مکانیکی به میوهاز جمله ت بر روند برداشت ارنظ

 .ها در در محصول انباري کاهش دهد گسترش پوسیدگی هاي قارچیباکتریایی و پوسیدگی
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  :شامل مدیریت تلفیقی آفات

 زراعیکنترل هاي روش - 1

 بیولوژیک کنترل عوامل از استفاده - 2

 شیمیایی  کنترل - 3

 
  :زراعیهاي بهروش -1

  متحمل ارقاماستفاده از 

 هرز هايعلف حذف 

 رطوبت دما، کنترل، pH ، محیطی عوامل سایر و شوري 

 مناسب تغذیه 

  

 :بیولوژیک  کنترل عوامل از استفاده -2

  : *ده در کشور با نام تجاريهاي میکروبی ثبت شکشآفت :الف

 کش بیولوزیک تریانوم پی با فرموالسیونقارچ WP حاوي قارچ Trichoderma harizianum T22 براي کنترل:  

  

  محصول هدف  نام التین  نام فارسی بیماري

  .Fusarium oxysporum f.sp  پژمردگی فوزاریومی خیار 
Radicis-cucumerinum 

  ايخیار گلخانه 

  ايگوجه فرنگی گلخانه  .Phytophtora spp  میريبوته 

  ايگوجه فرنگی گلخانه  .Rhizoctonia spp  میريبوته 

  ايگوجه فرنگی گلخانه   Fusarium oxysporum  میريبوته 

  
  

  :ايفرآورده ها و تجهیزات کنترل غیرشیمیایی مورد استفاده در برنامه ردیابی، پیش آگاهی و کنترل آفات گلخانه  :ب

 ايلیبان حاوي بی کربنات پتاسیم براي کنترل سفیدك پودري خیار گلخانهقارچ کش کا.  

 میلدیو کیور براي کنترل سفیدك پودري خیار در شرایط گلخانه. 
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  هاي سبزي و جالیزبیماري

  قارچیهاي بیماري: الف

 بوته میري جالیز -1

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عوامل بیماري

  Phytophthora capsici،Phytophthora drechsleriو  Pythium aphanidermatum   :بیمارگرهاي شبه قارچ

        .آیند از مهمترین عوامل ایجاد بیماري به شمار می

  

  : عالیم بیماري

بیماري، فرورفتگی بافت گیاه درمحل حمله قارچ عامل بیماري و مهمترین عضو مورد حمله ریشه و طوقۀ گیاه  هبارزترین نشان

    طوقه به قارچ املع حمله صورت در. شودی در ابتدا سفت ونمدي بوده و به تدریج نرم و له میمحل این فرورفتگ. باشد می

     یقه یا و طوقه محل آب دادن دست از و شدن نازك صورت به شود می نامیده گیاهچه که گیاه رشد اولیه مراحل در 

خم هاي آبسوخته ساقه را در  بر گرفته، محل طوقه ز .شودمی ظاهر دهدمی رنگ اي تغییرقهوه تا زرد رنگ به که گیاهچه

 بیماري این نام دلیل رود به همینمی بین به از و شده خم طوقه محل از بالفاصله گیاهچه صورت این درباریک و نرم شده 

  .گویند می گیاهچه مرگ را

 این است که ممکن شود می تر تیره مرور به و اي هقهو ریشه پوست رنگ گیرد قرار حمله مورد گیاه ریشه که مواقعی در

 .هستند هایشهر پوسته تغییر رنگ باعث هاي عاملقارچ توسط سمی موادیابد  ترشح  ادامه نیز ساقه و طوقه طرف به پوسیدگی

هاي طوقه و ریشه هستند به آوندهاي آبکش نیز سرایت کرده و موجب هاي خاکستري که عامل بیماريخسارت قارچ

 خالف بر. آیند درمیاي  وهقه تا زرد رنگ به و تغییرکرده آوندها رنگ حالتی چنین در. شودمی نکروزه شدن بافت

-نشانه این ریشه و طوقه هايدر بیماري ت،اس دهمشاه قابل بیماري نشانه که هاگل و میوه و برگ روي هوازاد هايبیماري

 است ممکن شده وارد خسارت درصد 30 پس از که طوري به. نیستند مشاهده قابل بیماري توسعه و حمله اوایل در ها

  . شود مشاهده هواییهاي  ماندا در بیماري عالیم
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ها سبز هستند باعث سبز خشکی بوته ها شده و در حالی که برگعوامل بیماریزا در مراحل بعدي رشد موجب پژمردگی بوته

   .شوندمی ، سبز خشکاي از قبیل زردي و پژمردگیها بدون کمترین عارضهبوته. شوندمی

 هلین عالئم روي میوه به صورت یک لکها نیز در صورت قرار گرفتن روي خاك مرطوب مورد حمله قرار  گرفته و اومیوه

وسیع آبکی به  و به منطقه کردهتوسعه پیدا  تدریجه بکه  ،باشدکوچک گرد فرورفته آبکی و به رنگ تیره قابل مشاهده می

 .قرمز همراه با بوئی نامطبوع تبدیل می شودرنگ قهوه اي متمایل به 

وجود  آلوده یا بقایاي گیاهیخاك  در زا بیماري عامل. این بیماري درتمام مراحل رشدي گیاه امکان بروز و ظهور دارد

   .کندو در تماس با گیاه فعال شده و آلودگی را ایجاد مید که با فراهم شدن شرایط محیطی مساعد ردا

  

   :مبارزه

آب  و خاك آلوده، هايگیاهچه طریق از گلخانه به بیماري ورود از جلوگیري بیماري کنترل روش موثرترین و ینمهمتر

 .است آلوده

  زراعیکنترل:  

 )آب یک عامل مهم و موثر در انتقال بیماري است(ضدعفونی محل ذخیره آب  -

  يادوات کشاورز یضدعفون -

 با بستر خاك  يدر گلخانه ها soil solarization خاك یآفتابده -

 شده در بستر خاك مزرعه هیته ياجتناب از نشاءهاو نشاء سالم  هیته -

 یمشکوك به آلودگ يحذف بوته ها  -

 و مکرر گلخانه يدوره ا يدهایبازد   -

  ماه بعد کیروز پس از آن و  15و منگنز و گوگرد در مرحله استقرار نشا و  يبا رو يزمغذیر ياستفاده از کودها  -
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  یکژبیولوکنترل:  

 30-40 زانیبه م Trichoderma harizianum T22 حاوي قارچ WP تریانوم پی با فرموالسیونیک ژبیولوکش قارچ -

 نشاءانتقال بعد از و بذر و مراحل انتقال نشاء  ماریبه صورت ت اهیهزار گ يگرم برا

 شیمیایی:  

  )کود - قارچ کش(دو منظوره  باتیاستفاده از ترک -

 :يها شنشاها با قارچک یضد عفون -

ر مکعب خاك به در هر مت تریل یلیم 300به مقدار ) يکورانرژیپرو(پروپاموکارب هیدرو کلراید و فوزتیل آلومینیوم   -1

 صورت مخلوط با خاك

پس از ه تهفهزار دو  در 0.75 و در هزار در زمان کشت بذر و انتقال نشا 1) پروپلنت(کارب هیدروکلراید پروپامو  - 2

 ءانتقال نشا

محلول ریزي پاي بوته و در گلخانه  صورت در هزار در مزرعه به 2) لیو رزاالکس یج یداون(مانکوزب + تاالکسیلم  - 3

گرم در هر متر مکعب خاك به صورت مخلوط  200به منظور ضد عفونی خاك جهت کنترل عامل بیماري فوق به مقدار 

 .با خاك

  

 سفیدك سطحی  -2

  

  

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
  : امل بیماري وع

                                 :آیند زیر از مهمترین عوامل بیماري در سبزي و صیفی به شمار می هاي قارچ

Sphaerotheca fuliginea, Podosphaeria fuliginea, Erysiphe cichoracearum ,Leveillula  
taurica  

    



 

1399زمستان  –شریفی وش فام  - ریمیک                                     دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا                                         

مدیریت تلفیقی بیماري هاي محصوالت سبزي و جالیز در گلخانه: دستورالعمل اجرایی 10  

 

