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 چکيده

هاي مهم انگور است که هر ساله در بسیاري از نقاا  ایاران اساارت زیااد     یکی از بیماريي بیماري سفیدک پودر

کاش ایمینوکتاادین تاریآ )آلبسای ت(     نماید.در بررسای حارار کاارایی قاار     کمی و کیفی به این محصول وارد می

WP 40%)بلکیااوت
EW 20%)توپااا پنکونااازول شااام  رایااج  هااايکااشبااا قااار   در مقایسااه (®

 ، سااولفور (®

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

هااي سامنان )شاااهرود(، کهگیلویاه و بویراحماد )یاساوو( و قازوین در قالا  طاار         قارار گرفات. آزماایش در اساتان    

و یا  در   55/1، 5/1تکرار اجرا شاد. تیمارهاا شاام  بلکیاوت      1تیمار و هر تیمار شام   8هاي کام  تصادفی با بلوک

کیلوگرم در هکتار  31تا  61در هزار، گ  گوگرد )گوگرد میکرونیزه(  9 در هزار، کومولو  ا  625/1 هزار، توپا 

در ساه  هاا   پاشیسمپاشی( بودند. و شاهدها )بدون هر گونه عملیات و آب پاشی()بر اسا  مرحله اول، دوم یا سوم سم

نوبت سوم: دو تا ساه هفتاه    و ها و تشکی  میوهگلبرگریزش ها، نوبت دوم: بعد از نوبت اول: قب  از تورم جوانهنوبت )

بیماري و درصد شدت  وقوعدرصد  انجام شد.بود  هاي ترشپاشی نوبت دوم که مصادف با ظاهر شدن غورهپآ از سم

هااي درصاد وقاوع بیمااري و درصاد      بیماري در هر سه استان محاسبه و تجزیه واریانآ انجام گرفت. مقایساه میاانگین  

اي دانکن در ساح  احتماال پانج درصاد انجاام شاد. نتاایج نشاان داد کاه تیمارهااي           بیماري با آزمون چند دامنهشدت 

 کاه داد طاور کا  نشاان    رمن، بررسی نتایج هر سه استان باه در ند. دار دارمار شاهد اات ف معنییبا هر دوت کشقار 

از  بهترمحلوب و از کارایی  در هزار 625/1توپا  کش قار  همچنیندر هزار  6و  55/1 بلکیوت با دوزهاي کشقار 

 . بودنددر کنترل شدت و وقوع بیماري براوردار  سایر تیمارها

 .کنترل شیمیایی، سفیدک سححی، تاک، ایمینوکتادین تریآ )آلبسی ت(: هاي كليديهژوا

 

 

                                                           
 hkh_jolfaee@yahoo.comحسین اباز جلفایی،  مسئول مکاتبات:*

 



 اباز جلفایی و همکاران                 655

 
 

 

 مقدمه

 به درایران باغی محصوالت ترینازمهم انگوریکی

زیرکشت انگور در کشور حدود  رود. سح می شمار

میلیون تن  9باشد و ساالنه بیش از هزار هکتار می 281

گردد محصول، از این اراری برداشت می

(Anonymous, 2014انگور ع وه بر تازه .) اوري به

صورت کشمش، آب میوه و آب غوره نیز استفاده 

 شود. انگور، به لحاظ صادرات کشمش یکیمی

 تواندمی و باشدمی ارزآوردرکشور ازمحصوالت

 سهم کشاورزي بخش در غیرنفتی صادرات درتوسعه

باشد. سفیدک پودري با  داشته بسزایی

ترین و شایع Schwein.Erysiphenecatorعام 

اري از ارقام آن یترین بیماري انگور است که بسمخرب

 ,Pearson andGadouryدهد )را تحت تأثیر قرار می

1992; YildirimandDardeniz, 2010 سفیدک .)

