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آفتکشها در علوم گیاهپزشکی (شماره  ،2جلد )6936 ،6

بررسي كارآيي قارچكش بلکيوت  WP 40%عليه  ،Erysiphenecatorعامل بيماري
سفيدک پودري انگور
حسين خباز جلفايي* ،1فرخنده امتي ،2كاووس كشاورز 3و عباس داوودي

4

 .6بخش تحقیقات بیماريهاي گیاهان ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،تهران ،ایران .2 .بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،سمنان ،ایران .9 .بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،کهگیلویه و بویراحمد ،ایران .1 .بخش تحقیقات گیاه-
پزشکی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان قزوین ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،قزوین ،ایران.
تاریخ پذیرش6936/3/23 :

تاریخ دریافت6936/5/61 :

چکيده
بیماري سفیدک پودري یکی از بیماري هاي مهم انگور است که هر ساله در بسیاري از نقاا ایاران اساارت زیااد
کمی و کیفی به این محصول وارد مینماید.در بررسای حارار کاارایی قاار کاش ایمینوکتاادین تاریآ (آلبسای ت)
(بلکیااوت )®WP 40%در مقایسااه بااا قااار کااشهاااي رایااج شااام پنکونااازول (توپااا  ،)®EW 20%سااولفور
(کومولو

ا ® ،)WP 80%گ گوگرد(گوگرد میکرونیزه) در کنترل بیماري سفیدک پودري انگور مورد آزماایش

قارار گرفات .آزماایش در اساتان هااي سامنان (شاااهرود) ،کهگیلویاه و بویراحماد (یاساوو) و قازوین در قالا
بلوکهاي کام تصادفی با  8تیمار و هر تیمار شام  1تکرار اجرا شاد .تیمارهاا شاام بلکیاوت  1/55 ،1/5و یا
هزار ،توپا
(بر اسا

 1/625در هزار ،کومولو

ا

طاار
در

 9در هزار ،گ گوگرد (گوگرد میکرونیزه)  61تا  31کیلوگرم در هکتار

مرحله اول ،دوم یا سوم سمپاشی) و شاهدها (بدون هر گونه عملیات و آبپاشی) بودند .سمپاشیهاا در ساه

نوبت (نوبت اول :قب از تورم جوانهها ،نوبت دوم :بعد از ریزش گلبرگها و تشکی میوه و نوبت سوم :دو تا ساه هفتاه
پآ از سمپاشی نوبت دوم که مصادف با ظاهر شدن غورههاي ترش بود انجام شد .درصد وقوع بیماري و درصد شدت
بیماري در هر سه استان محاسبه و تجزیه واریانآ انجام گرفت .مقایساه میاانگینهااي درصاد وقاوع بیمااري و درصاد
شدت بیماري با آزمون چند دامنه اي دانکن در ساح احتماال پانج درصاد انجاام شاد .نتاایج نشاان داد کاه تیمارهااي
قار کش با هر دوتیمار شاهد اات ف معنیدار دارند .در رمن ،بررسی نتایج هر سه استان باهطاور کا نشاان داد کاه
قار کش بلکیوت با دوزهاي  1/55و  6در هزار همچنین قار کش توپا

 1/625در هزار از کارایی محلوب و بهتر از

سایر تیمارها در کنترل شدت و وقوع بیماري براوردار بودند.
واژههاي كليدي :کنترل شیمیایی ،سفیدک سححی ،تاک ،ایمینوکتادین تریآ (آلبسی ت).

*

مسئول مکاتبات :حسین اباز جلفاییhkh_jolfaee@yahoo.com ،
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مقدمه

