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 مبارزه و .. زمستانگذرانی  نشانه ها نام علمی نام فارسی

 Venturia inqualis لکه سیاه سیب
 و شکل  غیرجنسی 
Spilocaea pomi 

به دمبرگ، برگ، میوه و شاخه وفلس 
حمله میکند،لکه های بیماری در 

برگ، ابتدا مخملی سبز تا  هردوطرف
قهوه ای، بافت لکه چوب پنبه ای، در 
اواخر تاستان و پاییز در باغ نشان 
نمیدهد بلکه در سردخانه خود را نشان 

 میدهد

به شکل پریتس های 
دروغی اولیه در برگها و 
میوه های افتاده در 
معتدل : میسیلیوم داخل 

 زخمهای سرشاخه

رقم مقاوم مثل زر لبانی و -1
-2رمز که کمتر حساسند ق

بهداشتی :از بین بردن 
 -3برگهای آلوده با کود اوره 

سمپاشی درخت با کاپتان، 
اول مانب، مانکوزب وزمان 

هنگام شکفتن جوانه دوم پیدا 
شدن دسته گل سوم پایان 

 روز بعد14و چهارم  گلدهی

سفیدک پودری 

 سیب

Podosphaera 

leucotricha 

 غیرجنسی آن
Oidium farnosum 

در سطح زیری برگ به شکل لکه 
های با حاشیه نامشخص و نمایی 
مخملی، سرشاخه کم رشدی و 

میسلیوم قارچ روی آن قرار میگیرد.  
سرما های آلوده نسبت به جوانه 

 حساسند.

میسیلیوم در جوانه های 
خفته آلوده سال قبل و 
کنیدی های روی آن 

 عامل خسارت بهارند

لبنانی رقم مقاوم قرمز -1
بهداشتی : -2متحمل است

احداث باغ در منطقه افتابگیر، 
قارچ  -3حذف سرشاخه آلوده 

کشهای گوگرد، پیرازوفوس، 
و استفاده از  توپاس، دینوکارپ

 Amplemycesقارچ 

qisqualis 

زنگ ایرانی 

 سیب

Gymnosporangium 

confusom 
لکه های زرد در رویه باالیی ودمبرگ 
برگهای پایینی سیب و زالزالک. 
پیرامون لکه حاشیه سبزرد. و جوش 
های کوچک پیکنیوم قارچ.ایسیوم 

 قارچ لوله ای و خمیده شکل است. 

تلیوم روی شاخه های 
انواع ارس)سروکوهی(در 
هوای مرطوب جوانه زده 
و بازدیوسپور با فشار از 

 د میرود.پایک ازاد و با با

حذف درختان اروس، 
 قارچکشهای ذی تیوکاربامات

پوسیدگی قهوه 

 ای سیب

monilliaجنسهای  و  
sclerotinia fructigena 

باعث سوختگی و بالیت برگها، گلها، 
 شانکر در میوه، پوسیدگی در میوه،

میسیلیوم در شانکر -1
 -2سیخکهای عفونی 

میسیلیوم در میوه و 
 گلهای عفونی باقی مانده

کنیدیها به صورت  -3
اسپوروکیوم روی 

سختینه در  -4سیخگها 
میوه هایعفونی ریخته 

 شده در کف باغ.

جمع اوری میوه های -1
سمپاشی درختان -2عفونی 

در خالل دوره گلدهی و 
ریزش گلبرگها . قارچکش 
زینب، تیوفنات متیل و اکسی 

 کلرمس

ابرهای پراکنده به پرگنه ها به صورت  Gloeodes pomigena لکه دوده ای
رنگ سبز زیتونی روی میوه. لکه ها 

 مدور، منفرد کوچک

پکنید و میسلیوم روی 
سرشاخه های آلوده 

 سیب و درختان جنگلی
انتسار قارچ با 

 کالمیدسپور است.

عملیات زراعی که هرس -1
حذف و انهدام  -2درختان،

میزبان های بیماری در 
به فاصله  -3مجاورت باغ 

وقع ریزش روز از م10-14
گلبرگهابا قارچکش مناسب. 

 قارچکشهای بنزیمیدازول.
 Schizothyrium pomi نقطه مگسی

 zygophialaو غیرجنسی 

jamaicensis 

پریتس های دروغی که روی میوه 
هست به صورت دسته های چندتایی 
که بروی میوه نقاط براق ایجاد میکند. 