 :عالئم بیماري 

شدت آلودگی  .شروع می شود باال،راردارند و یا با تراکم کاشت ها و مناطقی که در سایه قاولین عالیم درسطح زیرین برگ

ها و آلود روي برگهاي کوچک سفید آردبه صورت لکه این عالئم. به سن گیاه ، میزان رطوبت و دماي محیط بستگی دارد

 ي درطی مدت کوتاهی هرتوسعۀ بیمار با .گیردها را گرد سفیدرنگی فرا میتدریج سطح آنبهباشد که میها و میوهها ساقه

. شوندمیهاي مبتال سفید، خشک و شکننده برگ. شودها میو موجب پیري زودرس برگ گیردمی سطح برگ را فرا دو

 می بافت مرگ ها و میوه و هاگل ریزش ، گیاه عمومی رشد کاهش ، هابرگ شدن زرد باعث پیچیده و شدید آلودگی

شدن  ايلوله ، شدن جارویی ، گیاه هاياندام شدن خشک ، هابرگ ریزش از دعبارتن بیماري این عالئم سایر . شود

 غیر طور توانند به می اما ، کنندنمی حمله گیاه زمینی زیر هاياندام به مستقیما هاپاتوژن این ویروسی شبه عالئم و هابرگ

 جبران را خود قارچ خسارت رشد وقفت و بیماري کنترل محض به آلوده گیاهان. بگذارند تاثیر ریشه رشد بر مستقیم

  . حساسند ریشه پوسیدگی یا حشرات حمله به نسبت ولی کرده

ها خوب تشکیل نشده و ها زودتر از موعد مقرر رسیده، پوست آنها کاهش یافته و میوههاي آلوده تعداد و اندازه میوهدر بوته

ممکن است . شوداي کم میدر آنها به میزان قابل مالحظه گوشت میوه بی مزه و مواد جامد محصول ،شودشان نرم میبافت

  .ی بمانندقها به مرحلۀ برداشت نرسیده و کوچک و نامنظم و همراه باعالئم آفتاب سوختگی بامیوه

ها در فاصله زمانی کوتاهی میلیون) تراکم باالي بوته و شدت نور پایین(سفیدك پودري در شرایط مساعد  عوامل ایجاد

اگرچه رطوبت نسبی باال شرایط محیطی را براي وقوع . شودکه منجر به گسترش بسیار سریع بیماري می کنندمیلید تو اسپور

درصد اتفاق  50کند ولی آلودگی به بیماري سفیدك پودري در رطوبت نسبی حتی کمتر از آلودگی و بقاء کنیدي فراهم می

 موجب آزاد آب و برعکس ندارند آزاد رطوبت حضور به نیاز زنیجوانه براي پودري هايسفیدك کنیدي عوامل. افتدمی

 گراددرجه سانتی 32 لیا 10 دماي در پودري سفیدك بیماري به آلودگی  .گرددمی هاآن هايکنیدي زنیدرجوانه اخالل

   . است سانتیگراد درجه 28 الی 20 بیماري براي گسترش مناسب دماي .افتدمی اتفاق
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  :مبارزه 

 گسترش استقرار بیماري پس .شود انجام باید آن استقرار از قبل و بیماري اولیه مراحل در بایستی بیماري کنترل مدیریت

  .بود خواهد مشکلبسیار  آن کنترل و یافت خواهد ادامه زیادي سرعت با آن

 

  زراعیکنترل:  

عامل قارچ  اسپورهايجلوگیري از ورود جهت ها موقع آننصب پدهاي سلولزي در مسیر ورود هوا به گلخانه و تعویض به - 

  .سفیدك سطحی

 و دارد بیشتري گسترش چوبی هايسازه با هاییگلخانه در بیماري.ازاهمیت خاصی برخوردار است تهویه مناسب گلخانه - 

  .است مشکل کم ارتفاع و مناسب تهویه وجود عدم لحاظ ها بهگلخانه این در بیماري مدیریت

  ناسبم کاشت فاصله رعایت - 

  استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل در دسترس - 

  يماریب هیآلوده در مراحل اول اهانیامحاء برگ گ - 

   فیو ضع ریپ يبوته ها يروآجمع از جمله بهداشت گلخانه  تیهرز و رعا يعلف ها تیریمد  - 

  ازتپایه و  یمرغ يکودها هیرو یاجتناب از مصرف ب  - 

  

  بیولوژیککنترل:  

 در هزار 5/7به میزان  ) میلدي کیور(هاي پنبه دانه، ذرت و سیر وغنعصاره گیاهی ر -

 

  شیمیاییکنترل:  

 یو بارده یدر هزار بعد از گلده 5 زانیبه م% SP85) بانیکال( میپتاس کربناتیب -

و بار در از د شیعدم استفاده بو  يگلخانه ا اریخ يدر هزار برا 1با غلظت % DC14) تاپ یدلیس( دیفلوفنامیس+فنوکونازولید -

 .فصل کیطول 

حداکثر دو بار (در هزار   0.75 زانیبه م%  SC32.5) نیفوروبید ر،یسف واتاپ،یارت(فنوکونازول ید+ نیاستروب یآزوکس  -

 ،)یسمپاش

 فصل کیبار در طول  2از  شیدر هزار عدم استفاده ب 1با غلظت ) تاپ یدلیس( وفنامیدسیفل+ دیفنوکونازول -
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 سفیدك داخلی  -٣

        

 
 
 
 

  

  

  

                  : امل بیماريوع

 کاهو، Peronospora brassicae کلم عامل آن در که بطوري. مل این بیماري در میزبان هاي مختلف، متفاوت استعوا 

Bremia  lactuc سیب زمینی و گوجه فرنگی Phytophthora infestans،  کدوئیان( خربزه، خیار کدو،در( 

Pseudoperonospora  cubensis   تاس .   

 : عالیم بیماري 

بدین ترتیب  شود مشاهده می هابرگدر موزاییکی  بصورتعالئم در کدوئیان، . عالیم بیماري نسبت به میزبان متفاوت است

ها وسیله رگبرگمناطق سبز کمرنگ به زردي گراییده و به. شوندوسیله مناطق سبز تیره جدا میرنگ بهکه مناطق سبز کم

اي کمرنگ تشکیل شده و درسطح قهوهسبز روشن تا داري به رنگ هاي زاویهسطح فوقانی برگ لکه در. شوندود میمحد

 محدود هارگبرگ به که کرکی هايلکه صورتبهها پوشش خاکستري مایل به بنفش زیرین برگ در مقابل همین لکه

در نهایت به  پوشانند وفزایش یافته و قسمت اعظم برگ را میها ابا افزایش بیماري تعداد لکه. شودمیقابل مشاهده هستند 

هاي بیماري در میوه .گیردو بوته منظره سوختگی به خود می نیز خشک شدهها و شاخهها گرب ،هاعلت خشک شدن لکه

نوك و در ها در  زمینی و گوجه فرنگی به صورت سوختگی برگ در سیب .شوداي تا خاکستري دیده میآلوده به رنگ قهوه

  . شود ها و ساقه دیده می صورت گسترش در همه برگ

قارچ عامل بیماري . می توان به دما، رطوبت و غلظت اسپورانژ قارچ در سطح برگ اشاره نمود از عوامل مؤثر در بروز آن

 -  22براي این قارچ گراد بوده و دماي بهینه درجه سانتی 10 - 5/26سفیدك داخلی کدوئیان قادر به ایجاد آلودگی در دماي 

اینکه  از قبل صبح اولیه ساعات مثلزیاد  رطوبتبا  شرایط در اسپورانژیوفور و اسپورانژ. باشدمی گراددرجه سانتی 16

هاي بسیار شدید در آلودگی .شوندمی دیده فراوانی به برگ نزیری سطح در ،برود بین از شبنم از ناشی طبیعی رطوبت

  .افتدرگ نیز اتفاق میاسپورزایی در سطح رویی ب
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  :مبارزه 

  زراعیکنترل:  