تولید شده در کلیستوتآ است

انگوریکی ازمهمترین محصوالت باغی درایران به

) .1978در سح

(Built and Lafon,

تودههاي میسلیومی تعداد فراوانی

شمار میرود .سح زیرکشت انگور در کشور حدود

هاگ غیر جنسی به نام اوئیدي تولید میشوند که عام

 281هزار هکتار میباشد و ساالنه بیش از  9میلیون تن

انتشار ثانویه بیماري هستند .به همین دلی کنترل باالي

اراری برداشت میگردد

بیماري زمانی صورت میگیرد که اولین مرحله

( .)Anonymous, 2014انگور ع وه بر تازهاوري به

سمپاشی در اوای فص  ،هنگام تورم جوانه ،وقتی میزان

صورت کشمش ،آب میوه و آب غوره نیز استفاده

اسپور در کمترین مقدار است ،انجام شود

میشود .انگور ،به لحاظ صادرات کشمش یکی

( .)Anonymous, 2014; Wicks et al., 2002اگر در

ازمحصوالت ارزآوردرکشور میباشد و میتواند

این مرحله سمپاشی صورت نگیرد معموالً گسترش

درتوسعه صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزي سهم

قار بیماريزا به حدي میرسد که کنترل بیماري را

پودري

با

با دشواري مواجه میسازد .دماي  21تا  25درجه (بهینه

شایعترین

و

 )25-21دماي محلوب براي تندش کنیديها و گسترش

مخربترین بیماري انگور است که بسیاري از ارقام آن

بیماري است ) .(Willocquetet al., 1996بعد از

Pearson andGadoury,

سمپاشی اولیه بسته به سم مورد استفاده و شدت

 .)1992; YildirimandDardeniz, 2010سفیدک

بیماري ،چند مرحله سمپاشی به فواص  5تا  61روز

نواحی موکاري کشور وجود دارد و

پیشنهاد شده است .اگر فواص بین سمپاشی زیاد باشد

محصول،

بسزایی
عام

این

از

داشته

سفیدک

باشد.

Schwein.Erysiphenecator

را تحت تأثیر قرار میدهد (
پودري در اغل

حدود  55تا  61درصد تاکستانهاي کشور به این
بیماري مبت

کارایی قار کش کم میشود

;(Wicks et al., 2002

هستند ( .)Behdad, 1990این بیماري

) .Anonymous, 2014حبههاي انگور  1تا  5هفته بعد

میتواند در تمام مراح رشد به گیاه اسارت وارد

از تشکی در مرحله غوره به سفیدک پودري بسیار

کند) (HalleenandHolz, 2001و کمیت و کیفیت

حسا

مرحله از سمپاشی باید در

محصول را پایین آورد (.)Tromp and Marais, 1981

این هنگام صورت گیرد( .)Wicks et al., 2002به

سفیدک پودري انگور اولین بار در سال 6891در

کارگیري درست قار کش در کنترل بیماري سفیدک

آمریکاي شمالی معرفی شد ).(Built and Lafo, 1978

پودري بسیار مهم است .در مواردي که پوشش

تاکستانهاي سرتاسر جهان

گیاه ناکافی و یا فاصله بین

امروزه این بیماري در اغل
دیده میشود

;1978

قار کش در سح

(Bulit

سمپاشیها زیاد باشد ،از کارایی قار کش کاسته

) . HalleenandHolz, 2001قار بیمارگر به صورت

میشود ( .)Wicks et al., 2002البته استفاده متوالی از

میسلیاوم درون جوانهها و نیز روي شااههاي آلوده

گروه باعث بروز مقاومت

زمستانگذرانی میکند (

Lafon,

and

هستند بنابراین ی

Sail and Wrysinski,

قار کشهاي متعلق به ی

در قار بیمارگر میشود ،بنابراین پیشنهاد میشود از

 .)1982باا شروع فعالیت جواناهها ،میسلیوم عاما

قار کشهایی از گروههاي مختلف بهطور متناوب

بیاماري نیاز فعالیت اود را آغاز کرده و سح

استفاده شود ) .(Wicks et al., 2002در دنیا طی

اندامهاي سبز را میپوشاند .از جمله منابع اصلی براي

بررسیهاي متعدد قار کشهاي مختلفی براي کنترل

آلودگی اولیه سفیدک پودري ،میسلسیومهااي قار

بیماري سفیدک پودري انگور معرفی شده است که

درون جوانههاي در حال اواب و آسکوسپورهاي

میتوان به سولفور ( Bulit and Lafon, 1978; Tromp
;2002

al.,

Wickset

;1981

Marais,

and
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Monchiero, et al., 2009; Yildirim and
 ،)Dardeniz, 2010دینوکاپ ( Bulit and Lafon,

 ،)1978بنومی

( ;Pearson and Taschenberg, 1980

 ،)Koller,1996قار کشهاي مهارکننده دمتی سیون
()DMIمث تریازولها از جمله تریادیمفون (
 ،)and Marais, 1981پنکونازول (
 )2002هگزاکونازول(