 لکه ها نامنظم  و دایره وار

پریتس های دروغی 
روی کوتیکول اندامهای 

 مییزبان 
آلودگی با آسکوسپور 

 منتقل میشود.

 لکه دوده ای و نقطه مگس معموال باهم روی سیب و گالبی رخ میدهند.
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دارخور درختان 

 سیب

Leucostoma cicta  شانکر رو تنه و شاخه، شاخه در محل
 عفونت کمی نرم شده،

میسیلیوم ذر بافتهای -1
عفونی اطراف شانکرهای 

به صورت  -2ایجاد شده
پیکنید به ندرت پریتس 

به  -3در متتن شانکرها
صورت پیکنید و به ندرت 
پریتس روی شاخه ها و 
سرشاخه های عفونی 

 بریده در انبار

تراشیدن  دقیق شانکر -1
موجود روی شاخه و تنه  و 
اندود کردن محل با 

. سه بار سمپاشی 2والزاواکس 
درختان باغ با قارچکش 
همزمان با مبارزه علیه کرم 

 سیب، 

valsaو  leucostonaوجه تمایز بین  برای همین شانکر لوکوستومایی والزلیی و در بود یا نبود کنسپتاکل در استروما است.  
 سیتوسپورایی تقریبا شبیه بهم هستند.

شانکر 

بوتریوسفریایی 

 سیب

Botrysosphaeria ribis  و
 dothiorella فرم غیرجنسی 

pyrenophora 

شانکرهای بزرگ روی تنه و شاخه 
درختان، در سطح شانکر ترکهایی 

 دیده میشود. 

میسلیوم، پیکنید و 
پریتس دروغی در محل 
شانکر و پوست خشکیده 

اندامهای چوبی و عفونی 
 نیز میوه های آلوده

احداث باغ در زمین و -1
شرایط مناسب، کوددادن 

قطع شاخه های  – 2مناسب 
آلوده و تراشیدن شانکرها به 

 -3انضمام بافتهای عفونی 
سمپاشی درختان در پاییز بعد 
 از هرس و سالم سازی با بردو

شانکر 

 نکتریایی

Cylindracarpon 

heteronemum 
درختان جوان، پیرامون خشکیدن 

 بافت الوده پنبه ای می شود.
قطع و انهدام بافتها و -1 

بعد -2قسمتهای شانکردار
ریزش برگ در پاییز با بردو یا 

 قارچ کش مسی

پوسیدگی 

رزیلینیایی 

 ریشه

Rosselinia nectarix 

 و فرم غیرجنسی 
Dematophora nectarix 

رنگ پریدگی برگساره ها، عدم رشد 
شاخساره ها، و هر بیماری و تشکیل 

 روی ریشه باید این عالئم را دارد.

میسلیوم در ریشه های 
پوسیده و گاهی به شکل 
توده میسیلیوم متراکم در 
خاک یا چسبنده به 

 بقایای ریشه

نهالهای سالم وعاری از -1
قبل کاشت  -2بیماری 

درختان، خاک زمینهای آلوده 
 -3با افتاب یا متیل بروماید 

از  -4اشت عمیق احتناب ک
بین بردن درختانی که امیدی 

 نیست به آنها.

پوسیدگی 

 آرمیالیی ریشه

ریشه بلوطی،  پوسیدگی ریشه 
 بر، پوسیدگی بند کفش، 
Armillaria mellea 

ریشه ها قهوه ای شده، در پیشرفته 
شاخه های جوان یا مسن خشک 

 میشوند.

نماریشه و میسیلیوم های 
موجود درخاک یا ریشه 

 بیمارهای 

نهال های سالم و زمینی -1
از بین  -2بکر استفاده شود

 -3بردن درختان بی امید 
قارچکشهای بنزیمیدازول و  

تریکدرما آنتاگونیست های 
هارزیانوم و گیلوکالدوم 

 ویرنس

پوسیدگی 

فیتوفترایی 

 طوقه و ریشه

سطح پوست تا چوب با چاقو برش  Phytophtoraجنسهای 
رشد شده و داده میشود و درخت کم 

شاخساره کم میشود. و ریشه به جای 
بافت سالم سفید به رنگ نارنجی 

 درمیاد.