در اغل  نواحی موکاري کشور وجود دارد و  پودري

هاي کشور به این درصد تاکستان 61تا  55حدود 

این بیماري (. Behdad, 1990بیماري مبت  هستند )

تواند در تمام مراح  رشد به گیاه اسارت وارد می

و کمیت و کیفیت  (HalleenandHolz, 2001)کند

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

در  6891سفیدک پودري انگور اولین بار در سال

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

هاي سرتاسر جهان امروزه این بیماري در اغل  تاکستان

 ;Bulit and Lafon, 1978)شود یده مید

HalleenandHolz, 2001)  . قار  بیمارگر به صورت

هاي آلوده روي شااه  و نیز هامیسلیاوم درون جوانه

 ,Sail and Wrysinskiکند )گذرانی میزمستان

ها، میسلیوم عاما  جواناهباا شروع فعالیت (. 1982

بیاماري نیاز فعالیت اود را آغاز کرده و سح  

پوشاند. از جمله منابع اصلی براي هاي سبز را میاندام

هااي قار  اولیه سفیدک پودري، میسلسیوم آلودگی

هاي در حال اواب و آسکوسپورهاي درون جوانه

 ,Built and Lafon) تولید شده در کلیستوتآ است

هاي میسلیومی تعداد فراوانی در سح  توده .(1978

شوند که عام  تولید میاوئیدي هاگ غیر جنسی به نام 

هستند. به همین دلی  کنترل باالي بیماري ثانویه انتشار 

گیرد که اولین مرحله بیماري زمانی صورت می

پاشی در اوای  فص ، هنگام تورم جوانه، وقتی میزان سم

 است، انجام شوداسپور در کمترین مقدار 

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

پاشی صورت نگیرد معموالً گسترش این مرحله سم

رسد که کنترل بیماري را زا به حدي میقار  بیماري

درجه )بهینه  25تا  21سازد. دماي با دشواري مواجه می

ها و گسترش ( دماي محلوب براي تندش کنیدي21-25

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

شدت پاشی اولیه بسته به سم مورد استفاده و سم

روز  61تا  5پاشی به فواص  بیماري، چند مرحله سم

پاشی زیاد باشد پیشنهاد شده است. اگر فواص  بین سم

 ;Wicks et al., 2002)شودکش کم میکارایی قار 

Anonymous, 2014) هفته بعد  5تا  1هاي انگور . حبه

در مرحله غوره به سفیدک پودري بسیار تشکی  از 

پاشی باید در حسا  هستند بنابراین ی  مرحله از سم

به  .(Wicks et al., 2002)صورت گیرد هنگاماین 

کش در کنترل بیماري سفیدک کارگیري درست قار 

پودري بسیار مهم است. در مواردي که پوشش 

کش در سح  گیاه ناکافی و یا فاصله بین قار 

کش کاسته ها زیاد باشد، از کارایی قار پاشیسم

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

هاي متعلق به ی  گروه باعث بروز مقاومت کشقار 

شود از شود، بنابراین پیشنهاد میدر قار  بیمارگر می

طور متناوب ي مختلف بههاهایی از گروهکشقار 

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

مختلفی براي کنترل  هايکشقار هاي متعدد بررسی

که  بیماري سفیدک پودري انگور معرفی شده است

 Bulit and Lafon, 1978; Tromp) سولفور توان بهمی

and Marais, 1981; Wickset al., 2002; 
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Monchiero, et al., 2009; Yildirim and 

Dardeniz, 2010) ،( دینوکاپBulit and Lafon, 

 ;Pearson and Taschenberg, 1980(، بنومی  )1978

Koller,1996 هاي مهارکننده دمتی سیون کش(، قار

(DMI)ها از جمله تریادیمفون )مث  تریازولTromp 

and Marais, 1981) پنکونازول ،(Wickset al., 

 ,Scheinpflug and Kuck)هگزاکونازول (2002

1987; Halleen andHolz, 2001 )و فلوتریافول 

(Halleen and Holz, 2001) ، ها مث  استروبیلورین

 Yildirim)کرزوکسیم متی  و تري فلوکسی استروبین 

and Dardeniz, 2010 ) هاي مسی به کشو قار

 اصوص در مواردي که شدت بیماري کم

( اشاره کرد. البته مقاومت Bordelonet al., 2015باشد)

بعد از چند سال  هااستروبیلورین ها وتریازولبه بنومی ، 

 Pearson andمصرف مشاهده شده است )