Tromp

Wickset al.,

Scheinpflug and Kuck,

 )1987; Halleen andHolz, 2001و فلوتریافول
) ،(Halleen and Holz, 2001استروبیلورینها مث
کرزوکسیم متی و تري فلوکسی استروبین (

Yildirim

 )and Dardeniz, 2010و قار کشهاي مسی به
اصوص در مواردي که شدت بیماري کم
باشد( )Bordelonet al., 2015اشاره کرد .البته مقاومت
به بنومی  ،تریازولها و استروبیلورینها بعد از چند سال
مصرف مشاهده شده است (

Pearson and

Taschenberg,1980; Koller,1996; Bordelonet
 .)al., 2015در ایران در سال  6955طی ی

آزمایش
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مذکور براوردار بودند (.)KarimiShahri, 2008
تحقیق حارر با هدف تعیین میزان کارایی و انتخاب
مؤثرترین دز مصرفیقار کش جدید بلکیوت در کنترل
بیماري سفیدک پودري انگور انجام گرفت.
مواد و روشها
آزمایشها در استانهاي سمنان (شاهرود)،
کهگیلویه و بویر احمد (یاسوو) و قزویناجرا شدند .در
تاکستانبا سابقه آلودگی به بیماري

هر استان ی

سفیدک پودري انتخاب گردید .ارقام انگور در سه
استان به ترتیببی دانه ،عسگري و کشمشی سفید
طر بلوکهاي کام تصادفی

بودند.آزمایش در قال

با  8تیمار و  1تکرار انجام شد .تیمارهاي
آزمایش،توپا
بلکیوت

®

®

( 1/625)EW 20%در هزار،

( 1/55 ،1/5)WP 40%و  6در

هزار،کومولو

ا

®

 9 WP80%در هزار ،گ

( )Behdadet al., 1998کارایی قار کشهاي گ

گوگرد (گوگرد میکرونیزه) بر اسا

گوگرد ،دینوکاپ ،نوآریمول ،گوگرد پودر وتاب ،

یا سوم سمپاشی ،مقدار مصرف از  61تا  31کیلوگرم

محلول بردو و پنکونازول در کنترل بیماري سفیدک

در هکتار،شاهد بدون آبپاشی و شاهد با آبپاشی

پودري انگور بررسی شد که نوآریمول و پنکونازول

بودند .در این بررسی هر کرت آزمایشی شام

2

بهترین تأثیر را در کنترل این بیماري داشتند .در بررسی

دراتچه مو حدود  5ساله بود .بین موهاي مورد

دیگري ( )Ouroumchi and Callora, 2002کارایی

آزمایش  6تا  2دراتچه بدون تیمار جهت اجتناب از

قار کشهاي کرزوکسیم متی  ،پنکونازول ،نوآریمول

تأثیر تیمارها روي هم در نظر گرفته شد.کرتهاي

گروه و

گوگرد) با استفاده از سمپاش

و تريدمورف بررسی شد و همه آنها در ی

آزمایشی(به جز گ

مرحله اول ،دوم

بهتر از گ گوگرد و گوگرد وتاب بودند .آزمایش

موتوري النآدار در سه نوبت،نوبت اول :قب از تورم

دیگري ( )Kianoosh, 1383نشان داد که نوآریمول و

جوانهها ،نوبت دوم :بعد از ریزش گلبرگها و تشکی

پنکونازول در کنترل سفیدک پودري انگور مؤثرتر از

میوه ،نوبت سوم :دو تا سه هفته پآ از سمپاشی نوبت

کرزوکسیم متی و گوگرد وتاب هستند و تريدمورف

دوم که مصادف با ظاهر شدن غورهها سمپاشی شدند.