میسیلیوم یا ااسپور در 
بافتهای آلوده یا ااسپور 

 در بقایای آلی و خاک

کاشت  -2زه کشی مهم -1
 -3در پشته در فرورفتگی 
 -4احتناب از کاشت عمیق 

 و  m2استفاده از پایه های 

m4 . 

به قیمت پایه درخت به نام (Crown rotپوسیدگی یقه) قسمت های پیوندی درخت، و به بن درخت حمله میکند(Collar rot) پوسیدگی طوقه

 ، اسپورها بی رنگ، بدون دیواره عرضی، و میسیلیوم های مسن بنددارهستند.ریشه و دور آن(root rotپوسیدگی ریشه ) یقه

 بیماری های پس از برداشت 
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Alternaria alternata    - Aspergillus Spp – Botryrtis  - clodosporium – dreschlera – fusarim – penicillium expansum – 

phoma mali – rhizopus nigricans 

پوسیدگی کپک 

 آبی

Botrytis cinerea  لکه هایی در مجاور گلگاه، آلودگی از
محل ترکها و زخمها، در شرایط 

اسپور های مرطوب بروی میوه 
، سرایت به خاکستری تشکیل میشود

 میوه سالم زیاد است

کنیدی و سختینه در 
خاک باغ، ری مواد آلی و 
میوه های پوسیده در 
خاک یا  انبار ، پرگنه 

رشد  PDAقارچ روی 
 میکند

 -2برداشت و حمل درست -1
تیمار پس از برداشت با 

 -3قارچکش بنزیمیدازول 
آنتاگونیست های تریکودرما 

 ویریده در هنگام گل افشانی

پوسیدگی 

 آلترناریایی

Alternaria alternate  ،لکه های گرد، قهوه ای تا سیاه رنگ
 خشک و سفت و کم عمق

این قارچ ساپروفیت 
 ضعیف است 

برداشت و بسته بندی با -1
جعبه ها با آب کلردار  -2دقت 

میوه پس از  -3یا بخار اب 
 رداشت با بنزیمیدازول؛ 

پوسیدگی 

 ریزوپوسی

Rhizopus stolonifer  لکه های قهوه ای رنگ نرم، شیرابه
 بد بویی دارد. 

انهدام مایه اولیه قارچ و -1 
سمپاشی به منظور حدف 

جا به  -2حشرات سوراخ کن 
تبرید سریع  -3جایی به دقت 

میوه پس از برداشت و 
 نگهداری در سردخانه

سوختگی 

 آتشی

Erwinia amylovora  شکوفه ها آبگزه میشوند. بیشتر در
نهنج و دمگل بروز میکند.شکوفه  
خشکیده و سیاه میشود.برگها 

 سیستمیک سیاه میشوند.

روی محیط کشت آگر 
 مغذی رشد میکند.

در بافتهای پوست لبه 
شانکرهای فعال  عفونی 

 شده در همان سال

اعمال قرنطینه دقیق، ریشه 
کنی و سوزاندن درختان الوده، 

 هرس شدید درختان بیمار، 

روی برگ و میوه و سرشاخه، لکه  Venturia pyrina لکه سیاه گالبی
هایی رو برگ، مدور ، قهوه ای، در هر 
 دو سطح برگ، حالت مخملی دارند.

آلودگی ثانویه از کنیدی هایی هست 
 وجود می آید.که از لکه های اولیه ب

ریشه ناجور 
است)هتروتالیک(، 

پریتس های دروغی  در 
ماهای زمستان در 
برگهای آلوده افتاده 

و در بهار سال  برزمین
بعد آسکوپسورها بوجود 

 می آید.

استفاده از ارقام متحمل و -1
جمع آوری وانهدام  -2مقاوم 

برهای آلوده بر کف باغ، مقدار 
 -2مایه قارج کاهش میدهد 

قارچکش کاپتان، بازندارنده 
بیوسنتز ارگوسترول و دی 
 تیانون به خوبی کنترل میکند.