  یاهیگ يایو انهدام بقا يجمع آور - 

  مناسب وقوع طیدر شرا يماریرصد مرتب ب - 

   از کشت متراکم يخوددار  - 

  %60به کمتر از  یمناسب گلخانه و کاهش رطوبت نسب هیتهو - 

  شب و روز گلخانه يکاهش اختالف دما  - 

  يماریاز ب يو عاراستفاده از نشاء سالم   - 

  ازته ياز حد از کودها شیاجتناب از استفاده ب  - 

  

 شیمیایی:  

در  در هزار 0.6 زانیدر هزار به م SC20 %1.5) رگنانت( دیازوفامیدر هزار، س 1.5 زانیبه م% SC20) رانمن( دیازوفامیس -

 .توصیه شده است فرنگی و گوجه هاي خیارگلخانه

و گوجه فرنگی  اریخ يدر گلخانه ها در هزار 5 زانیبه م% SC18) فیبردوس، دوتکسبر کس،یبردوف ن،یبردوکس( بردو   -

 . ستشده ا هیتوص

 یاز سه نوبت متوال شیببراي سفیدك کرکی خیار که در هزار،  0.35با غلظت ) میرادایپ(دیمتومورف +یراکلواستروبینپ -

 .ممنوع است دیدوره تول کینوبت در  6و 

 براي سفیدك کرکی خیار در هزار 0.7با غلظت ) استار الیکار(زول دیفنوکونا+ ماندي پروپامید -

 دیدوره تول کیاز چهار نوبت در  شیو ب یاز دو نوبت متوال شیاستفاده ب  SC525) اورگو( متومورفید+نیمتوکتراد -

 براي سفیدك کرکی خیار ممنوع است
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 لکه موجی سبزي و جالیز  -  4

  

 

  

     

  

  

  

  :بیماري عامل

 . هاي قارچی ایجاد بیماري است از مهمترین گونه Alternaria solani  , A. alternaria ارگرعوامل بیم

 : عالیم بیماري 

حاشیه رنگ با  سیاه اي تیره یااي قهوههعالیم بیماري در ابتدا به صورت نقاط کوچکی به شکل گرد تا زاویه دار به رنگ

هاي مسن بزرگتر، به صورت دوایر ها برروي برگاین لکه. شودر میظاهپایینی هاي جوان پریده و زرد رنگ برروي برگ

با ها از حاشیۀ برگ بوده و معموالً شروع لکه. شوندمی حالت متناوب دیدهبا اي موجی شکل و قهوه متحدالمرکز زرد

خشک شدن آن  و باعث را گرفتهشوند به طوریکه دربرخی اوقات تمام پهنک برگ را فکم کم بزرگ میپیشرفت بیماري 

قسمتی که گل از  هاي درشت و سیاه رنگ در محل دم میوه و یاکه غالباً به صورت لکه میوه روي  این بیماري بر.گردندمی

گوجه فرنگی نیز ممکن است مورد حمله قرار گیرند گیاهانی نظیر نشاهاي جوان و یا ساقۀ  .شودمشاهده میشود میوه جدا می

  .شوندمی روي ساقه باعث شکستگی آنهاي صورت زخم که در این

براي ایجاد  .نمایدمی گذرانیزمستان هاي سوالناسههاي آلوده و یا سایر میزبان، خاك، غدهبقایاي گیاهان آلودهدر قارچ  این

ر آلودگی مؤثر سطح برگ دساعت رطوبت نسبی باال الزم بوده و طول مدت زمان وجود رطوبت در  18آلودگی حداقل 

  . باشددرجه سانتیگراد باشد میزان آلودگی شدیدتر می 20 -  32هنگامی که دما بین . باشدمی

  

 : مبارزه 

  زراعیکنترل 

  هاي هرز و انتقال بقایاي گیاهان از گلخانه در آخر فصلاز بین بردن علف - 

  .سالم و گواهی شده نشاء از استفاده - 

  هگلخان به افراد شده کنترل خروج و ورود جمله از گلخانه، بهداشتی رعایت مسایل - 

  زا بیماري عوامل از عاري بستر تهیه - 

 یکباره و زیاد مقادیر در نیترات کودهاي از استفاده عدم  - 

 در طول دوره رشد مغذي ریز کودهاي از استفاده - 

 کلسیم  و اسیدهیومیک :مثل گیاه تحمل و ایمنی دهندهافزایش هاي محلول از استفاده -  

  آلوده و پیر هاي رگب حذف -  
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  در گیاه جلوگیري از استرس مواد غذایی، خشکی و رطوبتی - 

  پژمردگی فوزاریومی  -5

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   : امل بیماريوع

 و عامل پوسیدگی طوقه و ریشه Fusarium oxysporum f.sp lycopersici فوزاریومی  عامل پژمردگی

 F.  oxysporum f.sp   فوزاریومی خیار  مردگیپژ و  F.  oxysporum f.sp radicis   فرنگی  گوجه

cucumerinum  است.  
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  : عالیم بیماري 

هاي هاي جوان خارجی و قطع سریع دمبرگ بوده و برگهاي برگرنگ شدن رگبرگصورت بیهاي بیماري بهاولین نشانه

-در ناحیه طوقه پوسیده شده و میاي هدر مرحله گیاهچ ،شوند، در صورت آلودگی گیاهانها آویزان میقدیمی به دمبرگ

. آیدهاي نابجا بیرون میها ریشهآید که گاهی از روي این گالوجود میهایی بهتر در ناحیه طوقه گالدر گیاهان مسن. میرند

ها سبز و به رشد خود ادامه هاي یک طرف ساقه خشک شده و در قسمت دیگر، شاخههاي شاخهها برگدر بعضی از بوته

تدریج گیاه پژمرده شود و بهاي رنگ میمانده نکروز و قهوههاي باقیریزند، حاشیه برگها میبسیاري از برگ. دهندیم

  .میردشده، می

آیند و سپس نرم و اي و سیاه در میتدریج به رنگ قهوههاي سبز و کوچک بهسوند، میوهها در مراحل مختلف آلوده میمیوه

اي و گاهی سیاه و سرانجام پوسیده شده و ها رشد بیشتري کرده باشند، قهوهاگر میوه.مانندمیته باقیچروکیده شده و روي بو

  .شوندها کامال مرده و خشک میدر ناحیه طوقه بوته. افتندبه آسانی از گیاه جدا شده و پایین می

 

زت موجود در خاك و کمبود پتاسیم و کلسیم افزایش اسیدیته، رطوبت و ا باگراد و درجه سانتی 18-27این قارچ در دماي 

 نمایدصورت کالمیدوسپور در بافت گیاهی در خاك بقاي خود را حفظ میعامل این بیماري به. رشد و فعالیت بیشتري دارد

-می مرگ گیاه و کاهش عملکرد و موجب پژمردگی هوایی عالیم ایجاد ضمن و سرعت شایع به ها گلخانه در بیماري

   .شود

 : ه مبارز

  زراعیکنترل:  

 با بستر خاك  يدر گلخانه ها Soil solarizationخاك  یآفتابده -

 شده در بستر خاك مزرعه هیته ياجتناب از نشاءهاو نشاء سالم  هیته -

  ...منظور جلوگیري از نقل و انتقال اسپورها توسط وسایل کشاورزي، انسان، آب آبیاري و رعایت اقدامات بهداشتی به -

 فوزاریومی پژمردگی به مقاوم رقاما از استفاده -

 )(Roral TSکاربندازیم +ایپرودیون و )گارن تاچی( هایموکسازول سموم از یکی با کشت از قبل نشاها عفونی ضد -

 نسبت به بیماري تحمل افزایش در باال سیملک و رويداراي  مغذي ریز کودهاي از استفاده -

 اجتناب از مصرف بیش از حد کودهاي ازته  -

 
  بیولوژیککنترل: 

صورت گرم براي هزار گیاه به 30- 40میزان به  )Trianum P( پی تریانوم مثل بیولوژیک هاي بیمارگرکش گیري بکاري -

 زمان و در گسترش بیماري از قبل )باسیل پارس( باسیلوس استفاده از بعد از نشاء کاري و تیمار بذر و مراحل انتقال نشاء 

 . باریک روز 15 فواصل باو پس از آن کاشت 
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  :بوتراتیس سوختگی بیماري -6

  

  

  

  

  

  

  

 

  .عامل بیماري سوختگی و کپک خاکستري در سبزي و صیفی است Botrytis cinerea   قارچ :عامل بیماري