و گ گوگرد در گروه سوم قرار گرفتند .در ی

براي پاشیدن گ گوگرد روي دراتچههاي مربو به

بررسی نیز تأثیر قار کشهاي پنکونازول ،دینوکاپ،

این تیمار ،از پارچه ملم استفاده شد .پآ از گذشت

نوآریمول ،تريفلومیزول ،گ گوگرد ارزیابی شد که

حدود  1-9هفته از آارین سمپاشی ،نمونهبرداري

هگزاکونازول و تریفیمین طی  1نوبت سمپاشی نسبت

صورت گرفت.به این منظور از دراتچههاي هر کرت

به سایر قار کشها از کارایی بهتري در کنترل بیماري

به طور تصادفی  611برگ و  5اوشه از چهار جهت

اباز جلفایی و همکاران
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اصلی و مرکز دراتانچیده شد و در کیسههاي فریزر

مربو به هر نمونه :N،تعداد ک نمونه مربو به هر

مجزا به آزمایشگاه منتق گردید.

تکرار :V،حداکثر درجه آلودگی.

تعيين درصد وقوع بيماري :نمونهها بر اسا

تعداد

برگها و میوههاي داراي ع یم و فاقد ع یم بیماري
سفیدک پودري مشخص و طبق فرمول زیر درصد
وقوع بیماري در آنها محاسبه گردید.
PDI = (ndN)100

در این فرمول :6PDIدرصد وقوع بیماري در برگها و
میوهها :nd،تعداد نمونههاي داراي ع یم بیماري: N ،
تعداد ک نمونههاي شمارش شده

تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينها :نتایج حاص از
محاسبه میزان درصد وقوع بیماري و درصد شدت
بیماري سفیدک پودري براي هر کرت در برنامه آماري
) SAS (v. 9.1تجزیه واریانآ شدند و با توجه به
معنیدار بودناات ف تیمارها ،میانگین تیمارها با آزمون
چند دامنهاي دانکن در سح احتمال پنج درصد مورد
مقایسه قرار گرفتند .از آنجاییکه ارقام موهاي تیمار
شدهدر سه استان متفاوت بودند ،تجزیه مرک

تعيين درصد شدت بيماري:ع یم روي هر برگ ،بر

نگرفت.

صفر تا  )Wan and Schwaninger, 2007( 5به شر

نتايج

اسا

درصد تخمینی پوشش لکه روي سح برگ از

زیر طبقهبندي شد:

صورت

با توجه به این که ارقام دراتان مورد بررسی در سه
 1/6 :درصد تا

استان متفاوت بودند و آزمون بارتلت انجام شاده باراي

درجه صفر :بدون ع مت ،درجه ی

 5/1درصد ،درجه  5/6 :2درصد تا 65/1درصد ،درجه

صفات مورد بررسی معنی دار شد لذا دادههاي هرکادام

 65/6 :9درصد تا  91/1درصد ،درجه  91/6 :1درصد

از استانهاا باهطاور مجازا ماورد تجزیاه واریاانآ قارار

تا  15/1درصد ،درجه  15/6 :5درصد تا  65/1درصد،

گرفت.

درجه  65/6 :6درصد تا  85/1درصد ،درجه 85/6 :5

استتتا ستتمنا اشتتاهرود  :نتااایج تجزیااه واریااانآ

درصد تا  611درصد

دادههاااي حاصاا از ارزیااابی باارگهااا و میااوههاااي
گسترش بیماري روي هر

دراتچههاي تیمار شده در استان سامنان نشاان داد کاه

ع یم روي میوه ،بر اسا

اوشه از صفر تا  (Tromp and Marais, 1981) 9به

اثر تیمارها بار کااهش درصاد شادت بیمااري و وقاوع

شر زیر طبقهبندي شد:

بیماااري معناایدار اساات (جاادولهاااي 6و .)2مقایسااه
(آلودگی کم):

میانگین درصد وقوع بیمااري و درصاد شادت بیمااري

درجه صفر :بدون ع مت ،درجه ی

 6تا  9حبه در هر اوشه آلوده است .درجه ( 2آلودگی

روي برگ ها نشان داد که تیمارهاي بلکیوت1/55 ،1/5

اوشه آلوده است.

 1/625در هزارباادون اااات ف

متوسط) :تا  %25حبههاي ی

و  6در هاازار و توپااا

درجه ( 9آلودگی شدید) :بیش از  %25حبههاي ی

آماریمعنیدار با یکدیگر کمترین میزان شادت بیمااري

اوشه آلوده است.