غربالی درختان 

 میوه هستهدار

Wilsonomyces 

carpophilus 
لکه های روی برگ، در هوای گرم 

ها خشک و از پهنک برگ جدا  لکه
 میشود و برگ سوراخ سوراخ میشود.
قارچ به صورت مستقیم در میزبان 

 نفوذ میکند

در محیط کشت سیب 
 ، اگار -دکستروز –زمینی 

سمپاشی زمستانه با مخلوط 
بردو یا قارچ کش مسی، 

روز بعد تشکیل میوه باید از 20
قارچ کش آلی استفاده کرد 
چون میوه دارد. مثل کاپتان، 

 زیرام

سفیدک پودری 

 یا نمدی هلو

Podosphaera 

clandestine 
 Sphaerotheca pannosaو 

هفته پس از باز شدن برگ روی 3-4
برگ، بروی میوه باعث لکه های 
سفید یا قرمز میشود.موجب توقف 
رشد  ریزش میوه، روی سرشاخه : در 
اواخر بهار روی سرشاخه، سرشاخه کم 

 رشد، باریک

میسیلیوم در فلسهای 
داخلی جوانه های هلو یا 

 گلسرخجوانه های خفته 

حذف و انهدام بوته های 
گلسرح آلوده، استفاده از 
کاراتان یک  در هزار ، حداقل 

بار سمپاشی ، سمپاشی اول  3
پس از ریزش گلبرگ؛ 
سمپاشی بعدی بعد از گل 

 برای جلوگیری الودگی میوه
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برگ پیچیئگی 

 هلو

Taphrina deformans  از طریق تولید کنیدی های که
سلولهای مخمری یا 
بالستوسپورمیسازند. و خودشان جوانه 

 زده و سرشاخه و جوانه را میپوشاند.

راه اصلی و عمده مبارزه قارچ  
کش استیکبار در پاییز بعد 
خزان برگها با مخلوط بردو 

درصد ولی در مناطق  ½
شرایط آب و هوایی مناسب 
است سمپاشی سوم اواخر 
زمستان قبل باز شدن جوانه 

ا مقاوم ها، هیچکدام از رقم ه
 نیستند

و نمایان تر از برگ روی میوه شایع تر  Taphrina pruni انبانک آلو
و سرشاخه است. داخل میوه های 
الوده خالی است . هسته در آن 

 تشکیل نمیشود.

سرشاخه و فلسهای 
جوانه به شکل 
 بالستوسپور و اسکوسپور

ارقام متحمل و مقاوم ، 
استفاده از ارقام حساس، یکبار 

پاییز و دفعه ددوم اواخر اواخر 
 زمستان قبل شکفتن جوانه ها

فربام  درصد. 1.2مخلوط بردو 
و کلروتالونیل برای مبارزه 

 خوبه

لکه آجری برگ 

 بادام

Polystigma 

amygdalinum 
به صورت لکه بی شکل و سبز متمایل 
به زرد، لکه ها گوشه دار،در سطح 
تحتانی برجسته در باالی برگ 

در محل اولدگی  فرورفته قطر برگ
 کلفت میشد.

به شکل پریتس در 
برگهای آلوده ریخته شده 

 در زمین

-2جمع آوری برگ آلوده -1
شخم زمین قبل جوانه زدن  
چون خاک را عاری از پریتس 

بار سمپاشی  3-2 -3میکند 
هنگامی که گلبرگهای درخت 

روز بعد و سوم 15مریزنددوم 
 روز بعد15

لکه قرمز برگ 

 آلو و گوجه

Polystigma rubrum  ،برگ در محل لکه متورم و کلفت
سطح زیر برگ برامده و سطح باال 

دارای پیکنید و  فرورفته،
 پیکنیدیوسپور و دارای استروما

به شکل پریتس در 
برگهای آلوده ریخته شده 

 در زمین

اقدام  -2ارقام مقاوم -1
بهداشتی برای جمع آوری 

مبارزه  -3برگ آلوده در پاییز 
با قارچ کش کاپتان  شیمیایی

و زینب و مخلوط بردو، 
بهترین زمان بعد ریزش 
گلبرگ، سمپاشی دوم دو 

 هفته بعد

زنگ درختان 

 میوه هسته دار

Tranzschelia discolor و  
T. pruni-spinosae 

زنگ روی برگ، لکه های سبز روی 
دو سطح برگ، سرشاحه ها کمی آبگز 
و متورم،  و جوش های یوریدیوم 

پاره میکنند.پوست سرشاخه پوست را 
بیمار به طور طولی ترک میخورد و 

 یورودیوسپور بیشتری بوجود میآید.