Taschenberg,1980; Koller,1996; Bordelonet 

al., 2015) طی ی  آزمایش  6955در سال . در ایران

(Behdadet al., 1998 کارایی قار )هاي گ  کش

گوگرد، دینوکاپ، نوآریمول، گوگرد پودر وتاب ، 

در کنترل بیماري سفیدک محلول بردو و پنکونازول 

بررسی شد که نوآریمول و پنکونازول پودري انگور 

بیماري داشتند. در بررسی این بهترین تأثیر را در کنترل 

کارایی  (Ouroumchi and Callora, 2002دیگري )

هاي کرزوکسیم متی ، پنکونازول، نوآریمول کشر قا

ها در ی  گروه و دمورف بررسی شد و همه آنو تري

بهتر از گ  گوگرد و گوگرد وتاب  بودند. آزمایش 

( نشان داد که نوآریمول و Kianoosh, 1383دیگري )

مؤثرتر از در کنترل سفیدک پودري انگور پنکونازول 

دمورف هستند و تري کرزوکسیم متی  و گوگرد وتاب 

و گ  گوگرد در گروه سوم قرار گرفتند. در ی  

هاي پنکونازول، دینوکاپ، کشبررسی نیز تأثیر قار 

فلومیزول، گ  گوگرد ارزیابی شد که نوآریمول، تري

پاشی نسبت نوبت سم 1هگزاکونازول و تریفیمین طی 

ها از کارایی بهتري در کنترل بیماري کشبه سایر قار 

. (KarimiShahri, 2008) براوردار بودندور مذک

و انتخاب  ییزان کارایتحقیق حارر با هدف تعیین م

وت در کنترل یکش جدید بلکقار ین دز مصرفیمؤثرتر

 انگور انجام گرفت.  يدک پودریبیماري سف

 

 هامواد و روش
 ،سمنان )شاهرود( هايدر استان اهآزمایش

در . نداجرا شدنیو قزوکهگیلویه و بویر احمد )یاسوو( 

بیماري به  یآلودگسابقه  باتاکستانهر استان ی  

 سهدر  انگورقام انتخاب گردید. ار يدک پودریسف

بی دانه، عسگري و کشمشی سفید بیاستان به ترت

تصادفی  کام  يهابلوکآزمایش در قال  طر  .بودند

کرار انجام شد. تیمارهاي ت 1 وتیمار  8با 

، در هزار 625/1(EW 20%) ®توپا ،آزمایش

در  6و  5/1 ،55/1(WP 40%) ®بلکیوت

گ  در هزار،  WP80% 9 ®کومولو  ا ،هزار

بر اسا  مرحله اول، دوم گوگرد )گوگرد میکرونیزه( 

کیلوگرم  31تا  61پاشی، مقدار مصرف از یا سوم سم

 پاشیشاهد با آب و پاشیشاهد بدون آبدر هکتار،

 2شام   یشیدر این بررسی هر کرت آزما بودند.

ساله بود. بین موهاي مورد  5دراتچه مو حدود 

دراتچه بدون تیمار جهت اجتناب از  2تا  6آزمایش 

 يهاکرتتأثیر تیمارها روي هم در نظر گرفته شد.

با استفاده از سمپاش )به جز گ  گوگرد( یشیآزما

،نوبت اول: قب  از تورم نوبت سهدر  دارالنآموتوري 

ها و تشکی  گلبرگریزش ها، نوبت دوم: بعد از جوانه

پاشی نوبت میوه، نوبت سوم: دو تا سه هفته پآ از سم

شدند.  یپاشها سمدوم که مصادف با ظاهر شدن غوره

هاي مربو  به براي پاشیدن گ  گوگرد روي دراتچه

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

برداري نمونه، پاشیاز آارین سمهفته  1-9حدود 

ي هر کرت هابه این منظور از دراتچهصورت گرفت.

اوشه از چهار جهت 5برگ و  611به طور تصادفی 
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فریزر  هاياصلی و مرکز دراتانچیده شد و در کیسه 

 مجزا به آزمایشگاه منتق  گردید. 
 