و وقوع بیماري را نسبت به سایر تیمارها داشتند (جدول

PDS = [ (nivi)  VN]100

در این فرمول :2PDSدرصد شدت بیماري : ni،تعداد
نمونههاي با درجه آلودگی مشابه :vi،درجه بیماري

 .)9همچناین مقایسااه میااانگین درصااد وقااوع بیماااري و
درصد شدت بیمااري روي میاوه هاا نیاز نشاان داد کاه
تاک هاي تیمار شده با توپاا

 1/625در هزارکمتارین

درصد شدت بیماري و وقوع بیماري را داشات و ساایر
Percent Disease Incidence
Percent Disease Severity

1
2

تیمارها بدون اات ف آماري معنای دار باا یکادیگر در
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گروه بعدي واقع شدند .با این وجود همگای نسابت باه

در هزار نیز با تیمارهاي مذکور در ی

شاهدها اات ف آماري معنیدار داشتند (جدول .)1

قرار گرفت (جدول.)1

استتتا كهگيلوي ته و بتتوير احمتتداياستتو  :تجزیااه

استا قزوين اقزوين  :نتایج تجزیه واریانآ دادههاي

واریانآ دادههاي حاص از ارزیابی برگها و میوههاي

حاص از ارزیابی برگها و میوههایدراتان تیمار شاده

دراتان تیمار شده دریاسوو نشاان داد کاه تیمارهاا بار

در استان قزوین نشان داد که تیمارها بر کااهش درصاد

کااااهش درصاااد شااادت بیمااااري و وقاااوع بیمااااري

وقااوع بیماااري و شاادت بیماااري در مقایسااه بااا هاام و

اثرمعنیدار داشتهاند (جداول  6و  .)2مقایسه میانگینهاا

شاهدها اثر معنیدار داشتند (جدولهاي 6و  .)2مقایساه

نشااان داد کااه کمتاارین میازان درصااد وقااوع بیماااري و

میانگین درصد وقوع بیمااري و درصاد شادت بیمااري

درصد شدت بیماري روي برگهاي تااکهااي تیماار

روي برگ هانشان داد کاه در بارگ تااکهااي ماورد

شده با بلکیوت  6در هزار و بلکیوت  1/55در هزار رخ

بررساای ،کمتاارین میاازان شاادت و وقااوع بیماااري در

داده است .سپآ بلکیوت  1/5در هزار ،کومولو

ا

گاروه آمااري

بوتههااي تیماار شاده باا بلکیاوت  6درهازار و توپاا

 9در هزار وگوگرد میکرونیزه بدون اات ف معنای دار

 1/625در هااازاررخ داد(جااادول  .)9در میاااوههااااي

از یکدیگر داراي کمترین میزان شدت و وقوع بیمااري

تاک هایمورد بررسای ،درصاد وقاوع بیمااري در کلیاه

بودند (جدول  .)9همچنین مقایسه میانگین درصد وقوع

تیمارهااا اااات ف معناایداري نداشااتند .از نظاار درصااد

بیماري و درصد شدت بیماري روي میاوههاا نیاز نشاان

شدت بیماري میوه هاي تاکهاي تیمار شده باا توپاا

داد که تیمارهاي بلکیاوت  6در هازار و بلکیاوت 1/55

 1/625در هزار ،بلکیوت  6در هزار ،بلکیاوت  1/55در

در هزار با سایر تیمارها و شااهدها ااات ف معنایداري

هاازار و کومولاااو

 9در هاازار بااادون ااااات ف

دارند و کمترین میزان شدت بیماري و وقوع بیماري را

معنیدار باا یکادیگر نسابت باه ساایر تیمارهاا کمتارین

داشتند .البته از نظر درصد شدت بیمااري بلکیاوت 1/5

میزان شدت بیماري را داشتند (جدول .)1

ا

جدول  -6تجزیة واریانآ درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگهاي انگور در سه استان سمنان ،کهگیلویه و
بویر احمد و قزوین.
Table 1. Analysis of variance of percent disease severity and disease incidence on grape leaves in
Semnan, Kohkiloye and Boveirahmad and Qazvin provinces
Mean squares
Semnan
Kohkiloye and Boveirahmad
Qazvin
D.F
Disease
Disease
Disease
Disease
Disease
Disease
)incidence (%) severity (%
)incidence (%
)severity (%
)incidence (%
)severity (%
3
489.45
52.87
20.44
4.07
57.86
4.57
*
*1707.55
*3204.92
*930.00
*1567.74
*1655.73
7
520.02
21
254.69
51.00
17.59
5.42
28.12
5.53
28.79%
39.13%
13.38%
19.02%
6.77%
6.74%
** Significant at 5% level