میسلیوم در سرشاخه و یا 
به شکل یورودیوسپور 

 روی سرشاخه و برگها

سمپاشی حفاظتی، در ریزش 
بااران یورودیسور زیاد میشود. 
انتشار ثانویه بیماری موجب 
تشدید میشود. خزان زودرس 

ست موجب است ممکن ا
درخت دوباره برگ و شکوفه 

 دهد.

Tranzschelia discolor و اون یکی از نظر مرفولوژیکی در تلیوسپور متفاوتند، در دیسکالر دو سلول تلیوسپور از نظر شکل و اندازه با هم متفاوتند و  
 دیواره خارجی آنها به طور یکنواخت پوشیده از زگیل نیست

پوسیدگی قهوه 

ای درختان 

 میوه هسته دار

Monillia  بالیت یا سوختگی ایجاد میکند. صمغ
زدگی دیده میشود، دسته های گل 

 خشکیده میشود. گلها چروکیده

به شکل میسلیوم در میوه 
های مومیایی باقیمانده 
روی درخت یا شانکر 
سیخکهای مبتال یا شبیه 

جلوگیری از  اوایل بهار برای
آلودگی گلها وسیخکها، چند 
هفته قبل برداشت برای 

بار و 2الودگی میوه، جوانه ها 
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سختیه )میوه های 
مومیایی و ریخته شده در 

 خاک(

قبل رسیدن میوه، قارچ کش 
و  کاپتان، تیوفنات متیل، تیرام
 باکتری باسیلوس سابتیلیس

شانکر 

 سیتوسپورایی

 شانکردائمی
Cytospora persoonii 

روی سرشاخه، سیخک، شاخه های 
قطور، و تنه درختان، پوست چروکیده، 
جوانه های آن انگم تراوش میکنند. 

 pseudomonasشیه عالئم 

syringae  باعث مرگ آنی درخت
 (aploplexyزردآلو میشود )

پیکنیددهای مملو از 
عفونت از پیکنیدیوسپور، 

راه اپیدرم، روزنه و 
 عدسک میسر نیست.

تضعیف و زخم  جلوگیری از-
برداشتن بافتهای –درختان 

عفونی و پوست درخت فاسد 
شده و ضدعفونی با تیوفنات 

جلوگیری از آلودگی  -متیل،  
در فصلهای مختلف، با 

باره، یک بار پس 3سمپاشی 
برداش، یکی ریزش برگها، 
اواخر پاییز با بردو  سوم اوایل 
بهار بعد ریزش گلبرگ با 

 بنومیل

پژمردگی 

 ورتیسیلیومی 

Verticillium dahliae  پژمردگی ناگهانی برگ، برگ تیره و
چروکیده میشود. برای هلو خطرناک 

 است. 

تولید سختینه، ک غرقاب 
موجب کاهش زیستایی 
میشود. گیاهان علفهی 
هرز میزبان را الوده کرده 
و سختینه زیادی در 

 خاک میسازد.

سعی برای کاشت نهال سالم، 
در زمین هایی که باریک برگ 
کشت شده بود استفاده کنیم، 
ضدعفونی خاک قبل کاشت 
درخت با سموم تدخینی مثل 

 متیل بروماید، 

پوسیدگی 

 فیتوفترایی

Phytophtora  در ارتباط مستقیم با رطوبت خاک
استو با رطوبت باال حرکت زئوسپورها 

 تسریع میشود.

 ااسپورها و
کالمیدوسپورهای قارچ 

 درخاک

مقاومت ژنتیکی پایه ها، 
مدیریت آب، به حداقل 
رساندن میزبان ابیاری، 
زهکشی مناسب،  مقاومت 

قبل  رقم ماریانای  زیاد است.
کاشت از مخلوط متیل 

 بروماید و کلروپیکرین

پوسیدگی 

 رزیلینیایی

Rosellina nectarix 

غیرجنسی آن 
Denatophora nectarix 

مانند دیگر بیماری های ریشه است. 
و نشانه ها تا هنگام باردهی درخت 

 ظاهر نمیشود.

  

شانکر 

 باکتریایی

Pseudomonas syringae 

pv syringae 
شانکر با ترشج انگم روی تنه وشاخه، 
در محل سیخکها به چشم میخورد. 
 محل شانکر در ابتدا فرورفته میشود.