  : عالیم بیماري

 صورتبه بیماري عالیم موارد بعضی در .است بوتراتیس قارچ از ناشی برگ و میوه گل، سوختگی هايبیماري اغلب

 عالیم بوتراتیس . شود می گفته نیز  خاکستري پوسیدگی بیماريکه به آن که  شود می دیده خاکستري ودهت یک

 دیده گیاهچه مرگ زینتی غده گیاهان پیاز، پوسیدگی ، ساقه شانکر یا برگی لکه گیاه، قسمت هر در سوختگی شامل

  .شود

 از هاکنیدي.شوند جابجا باد جریان همراه است ممکن کنیدي زیادي تعداد . شودمی پخش راحتی به بیماري لعام کنیدي

ها وارد شده در بعضی مواقع قارچ از طریق گلبرگ. ایجاد نمایند آلودگی و شوند گیاه وارد هاروزنه محل از یا زخم محل

 تراکم .رودبین میاي شده و از افتد و باعث آلودگی میوه  شده، میوه زرد رنگ، قهوهکه در همان ابتداي رشد میوه اتفاق می

  .است بیماري طغیان براي مطلوب شرایط جمله از گلخانه داخل در هوا جریان مدع وها بوته زیاد

 : مبارزه 

 کنترل زراعی و بهداشتی: 

 ها و مزارع اطرافآلوده از سطح گلخانه يبردن بوته ها نیو از ب يبا جمع آور یآلودگ هیذف منابع اولح  - 

 از سطح گلخانه و اطراف آن یاهیگ يایبردن بقا نیو از ب يجمع آور - 

 بهداشت گلخانه تیرعا - 

 ازته ياستفاده متعادل از کودها - 

 هرس واتشده باالخص اد یو ضدعفون زیاستفاده از ادوات تم - 

  مناسب هیتراکم کشت با هدف تهو تیرعا  - 

 هواي جریان (گلخانه  دماي تنظیم نسبی و رطوبت آوردن پائین گلخانه، داخل هواي گردش هاي فن از استفاده -

 کند می جلوگیري گیاه سطح خیس شدن از زود صبح و غروب هنگام خصوص به گلخانه داخل

 کردن گیاهان تنک و هرس -
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 شب و غروبم هنگا در آبیاري از اجتناب و آبیاري دور تنظیم  -

  گلخانه محیط بهداشت رعایت و آلوده گیاهان حذف -

  تیغ و قیچیمثل  کار وسایل عفونی ضد براي درصد  75اتیلیک الکل از استفاده و یاهانگ در زخم ایجاد معد در دقت -

 

  ):Leaf  Mold( فرنگی گوجه برگ بیماري کپک -8

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  .آید عامل این بیماري به شمار می Cladosporium fulvum   یا Passalora fulva  قارچ :عامل بیماري

   :عالیم بیماري

. شود اي از بیماري روي میوه مشاهده میاقه بارزتر هستند و ندرتاً نشانهها و س گوجه فرنگی روي برگ در عالئم بیماري 

عالئم روي اولین . بوته بیشتر است هاي پایینیشدت عالئم روي برگ. شود دیده می عالئم بیماري در دو سمت برگ

 و ترتیره ها لکه این مرکزي قسمت و شوند می دیده مشخص مرزي خطوط با زرد و 		سطح برگ، به شکل نقاط کم رنگ

 با. شود می تشکیل بنفش و ارغوانی زیتونی، سبز رنگ به هایی لکه نیز آلوده هاي برگ زیر. دارند سوخته بافت حالتی

در نهایت پژمرده، پیچیده و خشک  و آیند می در اي قهوه و زرد رنگ به آلوده، هاي برگ تدریج به بیماري گسترش

در صورت تداوم شرایط مناسب گسترش . رود ها، امکان میوه دهی گیاه از بین می در صورت آلودگی گل. دشون می

 ندرتاً 		ها که عالئم آلودگی روي میوه. دهدهاي رسیده را نیز مورد حمله قرار میها و میوهبیماري، عامل بیماري ساقه

   .گیرند می شکل اهسی نقاط صورت به و گاه گل ناحیه به نزدیک شوند، می دیده

مناسب ترین دما براي فعالیت عامل بیماري بازه دمایی  .ب بیشتر استهواي خنک و بسیار مرطودر آب و  فعالیت این قارچ

. شودگیر میگسترش یافته و همهدر این شرایط بیماري  .باشدمی% 80رطوبت نسبی بیش از و  گراد درجه سانتی 24الی  22

جابجایی قارچ توسط باد، آب و . کند و در داخل خاك زمستان گذرانی می یسال در بقایاي گیاه عامل بیماري به مدت یک

 . دگیر ادوات کشاورزي صورت می
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 : مبارزه 

 کنترل زراعی و بهداشتی: 

 .است بیماري این کنترل در کلیدي نکات از گلخانه  مناسب تهویه و نسبی رطوبت کاهش -

 گاهی صبح شبنم ایجاد از جلوگیري جهت روز و شب دماي اختالف کاهش -

 گیاهی بقایاي آوري جمع -

 اصلی بستر به نشا انتقال از قبل گلخانه سطح و کشت بستر عفونی ضد  -

  



 

1399زمستان  –شریفی وش فام  - ریمیک                                     دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا                                         

مدیریت تلفیقی بیماري هاي محصوالت سبزي و جالیز در گلخانه: دستورالعمل اجرایی 20  

 

  :هاي ویروسیبیماري: ب

  )CMV( خیارموزائیک  -1

  

  

  

  

  

  

 .است Cucumber mosaic virus    (Cucumovirus Group)        عامل بیماري ویروسی به نام :عامل بیماري 

   :عالیم بیماري 

شود که عالیم موزائیک شدن بیشتر در نزدیکی به صورت رنگ پریده درگیاه ظاهر می نامنظم هاي کوچکابتدا لکه 

هاي سبز روشن و سبز تیره یا زرد حالت موزائیک شدن با رنگ. شودپارانشیم رگبرگ و سپس درتمام برگ نمایان می

ها حالت بدشکلی، تاولی اندازة پهنک برگ از حالت معمول کوچکتر بوده، برگ. گردده میمتمایل به سبز در برگ مشاهد

  .کننداي پیدا میو گاهی لوله

هایی به تعداد و اندازه باشد، سطح میوه تغییرشکل داده و برجستگیدر روي میوه نیز عالیم موزائیک شدن کامالً مشخص می

  . یابددهی آن نیز کاهش میدهی و میوهه بیمار رشد کمی دارد و گلگیا. آیدهاي مختلف روي آن به وجود می

بذور و ) Aphis gossypii , Myzus persicae( هاوسیله حشرات مکنده از جمله شتهوسیله عصاره و همچنین بهویروس بهاین 

  .انجام می پذیرد ناپایابه صورت و  یابدمیآلوده انتقال 

  

  : مبارزه 

  زراعیکنترل:  

 بذور سالم و گواهی شده کاشت -

 ) Table green  ،Sensation hybrid ، Challenger هايخیار واریته(استفاده ارقام متحمل  -

  ادواتضدعفونی  -

 یق لباس کارگرانرهاي سالم از طهاي آلوده به بوتهاز بوتهویروس انتقال براي جلوگیري از  رعایت بهداشت توسط کارگران -

 هاورودي گلخانههاي ضدحشره در نصب توري  -

 هااصالح ساختار اسکلت گلخانه -
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 :کنترل غیر شیمیایی

 هاي زردنصب نوارها و کارت -

 بیولوژیکنترل ک:  

 .در گلخانه هاي خیار  Aphis gossypiiبراي کنترل شته   Aphidoletes aphidiomysa پشه شکارگر  -

  . در گلخانه هاي خیار Aphis gossypii براي کنترل شته colemani   Aphidiusزنبور پارازیتویید  -

 .در گلخانه هاي خیار Myzus persicae  براي کنترل شته ervi   Aphidiusزنبور پارازیتویید -

 
 کنترل شیمیایی: 

 پزشک بر اساس سموم توصیه شده و با نظر کارشناسان گیاهمبارزه با ناقل  -

  )TYLCV( ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی -2

  