S.O.V.
Replicate
Treatment
Error
C.V.
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 کهگیلویه و بویر، تجزیة واریانآ درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي میوههاي انگور در سه استان سمنان-2 جدول
.احمد و قزوین
Table 1. Analysis of variance of percent disease severity and disease incidence on grape fruits in
Semnan, Kohkiloye and Boveirahmad and Qazvin provinces.
Mean squares
Semnan
Kohkiloye and Boveirahmad
Qazvin
S.O.V.
D.F
Disease
Disease
Disease
Disease
Disease
Disease
incidence (%)
severity (%)
incidence (%)
severity (%)
incidence (%) severity (%)
Replicate
3
850.00
851.97
45.83
5344.54
245.83
2378.86
1507.14*
1351.59*
Treatment
7
5812.50*
25.74*
655.35*
68.12*
Error
21
211.90
123.33
93.45
30.43
417.26
175.90
C.V.
18.49%
26.55%
15.94%
14.10%
23.51%
25.79%
** Significant at 5% level

 کهگیلویه و، مقایسة میانگین درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگهاي انگور در سه استان سمنان-9 جدول
.بویر احمد و قزوین
Table 2. Mean comparison of percent disease severity and disease incidence on grape leaves in
Semnan, Kohkiloye and Boveirahmad and Qazvin provinces

Treatment

Dosage

Semnan
Mean of
disease
incidence (%)*

Mean of
disease
severity (%)*

Kohkiloye and Boveirahmad
Mean of
Mean of
disease
disease
incidence (%)* severity (%)*

Qazin
Mean of
disease incidence
(%)*

Mean of
disease
severity (%)*

Topas
EW 20%

0.125 g/l

33.00 c

7.80 d

28.25 c

10.47 c

53.50 d

12.32 f

Belkute
WP 40%

0/05 g/l

47.50 bc

13.76 cd

16.00 d

4.20 de

95.25 a

49.34 c

Belkute
WP 40%

0/75 g/l

37.50 c

6.72 d

10.5 fe

2.45 fe

86.50 bc

29.56 d

Belkute
WP 40%

0.1 g/l

30.50 c

6.95 d

7.75 f

1.40 f

42.75 e

9.56 f

3 g/l

72.00 ab

23.01 bc

18.75 d

5.15 de

82.50 bc

29.71 d

sulfur powder

60 – 90
kg/h

65.00 ab

20.06 c

21.75 d

6.17 d

78.50 c

25.84 e

Control
(without
any spraying)

-

78.00 a

31.92 ab

89.75 a

46.45 a

97.00 a

63.09 a

Control
(water
spraying)

-

80.00 a

35.78 a

58.00 b

21.67 b

90.25 ab

59.49 b

Kumulus-S
WP 80 %

* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range
test = 5%)
) (آزمون دانکن در سح احتمال پنج درصد. اات ف معنیداري ندارند،* میانگینهایی که داراي حداق ی حرف مشترک هستند
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 کهگیلویه و، مقایسة میانگین درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي میوههاي انگور در سه استان سمنان-1 جدول
.بویر احمد و قزوین
Table 2. Mean comparison of percent disease severity and disease incidence on grape fruits in
Semnan, Kohkiloye and Boveirahmad and Qazvin provinces.
Treatment

Topas
EW 20%
Belkute
WP 40%
Belkute
WP 40%
Belkute
WP 40%
Kumulus-S
WP 80 %
sulfur powder
Control
(without
any spraying)
Control
(water
spraying)

Dosage

Semnan
Mean of
disease
incidence (%)*

Mean of
Disease
severity (%)*

Kohkiloye and Boveirahmad
Mean of
Mean of
disease incidence disease severity
(%)*
(%)*