در اوایل بهار کامال مشهود است. 
گلهای آلوده حالت اب گز دارند و 

آلودگی از  رنگشان قهوه ی میشود.
منافذ طبیعی و زخمهای حاصل از 

 حشره و...رخ میدهد

داخل شانکرهای فعال در 
جوانه ها و شاخه های 

 آلوده یا سالم درختان 

شانکر باکتریایی وقتی -1
شیوع پیدا کند سخت است. 

-2ده از نهال های سالم استفا
هرس درختان و شاخه های 

بار 4درختان بیمار  -خشکیده ،
سم شود دفعه اول موقع ریز 
برگ در پاییز دفته دوم اواخر 
زمستان پیش از شکفتن 
جوانه،  سوم و چهام از قارچ 

مس  کش مسی اکسی کلرور
و ..... بردو گیاه سوزی دارد در 

 بهار

سفیدک پودری 

 تاک

Unicola nectar  .به تمام قسمت های سبز حمله میکند
مکینه ها داخل سلول اپیدرم دیده 

به صورت ریسه در داخل 
جوانه های جوان خفته، 

خاصیت گوگرد برای مرحله 
تصعید آن است.گوگرد بروی 
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سلولهای مجاور آلوده به میشود. 
رشد حالت  بافت مرده دیده میشود.

برگهای جوان متوقف شده و پیچ 
 خورده میشود

یا به شکل کلیستوس 
در گلخانه به  منفرد،

ت میسیلیوم و صور
 روی درخت کنیدی

سفیدک موثر است. توپاس و 
گوگرد وتابل مناسب است.  
عملیات زراعی باعث کاهش 
شدت بیماری و افزایش 
 کارایی قارچکش میشود. 
مکان مناسب از جهت 

 افتابگیری

سفیدک کرکی 

 تاک

Plasmora viticola  قسمت های سبز، به ویژه برگه، به
لکه های بیماری در سطح باالیی 
برگ ابندا زرد و روغنی است و محدود 

برگهای شدید آلوده  به رگبرگ است
انتهای سرشاخه ضخیم  خزان میکنند

و خمیده میشود. حبه ها حساسند و از 
 قارچ پوشیده میشوند.

ااسپور در برگهای جدا 
، شده ازدرخت

ز راه اسپرانژیوفورها ا
روزنه ها اندامهای آلوده 

 خارج میشوند.

کاهش آلودگی، هرس و -
حذف انتهای سرشاخه آلوده، 

در شرایطی که رقم حساس  -
باشد باید سمپاشی کرد. 
قارچکش های غیر 
سیستمیک خاصیت جلوگیری 
کننده دارند. سایموکسانیل 
غیرسیستمیک است. آلیت 

و قارج کش سیستمیک است.
آمیدها قارچ قارچ کش فنیل 

کش اختصاصی هست و 
 مقاومت ایجاد میکند

سرطان طوقه و 

 شاخه مو

Agrobacterium vitis   ظهور گالهای گوشتی، گالها از بافت
های آبکش اولیه و ثانویه بهم ریخته 
و نامنظم ساخته میشود. روی تنه مو 
به صورت پراکنده و کوچک گال 

 تشکیل میشود.

از طریق زخم وارد 
میشود. در شیره تاک 

 وجود دارد. 

مبارزه بیولوژیک با -1
 A. radiobacter باکتری 

که میزبان را با این باکتری 
بروز  -2الوده میکنند. 

صدمات سرمادزگی با بروز و 
پیشرفت بیماری ارتباط 
مستقیم دارد.  جلوگیری از 
سرمازدگی موثر است. 
ضدعفونی ابزار باغبانی با 

 قارچکش مسی. 

آنتراکنوز 

 لیموآب

Collectotrichum 

acutatum 
برگهای جوان، سرشاخه ها و میوه ها، 
منجر به خشکیدن سرشاخه،  روی 

 برگ عالئم بافت مرده،  

با کنیدی های آسروول 
تشکیل شده در برگها و 

 سرشاخه ها

کلیه اقدامات تقویت درخت -
سمپاشی درخت در پاییز یا  –

اواخر زمستان پس از هرس با 
قارچ کش های فربام، 

 کلروتالونیل،

برگ، میوه و  سرشاخه  و تمام برگ  Capnodium citri کپک دوده ای
دوده بعد از  از غشای سیاه پر میشود.