  

  

  

  

 

 

  Tomato  yellow leaf curl  virus  (Geminivirus Group)           :عامل بیماري 

و داراي دامنه میزبانی  بودهزا یکی از مهمترین و خسارتزاترین عوامل بیماري ،ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی

مورد حمله قرار می ... و  Solanaceae ،Malvaceae   ?Fabaceae هاي ه و گیاهان بسیاري را از خانوادهاي بود هگسترد

  .دهد

  

   :بیماري  الئمع

عالئم بیماري، معموال بسته به شرایط دمایی و رطوبتی گلخانه و رقم گوجه فرنگی، دو تا سه هفته پس از انتقال ویروس، روي 

، با سرعت گلخانهقال آنها به بالفاصله بعد از انتآلودگی  ، عالئمدر صورت آلودگی نشاها. شودهاي آلوده ظاهر میگیاهچه

، کوتولگی شدید بوته گوجه فرنگی و کاهش تعداد  در صورت وقوع آلودگی در مراحل اولیه رشد. خواهد شدبیشتري ظاهر 

-ایجاد آلودگی در مراحل دیرتر، رشد رویشی و تولید میوه را تحت تاثیر قرار می. استراحتی قابل مشاهده هو اندازه میوه ب

  . دهد
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ها به سمت باال ، بروز حالت ابلقی، متمایل شدن برگ)کلروتیک ( هاي برگ توان به زردي لبهسایر عالیم این بیماري میاز  

تشخیص عالیم به دلیل مشابهت بسیار با سایر . ها اشاره نمودها و ریزش گلو فنجانی شدن آنها، کوچک شدن اندازه برگ

  . باشدپذیر نمیصر به راحتی امکانود عناهاي ویروسی و یا عالیم کمببیماري

. شودمنتقل می) persistent(به صورت پایا  Bemisia tabaci در طبیعت منحصراً توسط سفید بالک، TYLCV ویروس

دقیقه زمان الزم داشته و دوره نهان ویروس در بدن ناقل، براي شروع انتقال  30تا  15حشره ناقل براي کسب ویروس، بین 

ها هستند، اما نقش اصلی براي هاي سفیدبالک هم قادر به انتقال بگوموویروساگرچه پوره. ساعت است 24تا  8آلودگی، بین 

با سن (درصد حشرات نر، در شرایط سنی مشابه  20انتقال و انتشار آنها به عهده حشرات بالغ بویژه حشرات ماده بوده و فقط 

  .یچگونه آلودگی توسط بذر و یا به طریقه مکانیکی مشاهده نشده استه. ، قادر به انتقال آلودگی هستند)یک تا دو هفته

 :  مبارزه

 و بهداشتی کنترل زراعی:  

 روسیاز و يبذر و نشاء سالم و عار هیته -

 استفاده از ارقام مقاوم -

 تیجمع شیقبل از گسترش و افزا نیمبارزه با ناقل  -

 ) گلخانه هیتهو يها چهیو در يدرب ورود استاندارد ضد حشره در محل ينصب تور(بهداشت گلخانه  تیرعا  -

 استفاده از مالچ زرد -

 به گلخانه قبل از کشت یانتقال ينشاها قیدق یبازرس -

 هرز داخل و اطراف گلخانه يو علف ها یاهیگ يایحذف بقا -

 يادوات کشاورز یضدعفون  -

 کنترل غیر شیمیایی: 

   هاي زردنصب نوارها و کارت -

 کنترل شیمیایی: 

 پزشک بر اساس سموم توصیه شده و با نظر کارشناسان گیاهمبارزه با ناقل  -
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  MVoT(  Tomato Mosaic Virus(ویروس موزاییک گوجه فرنگی -3

 

 

  

 

 

 

 

  

  .شود هاي مهم گوجه فرنگی محسوب می یکی از ویروس Tomato Mosaic Virus  ویروس: عامل بیماري

  : بیماري  الئمع

ها و گاها هاي موزاییکی و بدشکل شدن برگگی گیاه، کوچک شدن، ایجاد کلهکوتولتوان به  میاز عالئم مهم بیماري 

رنگ هاي موزاییکی بهصورت لکهبهمختلفی عالئم . باشدها میها، نکروز ساقه و دمبرگگرهها، کوتاه ماندن میانخشکی آن

ی گوشت میوه مخصوصا در محل هاي داخلاي قسمتها و سوختگی قهوهروي میوههاي زرد و سبز زرد و قرمز یا حلقه

عالوه بر این ممکن است . اتصال به دم میوه، نکروز خاکستري رنگ پوست میوه به همراه حالت تاولی قابل مشاهده است

  .هایی از میوه سنگی و سفت شودقسمت

بذر و درصد کمی از  ویروس روي بذر و یا در پوسته. باشندبذور و بقایاي گیاهان موجود در خاك از منابع مهم آلودگی می

هاي هاي هرز میزبان، بقایاي آلوده مجاور گلخانه، لباسمنابع دیگر ویروس شامل علف. ویروس در اندوسپرم وجود دارد

نویه از طریق آلودگی ثا. شودها نیز ایجاد میها و شتهآلودگی به وسیله کارگران، حشرات مانند زنجره.باشدآلوده می

  .گیردصورت می) نشاء، سمپاشی و آبیاريهرس، انتقال (مکانیکی 

 

 : مبارزه 

 کنترل زراعی:  

 ضدعفونی خاك -

 ) Solarization( آفتابدهی -

 روسیاز و يبذر و نشاء سالم و عار هیته -

 استفاده از ارقام مقاوم -

 تیجمع شیقبل از گسترش و افزا نیمبارزه با ناقل  -

 ) گلخانه هیتهو يها چهیو در يمحل درب وروداستاندارد ضد حشره در  ينصب تور(بهداشت گلخانه  تیرعا  -
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 استفاده از مالچ زرد -

 به گلخانه قبل از کشت یانتقال ينشاها قیدق یبازرس -

 هرز داخل و اطراف گلخانه يو علف ها یاهیگ يایحذف بقا -

 يادوات کشاورز یضدعفون  -

 
 کنترل غیر شیمیایی: 

 هاي زرد نصب نوارها و کارت -

  

 کنترل شیمیایی: 

 پزشک بر اساس سموم توصیه شده و با نظر کارشناسان گیاهناقل مبارزه با  -

    )TSWV( اي گوجه فرنگیویروس پژمردگی لکه -4

 

 

 

 

 

 

  

   Tomato spotted wilt virus  :عامل بیماري

   :بیماري الئمع

یکی . استراحتی قابل مشاهده ه، کوتولگی شدید بوته گوجه فرنگی ب در صورت وقوع آلودگی در مراحل اولیه رشد

سایر عالئم . هاي آلوده همراه با افتادگی و پژمردگی گیاه آلوده استبرنز شدن برگاز اولین عالئم اولیه تغییر رنگ و 

 هاي آلوده هاي نکروز در برگبا گسترش کله .باشدها میها و دمبرگها، ساقههاي نکروز روي برگصورت لکهبه

   آویزان و پژمرده پیدا کند يو ممکن است ظاهررشد گیاه متوقف شده 

رنگ و زرد هستند ایجاد کرده و سپس هاي متحدالمرکز که در ابتدا کماي در حال رشد حلقهاین بیماري روي میوه

شود که به هاي ایجاد شده گسترده شده و حالت زنگار مشاهده میهاي رسیده اغلب حلقهروي میوه. شوندنکروز می

  .شوددیل میتدریج به پوسیدگی سیاه تب

که گیاهان در مراحل بعدي رشد آلوده شوند عالئم خسارت فقط روي بخشی از گیاه ممکن است ظاهر شود در در صورتی

آلودگی در این .باشدهاي بالغ گیاه میکه بقیه گیاه سالم مانده که این امر به دلیل عدم توانایی انتقال ویروس به قسمتحالی
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ها در این میوه. شوندها ظاهر میها، تغییر رنگ سبز کمرنگ تا زرد و چروك شدن آنبرگ صورت پیچشمرحله از رشد به

  . ها ایجاد شودهاي نکروز و حلقوي روي آنهاي آلوده، ممکن است بدشکل شده، تغییر رنگ یافته و اغلب لکهشاخه