Qazvin
Mean of
disease
incidence (%)*

Mean of
disease severity
(%)*

0.125 g/l

40.00 c

13.31 d

75.00 b

34.75 b

70.00 a

24.97 c

0/05 g/l

85.00 ab

41.66 c

30.00 c

9.95 c

100.00 a

71.62 a

0/75 g/l

70.00 b

33.33 c

10.00 d

3.30 c

70.00 a

33.27 bc

0.1 g/l

70.00 b

29.99 c

10.00 d

3.30 c

85.00 a

31.62 bc

3 g/l

80.00 ab

37.21 c

75.00 b

33.30 b

80.00 a

34.95 bc

60 – 90
kg/h

85.00 ab

45.47 bc

85.00 b

41.65 b

90.00 a

48.30 b

-

100.00 a

61.66 ab

100.00 a

94.97 a

100.00 a

79.95 a

-

100.00 a

71.99 a

100.00 a

91.62 a

100.00 a

86.62 a

* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range
test = 5%)
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بحث

توپا

قاار کاش داراي محا اثار ااتصاصای و

ی

در استان سمنان (شاهرود) قار کشهااي بلکیاوت

مهارکننااده دمتی ساایون ( )DMIاساات و احتمااال ب اروز

 1/625در هزارنسبت

مقاومت در قار ها به این گروه از قار کشهاا وجاود

به سایر قار کش هاي مورد بررسای از کاارایی بهتاري

دارد (ریس

متوسط در بروز مقاومات) و در دنیاا نیاز

در کنترل بیمااري سافیدک پاودري انگاور برااوردار

مقاومت به توپا

بودند باه طاوري کاه درصاد شادت بیمااري در بارگ

 ،)al., 2015با توجه به کاهش کارایی توپا

تاکهاي تیمار شده باا ایان قاار کاشهاا بایش از 35

کهگیلویه و بویراحمد ،بهتر است در این استان مصرف

درصدکمتر از شاهدها بود .در میوه دراتان تیمار شاده

این قار کش بهطور متناوب با قار کشهایباا ریسا

با دوز  6و  1/55در هزار و توپا

گازارش شاده اسات (

Bordelonet

در استان

با توپا

 1/625در هزار ودوزهااي  6و  1/55بلکیاوت

بروز مقاومت کم مث قاار کاش جدیاد بلکیاوت کاه

به ترتی

حدود  31درصد و  81درصد بیمااري نسابت

قار کشی تماسی با چند مح اثار اسات صاورت

ی

بااه شاااهدها کاااهش داشاات .در اسااتان کهگیلویااه و

گیرد .همچنین در مواردي که فشار بیمااري زیااد یاا از

دو غلظات 6و  1/55در

به بیماري سفیدک پاودري اساتفاده شاده

بویراحمد (یاساوو) باه ترتیا

ارقام حسا

هزار بلکیوت با حدود  31درصد کاهش شدت بیماري

باشد نیاز به چند مرحله سمپاشی به فواص  5تا  61روز

نساابت بااه شاااهد ،روي باارگ و میااوه در بااین سااایر

است و اگر فواص باین سامپاشای زیااد باشاد کاارایی

تیمارهاي مورد بررسی ،بهتارین کاارایی را داشاتند .در

قااار کااش کاام ماایشااود (

استان قزوین ،قار کش هااي توپاا

;Wicks et al., 2002

 1/625در هازارو

 .)Anonymous, 2014; Bordelonet al., 2015در

بلکیوت  6در هزار در بین کلیه تیمارها بهترین کاارایی

این موارد بهتر است از قار کشهایی که ریس

بروز

را در کنترل بیماري سفیدک پودري انگور داشاتند ،باه

مقاومت به آنها کم است (مث بلکیوت) استفاده شود.

در

در این بررسی بهطور ک کارایی گ گوگرد کمتر از

هزار بیش از  81درصد نسبت به شاهدها شدت بیمااري

توپااا

بااود و ایاان بااا یافتااههاااي ارومچاای و کااالورا

را در برگ و حدود  31درصد در میوه کااهش دادناد.

( and Callora, 2002 Ouroumchiمحابقااات دارد.