 حمله  شته وشپشک ظاهر میشود

کنترل حشرات تولید کننده - 
عسلک،  سهبار سمپاشی 
یکبار میوه فندق، یکبار 

 شهریور، یک بار اسفند

گیاهچه میری 

 مرکبات

Rhizoctonia solani  .روی سطح خاک پدیدار میشود
بافتهای جوان حساس و طوقه 
، گیاهاندر سطح خاک فاسد میشوند

پوسیدگی یا فساد جوانه های بذر 
پیش از سبز شدن هم بشوند که در 
این حالت درصدی از بذرهای کاشته 

 شده در خزانه سبزنمیشود

پوده رستی یا تولید اندام 
های مقاوم به مدت 

 طوالنی زنده است.

بذر سالم و زمین بکر، سال -
سازی و ضدعفونی خاک، 
استفاده از متیل بروماید، در 
صورتی که بیماری بعد 
ضدعفونی بیاد قویتر است 
چون بیمارگرهای رقیب حذف 

 شده اند.
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انگومک 

 مرکبات

Phytophtora  پوسیدگی طوقه و تنه ، پوسیدگی
ریشه که باعث فساد ریشه های رشته 
ای میشود. ابتدا ریشه عفونی نرم 
میشود. رنگ تغییر کرده و آبگز میشود 
، پوسیدگی میوه که پوسیدگی قهوه 

 ای ایجاد میکند

در بقایای ریشه هست. و 
قارچ در ریشه 
 کالمیدوسپور میسازد.

باید  زمانی شرایط مناسب
 کالمیدسپور جوانه میزند.

پیشگیری، پایه مقاوم، از -
انباشته شدن کود و خاک در 
طوقه باید جلوگیری کرد. 
مدیریت صحیح آبیاری، 
بهسازی و تیمار درختان بیمار،  
محل آلودگی و بافتهای 
پوست و چوب ریشه و طوقه 
درختان عفونی را که قهوه ای 
شدن را تراشیده و با بردو و 

کش مسی دیگر قارچ 
 ضدعفونی میکنیم.

کپک سبز 

 مرکبات

Penicillium digitanium  لکه های رنگ پریده روی پوست
رنگ  میوه، محل لکه نرم و لهیده،

میوههای پوسیده سبز زیتونی میشود. 
 عامل انتشار بیماری هستند. 

به شکل کنیدی ادامه 
 زندگی میدهد.

از اسیب به میوه جلوگیری -
ضدعفونی میوه با اب  –شود. 

 محتوی تیابندازول،

بافت مرکبات در اوایل الودگی نرم  Penicillum italicum کپک آبی
ولهیده شده و کمی رنگ پریده، 
پوشش پنبه ای میسیلیوم قارچ روی 

 لکه ایجاد میشود.

  

شانکر 

باکتریایی 

 مرکبات

Xanthomonas 

axonopodis 
به برگ، میوه و سرشاخه میزند، و لکه 
های زخم مانند روی آنها ایجاد 
میکند.  لکه ها برجسته و جوش 
مانندند. بعدا جوشها چوب پنبه ای 

 میشوند. 

بروی لکه های برگ، 
میوه و شاخه و همچنین 
به صورت رورستی در 
درختان مرکبات وبعضی 

 علفهای هرز

با باران و شبنمو باد همراه 
 زیاد میشود.است و 

غرس -2ارقام مقاوم، -1
بریدن شاخه  -3بادشکن 

های بیمار، انهدام اندامهای 
آلوده، سمپاشی درختان 

دفعه،   6-4بهسای، سمپاشی 
با سموم بردو و قارچکش های 
مسی در زمان تورم جوانه و 
دوم پس از ریزش گلبرگ و 

 روز بعد15سومی 

 Pseudomonas بالست مرکبات

viridiflava 
 و 
Pseudomonas syringae 

pv .syringae 

بروی برگ، سرشاخه و میوه،لکه های 
بالست روی دمبرگ و نواحی ابگز 

 تیره ظاهر میشود.

در حالتی که مرطوب 
باشد و باران و مه درجه 
پایین بیماری ایجاد 
میشود. سرشاخه جوان و 

 برگ حساسند. 