،  kliniella occidentalisFran هاي مختلف تریپس از جملههاي گوجه فرنگی توسط گونویروس  پژمردگی لکه

Thrips tabaci و Scirtothrips dorsalis ها با تغذیه از گیاهان آلوده عامل بیماري را به گیاهان پوره. شودمنتقل می

پذیر انتقال آلودگی از طریق مکانیکی یا بذور امکان .کنندقل نموده و توانایی انتقال آن را تا پایان عمر خود حفظ میتسالم من

  .یابدباشد و فقط از طریق تریپس، از گیاهان آلوده به گیاهان سالم انتقال میینم

 :  مبارزه

 و بهداشتی کنترل زراعی:  

 استفاده از نشاء سالم و عاري از ویروس و آفت تریپس -

 هاي هرز داخل و اطراف گلخانه مدیریت صحیح علف -

 تشخیص به موقع و حذف نهال هاي آلوده به ویروس -

 ین بردن بقایاي گیاهی آلوده حذف و از ب -

 تیجمع شیقبل از گسترش و افزا نیمبارزه با ناقل  -

 ) گلخانه هیتهو يها چهیو در ياستاندارد ضد حشره در محل درب ورود ينصب تور(بهداشت گلخانه  تیرعا  -

 به گلخانه قبل از کشت یانتقال ينشاها قیدق یبازرس -

 
 کنترل شیمیایی: 

 پزشک وم توصیه شده و با نظر کارشناسان گیاهبر اساس سممبارزه با ناقل  -
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  هاي ویروسیمبارزه با بیماري

ها را از بین برده و یا تکثیر آنها را در محصوالت زراعی محدود نمایند، به ویروس "تا به امروز ترکیباتی که بتوانند مستقیما

 هايبیماري درمان براي شیمیایی روش .ندارندسوزي و اقتصادي نبودن آنها، وجود علت غیر مؤثر بودن ، داشتن اثر گیاه

   .است گیريپیش ویروسی هايبیماري کنترل بنابراین اساس .ندارد وجود ویروسی

  

  :هاکنترل انتشار ویروس

 .  کاهدها میکنترل غیر مستقیم از انتقال ویروس و ها غیر ممکن استکنترل مستقیم ویروس 

  :الصه شامل موارد زیر می باشندهاي کنترل غیر مستقیم به طور خروش

  )Growing area( توجه به مناطق رشد  -

   )Planting time( زمان کشت -

   )Infection source( حذف منابع آلودگی  -

  )آبیاري صحیحتنظیم کوددهی و مدیریت ( )Crop management( مدیریت محصول  -

   )Harvesting time( زمان برداشت  -

 )ها براي حذف ناقلینکشاستفاده از آفت(: )Chemical Control( کنترل شیمیایی  -

  

 :از بین بردن منبع آلودگی

اجراي مدیریت تلفیقی چنانچه این منابع با : اطراف و داخل گلخانه هاي واسطو سایر میزبان هاي هرزاز بین بردن علف -

  .د، ذخایر بالقوه ویروس نیز از بین خواهد رفتناز بین بروآفات 

هاي خارج کردن گیاهان مبتال از درون محصول یکی از اقدامات مهم کنترل بیماري): ناجورزدائی( حذف گیاهان بیمار -

این کار به ویژه در مراحل اولیه رشد گیاه که گیاهان معدودي ممکن است کانون آلودگی براي انتشار . ویروسی است

هاي سرولوژیکی همراه باشد تا گیاهان ونناجورزدائی عینی ممکن است با آزم. ثانویه بیماري باشد بسیار مهم است

 .آلوده بدون عالمت نیز تشخیص داده شوند

  

 :اجتناب از منبع آلودگی

  .هاي بیماري ویروسی استکشت هرساله محصول، یکی از عوامل بالقوه ایجاد همه گیري: هاي کشتاصالح روش -

ثل ویروس موزائیک توتون در گوجه هایی مرعایت اصول بهداشتی به خصوص در مورد ویروس: بهداشت محصول -

براي . تواند مدت طوالنی خاصیت خود را حفظ نماید حائز اهمیت استه ویروس پایداري زیادي دارد و میفرنگی ک

شود، بقایاي آلوده باید به دقت از گلخانه جمع ز خاك براي محیط کشت استفاده نمیکنترل مؤثر، حتی در مواردي که ا

. کاري کردآلوده شدن لباس، دست و وسایل جلوگیري نموده و گیاهان را تا حدامکان کمتر دستباید از . آوري شوند

 .اي با گیاهان سالم شداي با گیاهان آلوده وارد گلخانهگیاهان، هیچ وقت نباید از گلخانهدر صورت آلودگی برخی از 

ز منابع مهم آلودگی در برخی محصوالت می انتشار ویروس از طریق بذر یکی ا:  استفاده از بذرهاي عاري از ویروس -

 . در مواردي که ویروس به وسیله شته منتقل می شود حائز اهمیت است "آلودگی بذر مخصوصا. باشد



 

1399زمستان  –شریفی وش فام  - ریمیک                                     دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا                                         

مدیریت تلفیقی بیماري هاي محصوالت سبزي و جالیز در گلخانه: دستورالعمل اجرایی 27  

 

در گیاهانی که به طریق رویشی تکثیر می یابند، هنگامی که یک کلون آلوده می : هاي عاري از ویروساستفاده از اندام -

رد تمامی گیاهانی که در آینده از آن کلون تولید خواهند شد آلوده شده و کاهش کمیت شود، اگر اقدامی صورت نگی

براي . و کیفیت محصول را به همراه خواهند داشت و این کلون آلوده منبع آلودگی براي سایر محصوالت نیز خواهد بود

وش گیاهان عاري از ویروس ر دو رو یا ترکیبی از ه هاي کشت مریستم انتهایی، حرارت درمانیکنترل بیماري به روش

 .  شودتهیه می

  

 :از ناقل اجتناب

هاي دریچه(ها در مبادي وروديهاي ظریف نصب توري ،کشت در نواحی عاري از ناقل: کشت در نواحی عاري از ناقل

هاي کشت اقکبراي ورود به ات باستفاده از سیستم دو در هاي ورودي و در محل درب ها وروي هواکش، )سقفی و جانبی

  . ها باید مورد توجه قرار گیرندو یا گلخانه

   

  :کنترل شیمیایی ناقلین

اي استفاده از سموم شیمیایی باید در صورت لزوم و با نظر کارشناس و در خوري محصوالت گلخانهبا توجه به مصرف تازه

موم در محصوالت و جلوگیري از ایجاد اثرات مانده سمنظور کاهش باقیبه(نظر گرفتن زمان و تعداد مناسب دفعات کاربرد 

  .صورت گیرد) محیطی سموم شیمیایی و بروز مقاومت در ناقلین - سوء زیست
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  هاي باکتریاییبیماري: پ

   :انـاي برگ کدوئیلکه زاویه -1  

  

  

  

  

  

  

  

کدوئیان  اي در عامل بیماري لکه زاویه  Pseudomonas syringae pv.  lacrymans باکتري :عامل بیماري

                .شود محسوب می

 :عالیم بیماري 

روي برگ ابتدا  ها برلکه. شودکرده و در همه شرایط مشاهده میبه برگ، دمبرگ، ساقه و میوه کدوئیان حمله  عامل بیماري

تدریج بزرگ ها بهاین لکه. گیرداي به رنگ سبز کمرنگ فرا میها را هالهشوند که اطراف آنبه شکل نقاط ریزي ظاهر می

هاي آلوده قسمت .شودکنند این بیماري به این نام خوانده میدار پیدا میرسند و چون حالت زاویهمیها شده و به رگبرگ

-ها ایجاد میو غیرمنظمی در برگزرگ بهاي شوند و سوراخهاي سالم جدا میبرگ خشک و چروکیده شده و از قسمت

 مشاهدهشبیه اشک چشم اي در روي برگ ترشحات زیادي به صورت قطرات بی رنگ و براق ههاي زاوینواحی لکه در. شود

هاي آبکی سپس به رنگ لکه .آیندشود که با خشک شدن هوا و کاهش رطوبت خشک شده و به رنگ سفید در میمی