در هر ساه اساتان ماورد بررسای بلکیاوت  1/5در هازار

همچنین کارایی گ گوگرد کمتر از قار کش جدیاد

نسبت به غلظت هاي بااالتر ایان قاار کاش و حتای در

بلکیوت بود .از طرف دیگر براي کاهش جمعیت اولیاه

برای موارد نسبت به قار کش هااي دیگار از کاارایی

قار بیمارگرالزم است اولین سمپاشی درسات قبا از

رعیفی در کنتارل بیمااري برااوردار باود .بناابراین بار

تورم جوانهها صاورت گیارد و معماوالً در ایان مرحلاه

شدت بیمااري ،غلظات  1/55تاا  6در هازار ایان

دماي محیط کمتر از  61درجه سانتیگراد مایباشاد ،از

قار کش براي کنترل بیماري سفیدک پاودري انگاور

طرفی سولفور در دماي کمتر از  61درجاه ساانتیگاراد

قاب استفاده است.

چندان مؤثر نیست ،لذا بهتر است اولین سمپاشی با ایان

در اسااتان کهگیلویااه و بویراحمااد ،توپااا  1/625در

قار کش انجام نشود .در رمن سولفور در دماي باالتر

هزاراز کارایی رعیفی در کنترل شدت بیمااري هام در

از  91درجه سانتیگراد باعث گیاهسوزي میشاود ،لاذا

برگ ها و هم در میوهها براوردار بود در حالی کاه در

اگر در سم پاشی نوبت سوم و چهارم دمااي هاوا بااالتر

دو استان قزوین و سمنان این قاار کاش کاارایی قابا

از 91درجه سانتی گراد باشاد نبایاد از ساولفور اساتفاده

قبااولی در کنتاارل شاادت بیماااري داشاات .از آنجاکااه

گااردد .از آن جاکااه قااار کااش جدیااد بلکیااوت ایاان

طوري که توپا

اسا

حدود  81درصد و بلکیوت یا
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سپاسگزاري

محدودیتها را نداشاته و از کاارایی ااوبی در کنتارل

از کلیه همکااران ارجمناد کاه در اجاراي ایان تحقیاق

بیماااري ساافیدک پااودري انگااور براااوردار اساات

نگارنادگان را مسااعدت نمودنااد باه اصاوص ساارکار

جایگزین مناسبی براي ساولفور باه اصاوص در اولاین

.اانم شیما عظیمی کمال تشکر و قدردانی را داریم

.مرحله سمپاشی میباشد
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Abstract
Powdery mildew disease caused by Erysiphe necator is one of the most important diseases of vine
that cause quality and quantity damage in many parts of Iran every year. In the present study, the
efficacy of new fungicide, imonoctadin (Belkute® WP 40%) was compared with common fungicides
including penconazole (Topas EW® 20%), sulfur (Kumulus-S® WP 80%), and sulfur powder for the
control of Powdery mildew disease on grape. The experiment was carried out in Semnan (Shahrood),
Kohkiloye and Boveirahmad (Yasuj) and Qazvin provinces in a Randomized Complete Block Design
(RCBD) with 8 treatments and 4 replications. Treatments included Belkute at 0.5, 0.75 and 1 g/l,
Topas 0.125 g/l, Kumulus –S 3 g/l, sulfur powder 60 – 90 kg per/ha. (According to the first, second
and third stages of spraying) and controls (without any spraying and with water spraying). Treatments
were applied at three stages (the first spraying time was before swelling buds, second one was after
petal fall and the third one was 2-3 weeks after the second spraying, which coincided with the
appearance of sour grapes). Percent disease incidence and Percent disease severity were measured and
analyzed using SAS software in three provinces. Mean comparison of disease severity and disease
incidence percentages were done by Duncan's multiple range test (α =5%). Results show significant
differences between all the fungicide treatments and the controls. Belkute at 1and 0.75 g/l alone or in
alternation with Topas 0.125 g/l had better controlling affects than the other treatments. Percent
disease severity (PDS) in vines treated with Belkute 1and 0.75 g/l were 6.95 and 6.72% on leaves and
29.99 and 33.33% on fruits in Semnan Province, 10.40 and 2.45% on leaves and 3.30% on fruits in
both treatments in Kohkiloye and Boveirahmad Province, 9.56 and 29.56% on leaves in Qazvin
Province respectively. Also, percent disease incidence (PDI), were 30.50 and 37.50% on leaves and
70.00% on fruits in both treatments in Semnan Province, 7.75 and 10.50% on leaves and 10.00% on
fruits in both treatments in Kohkiloye and Boveirahmad Province, 42.75 and 50.86% on leaves and
85.00 and 70.00% on fruits in Qazvin Province respectively.
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