اسا  تعداد ها بر نمونه: تعيين درصد وقوع بيماري

داراي ع یم و فاقد ع یم بیماري  يهاوهیو م هابرگ

مشخص و طبق فرمول زیر درصد  سفیدک پودري

 ها محاسبه گردید. وقوع بیماري در آن
PDI = (ndN)100 

PDIن فرمولیدر ا
و  ها: درصد وقوع بیماري در برگ6

:  Nع یم بیماري،  هاي داراينمونهتعداد  :dn،هاوهیم

 شمارش شده هاينمونهتعداد ک  
 

ع یم روي هر برگ، بر :يماريشدت بدرصد تعيين 

اسا  درصد تخمینی پوشش لکه روي سح  برگ از 

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

 بندي شد:زیر طبقه

درصد تا  6/1درجه صفر: بدون ع مت، درجه ی : 

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

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

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

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

 درصد 611درصد تا 

ع یم روي میوه، بر اسا  گسترش بیماري روي هر 

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

 بندي شد:شر  زیر طبقه

درجه صفر: بدون ع مت، درجه ی  )آلودگی کم(: 

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

هاي ی  اوشه آلوده است. حبه %25متوسط(: تا 

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

 اوشه آلوده است.
100]NV ) ivi(n [PDS =  

: تعداد  in،: درصد شدت بیماريPDS2فرمولن یدر ا

: درجه بیماري iv،هاي با درجه آلودگی مشابهنمونه

                                                           
IncidencePercent Disease  1 

2 Percent Disease Severity 

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

 .لودگیآ: حداکثر درجه V،تکرار
 

ج حاص  از ینتا: هاتجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

درصد شدت ان درصد وقوع بیماري و میزمحاسبه 

براي هر کرت در برنامه آماري  يدک پودریسفبیماري 

SAS (v. 9.1)  تجزیه واریانآ شدند و با توجه به

تیمارها با آزمون  دار بودناات ف تیمارها، میانگینمعنی

د مورد درصپنج  اي دانکن در سح  احتمالچند دامنه

تیمار  يموهاکه ارقام ییجامقایسه قرار گرفتند. از آن

تجزیه مرک  صورت  ،در سه استان متفاوت بودندشده

 نگرفت.  

 

 نتايج

با توجه به این که ارقام دراتان مورد بررسی در سه 

استان متفاوت بودند و آزمون بارتلت انجام شاده باراي   

هاي هرکادام  دار شد لذا دادهصفات مورد بررسی معنی

طاور مجازا ماورد تجزیاه واریاانآ قارار       هاا باه  از استان

 گرفت. 

نتااایج تجزیااه واریااانآ   :ستتمنا  اشتتاهرود استتتا  

 يهاااوهیااو م هااااز ارزیااابی باارگ هاااي حاصاا   داده

کاه   دادنشاان   سامنان تیمار شده در استان  يهاچهدرات

و وقاوع  اثر تیمارها بار کااهش درصاد شادت بیمااري      

مقایسااه .(2و  6هااايدار اساات )جاادول معناایبیماااري 

میانگین درصد وقوع بیمااري و درصاد شادت بیمااري     

 55/1، 5/1ها نشان داد که تیمارهاي بلکیوتروي برگ

اااات ف باادون در هزار 625/1در هاازار و توپااا   6و 

کمترین میزان شادت بیمااري   گر یکدیدار با معنییآمار

 )جدول مارها داشتندیر تیرا نسبت به ساو وقوع بیماري 

مقایسااه میااانگین درصااد وقااوع بیماااري و (. همچناین  9

 هاا نیاز نشاان داد کاه    درصد شدت بیمااري روي میاوه   

ن یکمتار در هزار 625/1توپاا    شده با تیمار يهاتاک

ر یرا داشات و ساا   يماریو وقوع ب يماریدرصد شدت ب

گر در یکاد یدار باا   یمعنا  يمارها بدون اات ف آماریت
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نسابت باه    ین وجود همگا یواقع شدند. با ا يگروه بعد