  .میرندآمده و میخاکستري در

 ها بزرگتر نشدهدرصورت پیشرفت بیماري لکه. شوندمی و فرورفته دیده روي میوه نیز نواحی آبکی کوچکی به شکل گرد

 . شودها خارج میخورند و ترشحات صمغی به رنگ زرد کهربایی از آنبلکه شکاف می

  گذرانده و توسط آب آبیاري پخش روي بذور  روي بقایاي گیاهی آلوده یا بر عامل بیماري زمستان را بر 

اري در برگ رطوبت هاي بیمتوسعه این بیماري به شمار رفته و براي توسعه لکه رطوبت یکی از فاکتورهاي مهم در. می شود

این بیماري در دامنه تغییرات دمایی . کنددو هفته هواي خشک توسعه بیماري را متوقف می. الزم است %95نسبی حداقل 

به ذکر است که  افزایش میزان ازت الزم . باشددرجه سانتیگراد می 24 - 28وسیعی قادر به گسترش بوده و دماي مناسب آن 

  .گرددخاك باعث تشدید و یا گسترش بیماري مذکور می

  : مبارزه 
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 کنترل زراعی و بهداشتی:  

  عاري از باکتري ر سالم و وبذ استفاده از  -

  هرز يو علف ها یاهیگ يایبردن بقا نیو از ب يجمع آور - 

  %60به کمتر از  یکاهش رطوبت نسب  - 

  دقیقه 10تا  5به مدت  )در صورت ضرورت و تشخیص کارشناسی( C 57° در آب گرم ضدعفونی بذر - 

  ضدعفونی خاك  - 

  متحمل استفاده از ارقام   - 

  

  Tomato bacterial speck: فرنگی گوجه) باکتریایی خال( گرد لکه -3

  

  

  

  

  

  

     Pseudomonas syringae pv. tomato : عامل بیماري   

  :عالیم بیماري 

 گذشت با .ندارد وجود ايهاله هالکه اطراف در اولیه مراحل در بوده و  سیاه تا تیره ايقهوه و گرد ها،برگ روي ايهکهل

 ساقه، در ،است چشمگیر بسیار برگ زیرین سطح در هالکه . شودمی ایجادآنها اطراف  در اي رنگ پریدهزمان هاله

 ايتیره ریز هايخال یا هالکه هامیوه روي. شودمی تشکیل برگ روي هايلکه مشابه هاییلکه گل جام و دمگل دمبرگ،

 تجاوز مترمیلی یک از ندرتبه هالکه این قطر اند،شده زردرنگی احاطه يهاله با رسیده هايمیوه در که شوندمی ایجاد

 نسبتا اولیه مراحل در هاهلک این .باشد پررنگتر سبز است ممکن سالم هايبخش به نسبت خال هر اطراف بافت .کندمی

 .هستند برجسته

کند و توسط بذر و بقایاي گیاهی آلوده و آلودگی بذر و خاك قدرت حیاتی خود را حفظ میاز طریق عامل بیماري باکتري 

  .کندایجاد آلودگی می ،ط مناسب در کشت بعديبا فراهم شدن شرای

  : مبارزه    

 کنترل زراعی و بهداشتی: 

  سالم يشاء هااستفاده از ن -
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  بذور یضدعفون - 

  هرز يو علف ها یاهیگ يایبردن بقا نیو از ب يجمع آور - 

  استفاده از ارقام مقاوم و متحمل - 

  %60به کمتر از  یکاهش رطوبت نسب - 

  

     Bacteria Spot باکتریایی لکه -4

  

  

  

  

  

              Xanthomonas vesicatoriae: عامل بیماري  

  :عالیم بیماري 

 پیر هايبرگ از بیشتر جوان هايبرگ روي هالکه تعداد  شود،می  ظاهرها دار و روغنی روي برگهاي سیاه، زاویهکهل

 شرایط در .هستند سیاه تا تیره ايقهوه رنگ به و مدور عموما هالکه ،هامیوه هايشاخه و هاساقه ها،برگ روي  .است

 خالف بر هازخم .شودمی پدیدار هابرگ روي مشخصی هايلکه و رفتهگ خود به سوخته ظاهري هابرگ زیاد رطوبت

-می دیده زودرس بالیت از هاي ناشیزخم اطراف در واضح هاله نیستند، یک متحدالمرکز نواحی داراي زودرس بالیت

 کل به هاآن يرو سوختگی شبیه هايلکه و هابرگچه شدن زرد  .ندارد وجود واضح هاله این باکتریائی لکه در ولی شود

 .دهدمی سوختگی حالت بوته

-ظاهر می هاوهیم يروبر آب سوخته  هیبرجسته با حاش اهیس يهالکه، اشدبمی هاگ بر عالئم مشابه ساقه روي بیماري الئمع

-می کنده سختی به میوه پوست .آیندتر درمی هتیر هايحفره با  پوسته پوسته و خشن صورت ها بهخال این سپس .شود

 .آیددر می اي قهوه رنگ به و شده بزرگ که بوده برجسته ریز هاي تاول صورت به اغلب میوه روي هايزخم  .شود

هاي هرز مانده و علفهاي باقیر، بقایاي گیاهی، میوهوبقاي خود را از سالی به سال دیگر بر روي بذعامل بیماري باکتري 

هاي برگ و یا محل شکستگی پرزهاي آن به گیاه ها، روزنهب و از طریق زخمنماید، این باکتري توسط آمانده حفظ میباقی

، شبنم طوالنی و پاشیمهعامل بیماري توسط آبیاري .گردندها و نیش حشرات آلوده میها توسط زخممنتقل شده و میوه

  .شودمی گراد گسترش بیشتري یافته و افزایش کود ازته باعث کاهش بیماريدرجه سانتی 20 – 35دماي 

  : مبارزه    

 کنترل زراعی و بهداشتی:  
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  سالم ياستفاده از نشاء ها -

  بذور یضدعفون -

  هرز يو علف ها یاهیگ يایبردن بقا نیو از ب يجمع آور-

  %60به کمتر از  یکاهش رطوبت نسب-

  )دهی را کاهش ندهدبه میزانی که میوهخیزي خاك و افزایش ازت در مورد فلفل حاصل( افزایش کود ازته و پتاسه و کاهش کود فسفره  -

  گره نماتد مولد    :ت

             

  

  

  

  

 Meloidogyne    spp. (javanica  ,incognita,  hapla , arenaria )  هاي نماتد: امل بیماريوع

  .شوند عوامل اصلی بیماري محسوب می

 :عالیم بیماري 

هایی گردد که گاهی مانند منگولههاي مختلف ظاهر میهایی به اندازهگیروي ریشه، برجستدر اثر فعالیت این جنس از نماتد 

. آوردهاي کوچکتري نسبت به سایر نماتدهاي مولد غده به وجود میگال M. haplaگونه  .مشاهده می شودآویزان به ریشه 

 گلخانه آلودگی . شوده متوقف میهاي نابجاي زیادي در قبل از نقطه رشد تولید نموده و در نتیجه رشد ریشاین نماتد ریشه

. کندبه صورت تقریباً یکنواخت خودنمایی میعالئم اي است ولی درصورت آلودگی شدید اغلب به صورت پراکنده و لکه

زرد،  به لیبرگ با رنگ سبز ما یکوچک اه،یکاهش رشد و تعداد برگ گعالئم به صورت هاي هوایی میزبان درقسمت

   .باشندقابل مشاهده می )شوندینم دیکال تول ای(ها وهیها و موفهکوچک و نامرغوب بودن شک

هاي انتقال هاي تخم در خاك گذرانده و مهمترین روشو یا الرو سن دوم در کیسهرا به صورت تخم  بقاي خوداین نماتد 

بیشتر از نیز هاي سبک اكآلودگی درخ. باشدهاي مختلف گیاهی آلوده میها و اندامنشاء آلوده، بذر، غدهآن آب جاري، 

گراد می درجه سانتی 31و  10دما براي فعالیت این نماتد بسیار مهم بوده و نفوذ آن به داخل گیاه بین  .می باشد سنگینانواع 

به نماتدها . درجه سانتیگراد می باشد که اندکی به گونه نماتد نیز بستگی دارد 27تواند اتفاق بیفتد ولی دماي بهینه براي نفوذ 