سمپاشی با قارچ کش های 
مسی در خالل پاییز و زمسنان 

 قبل بارندگی فصل

ریز برگی 

 - مرکبات

 استابورن

Spiroplasma citri  درختان جوان کم رشد میشند. برگ
ها وشاخ بیمار فشرده میشود. فاصله 
بین گره ها کم میشود.برگها فنجانی 

 شکل میشود

دارای ناقل حشره ای به 
نام رنجرک های 
Circulifera tenellus  

 C. haematocepsو 

عاری از بیماری پیوندکهای -
مبارزه با ناقالن،  تیمار  -

 درختان بیمار با تتراسایکلین

 فیتوپالسم جاروک لیموآب
Candidatus 

phytoplasmaaurantifolia 

در قسمت های مختلف تاج، برگها 
کوچک و سبز کم رنگ، برگهای 

 کوچک زود میخشکند. 

با زنجرک و پسیل منتقل 
میشود. انتشار طبیعی 
دارد. رنجرک 

Hishimonus 

phycitis  

ریشه کن  –قوانین قرنطینه -
و کنترل  –درختان آلوده 

 حشرات منتقل کننده
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تریستیزای 

 مرکبات

CTV 
 کلسترو ویروس

با شته قهوه ای مرکبات 
Toxoptera citricida 

زردی نهال های بذری، زال درختان 
مرکبات پیوند شده روی پایه نارنج، 
ساقه آبله ای شدن در پرتقال و 

 لیموآب، 

با پیوند منتقل میکند که 
با بافتهای آکشی همراه 

 Aphisباشد. با شته سبز 

gossypi  .منتقل میشود 

استفاده از ترکیبات  –قرنطینه 
ریشه  –مناسب پایه و پیوند 
مبارزه  -کنی درختان بیمار  

 با ناقلها و پیش ایمن سازی

بیماری پوسه 

 مرکبات

Cpvs 

از گروه  –رشته ای مارپیجی 
-اسپیرویروس   

روی برگ لکه های سبزرد و روی 
رگبرگ خطوط کوتاه روشن است، که 

 Leaf fleckingبه آن نقش میخی 
است. روی تنه :  چوب تنه و شاخه 

 اغشته به انگوم میشوند. 

با پیوند منتقل میشود. به 
گیاهان علفی مثل 
کندوپودیوم کویینا منتقل 

 میشود. 

سترون سازی وسایل پیوند، 
استفاده از همسانه های 

 خورشی عاری از ویروس

اگزوکورتیس 

 مرکبات

Cevd  از جنس پوسپ
- ئیدویرو  

نارنج سه  – latentبه حالت نهان 
کاهش رشد درخت،  –برگه حساسه 

 پوسته پوسته  شدن پایه درخت ، 

از طریق پیوند منتقل 
میشود. به روش 
مکانیکی و هرس هم 

با بذر  انتقال داده میشود. 
 گزارش نشده است.

انتخاب نهال و پیوند سالم، 
ضدعفونی کردن ابزار های 
هرس و باغبانی با مخلوط 

 یم هیدروسیدفرمالدئید و سد

نماتد ریشه و 

 زوال مرکبات

Tylenchulus 

semipenetrans 
زوال تدریجی درخت،  برگها زرد، 
میوه ها کوچک، و شاخ و برگ کم، 
اختصاصی  : ریشه ها کلفت میشوند 

 و حالت کثیف پیدا میکنند.

ماده ها غیرمهاجر و 
گالبی شکل، در پوست 
ریشه مستقرند و محل 
دائمی است و تکامل 
الروهای جوان تا سن 

نر  دوم داخل تخم است.
تغذیه ندارد. ماده انگل 
اجباری است، بدون 

 جفت گیری هم میتونه 

انتخاب نهال عاری از -1
استفاده از زمین های  آلودگی

از انتقال اب و خاک  -2بکر 
از زمین های الوده دقت شود 

درسالهای اخیر رقم  -3
همسانه ژنتیکی 

Germplasm  از نارنج سه
استفاده از  برگچه مقاوم است.

نماتدکشهای که بعد کاشت 
استفاده میشود : آلدیکارب، 

 اکساماید، 

 

تهیه شده است و مناسب کسانی که درس بیماری های مهم درختان میوه داشته و  این خالصه از کتاب بیماری های مهم درختان میوه دکتر اشکان

 یا میخواهند برای کنکور ارشد بیماری شناسی گیاهی آمادگی کسب کنند.

 