 (. 1)جدول  دار داشتندیمعن يشاهدها اات ف آمار

تجزیااه :  استتو يار احمتتديه و بتتويتتلويكهگاستتتا  

 هايو میوه هاهاي حاص  از ارزیابی برگواریانآ داده

نشاان داد کاه تیمارهاا بار      اسوویدراتان تیمار شده در

کااااهش درصاااد شااادت بیمااااري و وقاااوع بیمااااري   

هاا  مقایسه میانگین(. 2و  6ول ااند )جددار داشتهاثرمعنی

درصااد وقااوع بیماااري و  زانیاان مینشااان داد کااه کمتاار

ماار  یت يهاا تااک  يهاروي برگدرصد شدت بیماري 

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

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

ار د یبدون اات ف معنا در هزار وگوگرد میکرونیزه  9

 يماار یزان شدت و وقوع بین میکمتر يگر دارایکدیاز 

همچنین مقایسه میانگین درصد وقوع  .(9)جدول  بودند

هاا نیاز نشاان    بیماري و درصد شدت بیماري روي میاوه 

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

داري با سایر تیمارها و شااهدها ااات ف معنای   در هزار 

را  يماریو وقوع ب يماریزان شدت بیمن یو کمتر دارند

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

آمااري     گاروه  یمذکور در  يمارهایز با تیندر هزار 

 (. 1)جدولگرفت قرار 

هاي نتایج تجزیه واریانآ داده:  نيقزوا نيقزواستا  

دراتان تیمار شاده  هایو میوه هاحاص  از ارزیابی برگ

استان قزوین نشان داد که تیمارها بر کااهش درصاد   در 

وقااوع بیماااري و شاادت بیماااري در مقایسااه بااا هاام و   

ساه  ی(. مقا2و  6هايولدار داشتند )جدشاهدها اثر معنی

میانگین درصد وقوع بیمااري و درصاد شادت بیمااري     

هااي ماورد   هانشان داد کاه  در بارگ تااک   روي برگ

 بیماااري در بررساای، کمتاارین میاازان شاادت و وقااوع   

درهازار و توپاا     6هااي تیماار شاده باا بلکیاوت      بوته

هااااي میاااوهدر (. 9رخ داد)جااادول در هااازار 625/1

ه یا در کلدرصاد وقاوع بیمااري     ،مورد بررسای یهاتاک

از نظاار درصااد ند. شااتداري ندااااات ف معناایمارهااا یت

توپاا    مار شده باا یت يهاتاک يهاوهیمشدت بیماري 

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

بااادون ااااات ف در هاازار   9هاازار و کومولاااو  ا   

ن یمارهاا کمتار  یر تیگر نسابت باه ساا   یکاد یدار باا  یمعن

 (.1)جدول را داشتند  يماریزان شدت بیم

  

 

سمنان، کهگیلویه و  انگور در سه استانهاي تجزیة واریانآ درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگ  -6جدول 

 .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  

S.O.V. D.F 

Mean squares 

Semnan Kohkiloye and Boveirahmad Qazvin 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Replicate 3 489.45 52.87 20.44 4.07 57.86 4.57 

Treatment 7 1707.55* 
*520.02 3204.92* 930.00* 1567.74* 1655.73* 

Error 21 254.69 51.00 17.59 5.42 28.12 5.53 

C.V. - 28.79% 39.13% 13.38% 19.02% 6.77% 6.74% 

** Significant at 5% level 
 

 

 

 



 اباز جلفایی و همکاران                 653

 
 

 

سمنان، کهگیلویه و بویر  هاي انگور در سه استانتجزیة واریانآ درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي میوه -2جدول 

 .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. 

S.O.V. D.F 

Mean squares 

Semnan Kohkiloye and Boveirahmad Qazvin 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Replicate 3 850.00 851.97 45.83 5344.54 245.83 2378.86 

Treatment 7 1507.14* 1351.59* 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 
 

 

 

 

سمنان، کهگیلویه و  هاي انگور در سه استانمقایسة میانگین  درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگ  -9جدول 