  .رونددقیقه زیر نورآفتاب از بین می 3خشکی و نور آفتاب بسیار حساس هستند و در صورت قرار گرفتن به مدت 

   

  :  مبارزه   

 کنترل زراعی و بهداشتی: 
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  بهداشت گلخانه تیرعا - 

  کاهش مصرف ازتومناسب  هیتغذ - 

  )soil solarization( دهی خاكآفتاب - 

  

 کنترل شیمیایی:  

    :کشت بستر یضدعفون

 گرم در هر متر مربع بستر خاك 50به مقدار  SL32.7% ونیبا فرموالس) واپام( میبا متام سد -

  يگلخانه ا اریخ يدر هزار برا 2.5به مقدار SL30% ونیبا فرموالس) کینماک(فوسیسایمیا -

 يگلخانه ا ارینشاء خ تقالدر هکتار همزمان با ان تریل 8به مقدار  SC2% ونیبا فرموالس) گویترو( نیآبامکت -

 به صورت نشاء اریدر هکتار  خ تریل یلیبه مقدار م 937.5- 1250به مقدار EC40% ونیبا فرموالس) ولوم( رامیفلوپ -

  

  :فیزیولوژیک اختالالت

 اختالالتاین  . شوند موجب این عوارض میزنده  غیر عوامل اثر در گیاه فیزیولوژیک فعالیت هاي عادي روند در اختالل

عوارض ناشی از کمبود و یا بیش بود . نیستند انتقال قابل دیگر گیاه به گیاه یک یمارگرها ایجاد شده و ازب وجود بدون

عناصر غذایی و تنش هاي محیطی مانند گرمازدگی، سرمازدگی، شوري خاك یا آب، آالینده هاي هوا، اثرات علفکش ها و 

  . شوندفیزیولوژیک محسوب می هايبیماري اختالالت یا یا کاربرد بیش از دوز توصیه شده سموم، جزو 

این عالئم از ناکافی بودن یا . ها ظاهر شودها و یا میوهها، ساقهاي ممکن است در برگهاي فیزیولوژیک تغذیهعالئم بیماري

یت عالوه بر این، قابل. گیرندزیادي ذخیره غذایی که ناشی از خصوصیات خاك و یا کاربرد ناقص کود است، سرچشمه می

  . ، رطوبت، دماي خاك و تعادل بین عناصر موجود در خاك بستگی داردPHاستفاده از عناصر غذایی به 

  

  Tomato Blossom End Rot: پوسیدگی گلگاه -1

ها به این لکه. هاي رسیده یا در نزدیکی آن است هاي آب سوخته روي گلگاه میوهعالئم اولیه پوسیدگی گلگاه شامل لکه

به علت خشک و چروك . کنند و ممکن است به هم بپیوندند و نواحی آسیب دیده وسیعی را بوجود بیاورندسرعت رشد می

هاي آسیب دیده معموال مورد قسمت. آیداي تیره تا سیاه در میها چروکیده و چرمی و به رنگ قهوهشدن بافت، سطح زخم

هاي داخلی در برخی مواقع بافت. گردندو فساد میوه میگیرند که باعث پوسیدگی نرم هاي ثانویه قرار میحمله پاتوژن

  .اي در سطح میوه وجود داشته باشدگردند بی آنکه عالئم قابل مشاهدهبیرنگ شده و متالشی می

اي است که با کمبود موقتی کلسیم موجود در گیاه مرتبط است و با تغییرات رطوبتی خاك تشدید پوسیدگی گلگاه عارضه

این موضوع . یابدشود و متعاقبا جذب مواد غذایی نیز کاهش مییزان آب محدود باشد، رشد گیاه کند میاگر م. شود می

هاي رطوبتی که استرس. شودگردد زیرا کلسیم توسط جریان آب در گیاه جابجا میباعث کاهش غلظت کلسیم در گیاه می

زمانی که رطوبت به حد . کمبود کلسیم کافی است آید، براي ایجادهاي جزئی گیاه بوجود میحتی در نتیجه پژمردگی

ولی جذب کلسیم هنوز کند است و گیاهی که به سرعت در حال . گیردرسد، گیاه رشد طبیعی خود را از سر میمناسب می
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کاربرد کودهاي نیتروژنه به صورت آمونیوم نیز مستقیما بر . کندبزرگ شدن است، کلسیم کافی براي رشد خود دریافت نمی

هاي برگ گوجه گذارد و باعث کاهش جذب کلسیم و تجمع آن در بافتجذب کلسیم در گیاه گوجه فرنگی تاثیر می

  .در ضمن قطع شدن ریشه ها نیز باعث این عارضه می شود. گرددفرنگی می
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  :گیري پیشهاي روش

البته واریته هاي . ازته کاهش دادعدم مصرف زیاده از حد کودهاي با میزان انتشار عارضه پوسیدگی گلگاه را می توان 

هاي حاضر تحمل کافی نسبت به این هیچکدام از واریته. فرنگی از نظر حساسیت با هم بسیار تفاوت دارندمختلف گوجه

در ضمن گزارش شده است که اسپري به موقع میوه و . ندارند تا بتوان از آنها به عنوان یک راه کنترلی استفاده کرد را عارضه

  .برگ گوجه فرنگی با محلول رقیق شده کلرید کلسیم و تکرار آن، مانع از پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی می شودشاخ و

    

   Blotchy Ripening :عارضه رسیدن لکه دار -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي زرد رنگ یا عالیم به شکل لکه. رسددر این عارضه بخشی از میوه به علت عدم تلقیح مناسب به خوبی نمی

. هستند   نواحی آسیب دیده هم معموال در بخش باالیی میوه. ماند ي است که بافت زیر آن سخت باقی میسفید

است مربوط به  این بیماري ممکن . این عارضه ممکن است با عالیم ناشی از ویروس موزاییک توتون اشتباه شود 

  .استقدیمی شایع تر  ارقامگوجه فرنگی بوده و در  ارقامخصوصیات برخی از 

 را آن نیز آب شدید وکمبود سرد هواي و آب و کندمی حساس عارضه این به را گیاه بر، و کمبود پتاسیم

  .نماید می تشدید
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   Flower Dropگل ریزش -3

هاي رطوبتی، خشکی خاك، آبیاري بیش از تنشمانند دماي پایین یا باال،  ،شود افشانیهر عاملی که مانع از گرده 

، وجود روزهاي )ساعت در روز 6زیر (گراد، کوتاه بودن روشنایی درجه سانتی 13-15شبانه  حد، درجه حرارت

کیسه بساك رشد کافی نکرده و گرده افشانی انجام نشده یا در این عارضه . تواند موجب ریزش گل شودمیابري  

تواند در این مسئله نقش داشته ی نامناسب، از جمله کمبود کود نیتروژن بیش از حد نیز م هتغذی. شودناقص انجام می

   .هاي برگی نیز ممکن است باعث ریزش گل شوند يحشرات و بیمار. باشد

  

  :گیاهی عوارض از گیري پیش هاي روش

  .است پذیر امکان ها ریزمغذي تغذیه با و نشا بسترهاي در عمل این (hardening) انتقال از قبل نشاها سازي آماده -1

  بهداشتی  و شده استاندارد مرغی کودهاي از استفاده - 2

   Novatec :مثل خاك آزمایش به توجه با قابلیت رهش تدریجی با) ماکرو(مصرف  بیش کودهاي از استفاده - 3

  آمونیاك  سازي آزاد قابلیت با ازته کودهاي مصرف از پرهیز - 4

 گیاه تجزیه و نیاز به جهتو با مرحله 4حداقل  رویش فصل طول در) میکرو(مصرف  کم کودهاي از استفاده - 5
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 فهرست منابع -1

بخش تحقیقات . تحلیلی بر وضعیت بیماري ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی. 1395. بنانج، ك - 2

آفات و  هاي گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ویروس

 . 1، شماره 84هاي گیاهی جلد بیماري

 .هاي مبارزه با آنها، انتشارات دانشگاه تهرانهاي سبزي و جالیز و روشبیماري. 1381. ریان، حاعتبا - 3
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