 .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  
 

Qazin Kohkiloye and Boveirahmad Semnan 

Dosage 

 
Treatment 

Mean of 

disease 

severity (%)* 

Mean of 

disease incidence 

(%)* 

Mean of 

disease 

severity (%)* 

Mean of 

disease 

incidence (%)* 

Mean of 

disease 

severity (%)* 

Mean of 

disease 

incidence (%)* 

12.32 f 53.50 d 10.47 c 28.25 c 7.80 d 33.00 c 0.125 g/l 
Topas 

EW 20% 

49.34 c 95.25 a 4.20 de 16.00 d 13.76 cd 47.50 bc 0/05 g/l Belkute 

WP 40% 

29.56 d 86.50 bc 2.45 fe 10.5 fe 6.72 d 37.50 c 0/75 g/l Belkute 

WP 40% 

9.56 f 42.75 e 1.40 f 7.75 f 6.95 d 30.50 c 0.1 g/l Belkute 

WP 40% 

29.71 d 82.50 bc 5.15 de 18.75 d 23.01 bc 72.00 ab 3 g/l 
Kumulus-S 

WP 80 % 

25.84 e 78.50 c 6.17 d 21.75 d 20.06 c 65.00 ab 60 – 90 

kg/h sulfur powder 

63.09 a 97.00 a 46.45 a 89.75 a 31.92 ab 78.00 a - 
Control 

(without 

 any spraying)  

59.49 b 90.25 ab 21.67 b 58.00 b 35.78 a 80.00 a - 

Control  

(water 

spraying) 
* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range 

test = 5%) 
 داري ندارند. )آزمون دانکن در سح  احتمال پنج درصد(هایی که داراي حداق  ی  حرف مشترک هستند، اات ف معنیمیانگین *
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سمنان، کهگیلویه و  هاي انگور در سه استانمقایسة میانگین  درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي میوه  -1جدول 

 .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. 
Qazvin Kohkiloye and Boveirahmad Semnan 

Dosage 

 
Treatment 

Mean of 

disease severity 

(%)* 

Mean of 

disease 

incidence (%)* 

Mean of 

disease severity 

(%)* 

Mean of 

disease incidence 

(%)* 

Mean of 

Disease 

severity (%)* 

Mean of 

disease 

incidence (%)* 

24.97 c 70.00 a 34.75 b 75.00 b 13.31 d 40.00 c 0.125 g/l 
Topas 

EW 20% 

71.62 a 100.00 a 9.95 c 30.00 c 41.66 c 85.00 ab 0/05 g/l Belkute 

WP 40% 

33.27 bc 70.00 a 3.30 c 10.00 d 33.33 c 70.00 b 0/75 g/l Belkute 

WP 40% 

31.62 bc 85.00 a 3.30 c 10.00 d 29.99 c 70.00 b 0.1 g/l Belkute 

WP 40% 

34.95 bc 80.00 a 33.30 b 75.00 b 37.21 c 80.00 ab 3 g/l 
Kumulus-S  

WP 80 % 

48.30 b 90.00 a 41.65 b 85.00 b 45.47 bc 85.00 ab 60 – 90 

kg/h sulfur powder 

79.95 a 100.00 a 94.97 a 100.00 a 61.66 ab 100.00 a - 

Control 

(without 

 any spraying)  

86.62 a 100.00 a 91.62 a 100.00 a 71.99 a 100.00 a - 

Control  

(water 

spraying) 
* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range 

test = 5%) 
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 بحث

هااي بلکیاوت   کشدر استان سمنان )شاهرود( قار 

نسبت در هزار 625/1در هزار و توپا   55/1و  6دوز با 

هاي مورد بررسای از کاارایی بهتاري    کشبه سایر قار 

در کنترل بیمااري سافیدک پاودري انگاور برااوردار      

بودند باه طاوري کاه درصاد شادت بیمااري در بارگ        

 35هاا بایش از   کاش ن قاار  یا مار شده باا ا یت يهاتاک

مار شاده  یدرصدکمتر از شاهدها بود. در میوه دراتان ت

بلکیاوت   55/1و  6دوزهااي  و در هزار 625/1با توپا  

درصد بیمااري نسابت    81درصد و  31  حدود یبه ترت

بااه شاااهدها کاااهش داشاات. در اسااتان کهگیلویااه و     

در  55/1 و6بویراحمد )یاساوو( باه ترتیا  دو غلظات     

درصد کاهش شدت بیماري  31هزار  بلکیوت با حدود 

ر ینساابت بااه شاااهد، روي باارگ و میااوه در بااین سااا    

، بهتارین کاارایی را داشاتند. در    یمورد بررس يمارهایت

و در هازار  625/1هااي توپاا    کشاستان قزوین، قار 

در هزار در بین کلیه تیمارها بهترین کاارایی   6بلکیوت 

باه   ،اري سفیدک پودري انگور داشاتند را در کنترل بیم

درصد و بلکیوت یا  در   81طوري که توپا  حدود 

درصد نسبت به شاهدها شدت بیمااري   81هزار بیش از 

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

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

کاش و حتای در   هاي بااالتر ایان قاار    نسبت به غلظت

هااي دیگار از کاارایی    کشبرای موارد نسبت به قار 

رعیفی در کنتارل بیمااري برااوردار باود. بناابراین بار       

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

کش براي کنترل بیماري سفیدک پاودري انگاور   قار 

 قاب  استفاده است.

در  625/1توپااا  در اسااتان کهگیلویااه و بویراحمااد، 

هام در   يماار یدر کنترل شدت ب یفیرع ییاز کاراهزار

کاه در   یها براوردار بود در حالوهیها و هم در مبرگ

قابا    ییکاارا کاش  ن قاار  یان و سمنان یدو استان قزو

از آنجاکااه داشاات.  يماااریدر کنتاارل شاادت ب یقبااول

 کاش داراي محا  اثار ااتصاصای و    توپا  ی  قاار  

روز اساات و احتمااال باا (DMI)مهارکننااده دمتی ساایون 

هاا وجاود   کشها به این گروه از قار مقاومت در قار 

در دنیاا نیاز    ودارد )ریس  متوسط در بروز مقاومات(  

 Bordelonetمقاومت به توپا  گازارش شاده اسات )   

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

کهگیلویه و بویراحمد، بهتر است در این استان مصرف 

باا ریسا    هایکشقار  با طور متناوببهکش این قار 

کاه  جدیاد بلکیاوت   کاش  بروز مقاومت کم مث  قاار  

صاورت   کشی تماسی با چند مح  اثار اسات  قار  ی 

در مواردي که فشار بیمااري زیااد یاا از     همچنین .گیرد

ارقام حسا  به بیماري سفیدک پاودري اساتفاده شاده    

روز  61تا  5پاشی به فواص  باشد نیاز به چند مرحله سم

پاشای زیااد باشاد کاارایی     است و اگر فواص  باین سام  

 ;Wicks et al., 2002) شااودکااش کاام ماایقااار 

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

هایی که ریس  بروز کشبهتر است از قار این موارد 

 ها کم است )مث  بلکیوت( استفاده شود. مقاومت به آن

کارایی گ  گوگرد کمتر از طور ک  به در  این بررسی

 کااالوراارومچاای و هاااي توپااا  بااود و ایاان بااا یافتااه  

(Ouroumchi and Callora, 2002  محابقااات دارد .

کش جدیاد  کارایی گ  گوگرد کمتر از قار  همچنین

از طرف دیگر براي کاهش جمعیت اولیاه   بلکیوت بود.

پاشی درسات قبا  از   قار  بیمارگرالزم است اولین سم

صاورت گیارد و معماوالً در ایان مرحلاه       هاتورم جوانه

باشاد، از  گراد مای درجه سانتی 61دماي محیط کمتر از 

گاراد  درجاه ساانتی   61طرفی سولفور در دماي کمتر از 

پاشی با ایان  چندان مؤثر نیست، لذا بهتر است اولین سم

در رمن سولفور در دماي باالتر  کش انجام نشود.قار 

شاود، لاذا   سوزي میگراد باعث گیاهنتیدرجه سا 91از 

پاشی نوبت سوم و چهارم دمااي هاوا بااالتر    اگر در سم

گراد باشاد نبایاد از ساولفور اساتفاده     درجه سانتی 91از

کااش جدیااد بلکیااوت ایاان آن جاکااه قااار از گااردد. 
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را نداشاته و از کاارایی ااوبی در کنتارل      هامحدودیت

اساات بیماااري ساافیدک پااودري انگااور براااوردار     

جایگزین مناسبی براي ساولفور باه اصاوص در اولاین     

 .باشدپاشی میمرحله سم

 

 يسپاسگزار

ق یا ن تحقیا ا يه همکااران ارجمناد کاه در اجارا    یاز کل

گان را مسااعدت نمودنااد باه اصاوص ساارکار    نگارناد 

 م.یرا دار یکمال تشکر و قدرداناانم شیما عظیمی 
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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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