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باقالتی شکالبیماری لکه  مديريت لعمل اجرايی:تورادس 2  

  اطالعات آفتبخش اول: 
  و ضرورت اهميت

باشد که در تمام مناطق زیر کشت این گیاه مشاهده ترین بیماری باقال میترین و مخرباین بیماری مهم

گزارش  %60 تا و در ارقام حساس %34شود. در شرایط آلودگی شدید، خسارت بیماری در ارقام متحمل می

  شده است.

  گياهان ميزبان

هستند. اما بیشترین میزان خسارت روی  عامل بیماری های قارچزبانباقال، نخود، لوبیا، عدس و سویا از می

  بوته های باقال مشاهده شده است.

  مناطق انتشار

بیشتر در مناطق مرطوب  ولی ترین بیماری های باقال در اکثر مناطق جهان است کی از مهمیاین بیماری 

های شمالی نادر ایران از است. (1)شکل  اشدبمیحوزه ی مدیترانه، حائز اهمیت دنیا، نظیر اروپا و کشورهای 

  است.مثل گلستان و در جنوب کشور از فارس و خوزستان گزارش شده

 مناطق انتشار بیماری لکه شکالتی باقال -1شکل 

 

  عامل بيماری

های قارچ، تخم مرغی تا باشد. کنیدیاز گروه قارچ های ناقص می Botrytis fabae قارچ ،عامل بیماری

میکرومتر بوده و سختینه ها، کوچک، گرد تا بیضوی و سیاه، به تعداد زیاد  29-14 × 11-20 یضوی به ابعادب

  .تولید می شود

 

  و بقا  زیست شناسی

گرچه  .ذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل خاک و بذور آلوده صورت می گیردگزمستان

باشد. قارچ مهمی برای آلودگی نمی که بذر آلوده منبع دهندنشان میاخیر تحقیقات ولی قارچ بذر زاد است 
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خود را  ایبقو یا روی میزبان های واسط سال  4تا  به صورت اسکلرت درخاک یا بقایای گیاهیعامل بیماری 

  .کند حفظ

 

  انتشار

   .شوندیمنتشر مبوته ها یا مزارع مجاور به به وسیله باد  ،روی برگ های آلودهکنیدی های تولید شده 

 

 شرایط مطلوب  

 اشد. مناطق مرطوب با بارندگی ب، از سالی به سال دیگر متغیر میشدت بیماری با توجه به شرایط محیطی

علت این است که رشد و  .میلیمتر، دارای بیشترین خطر ابتال به بیماری هستند 3۵0ساالنه بیش از 

ایط گرم و افتد مانند جنوب که شرمیتر اتفاق تولید اسپورها در شرایط گرم و مرطوب سریع 

 . باشدمرطوب در بهار حاکم می

 در های ناشی از عوامل دیگر در طول زمستان و اوایل بهار می تواند استقرار قارچ زدگی و خسارتسرما

  .گیاه را فراهم نماید

  استدرجه سانتی گراد  1۵-20دمای مناسب برای توسعه بیماری.  

 100تا  ۸۵به وجود آب آزاد در روی گیاه نیست و تنها وجود رطوبت نسبی  برای آغاز آلودگی نیازی 

  .است نیازدرصد 

 شودطوبت زیاد باعث اپیدمی بیماری میبارندگی های متناوب و ر.  

 

  خسارت

  بنابراین  .ندکسمت های مسن و ضعیف گیاه حمله میبیشتر به ق کهقارچ، پارازیت ضعیفی است این

به عبارت دیگر سن گیاه در زمان آلودگی، اهمیت  .ه به این بیماری مقاوم هستندهای جوان گیابرگچه

 د. زیادی دار

 تغذیه ، (پتاسیم و فسفرعناصر غذایی )گیاهان به وسیله بعضی از عوامل تنش زا، نظیر کمبود  زمانیکه

تشدید  قارچ خسارتود، ضعیف شو  بوده تحت استرس ،بوته هاآب گرفتگی یا تراکم باالی  ،آفات

  .شودمی

 کند. رشد بوته خسارت بیشتری ایجاد می این بیماری در مراحل پایانی 

 د انبار شده و به سرعت از مزرعه وارمی باشد رطوبت باال  ی که مزرعه دارایاین قارچ در شرایط

-کیفیت محصول می باعث کاهش که نیز می کندتولید توکسین  ،فساد بذر عالوه بر ابد ویگسترش می

  .دشو

 

 

  عالئم بيماری

  غیرتهاجمی و تهاجمی تقسیم نمود.را می توان به دو نوع  این بیماریعالئم 
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  برگعالئم روی 

  :و  گردای هلکهای مایل به قرمز تا های ریز قهوهها، عالیم از نقطهروی برگمرحله غیر تهاجمی

  .باشدمیلی متر متغیر می ۵ای مایل به قرمز و قطر بیش از حاشیه قهوهو  متن برنزه پراکنده با 

 و رطوبت سانتی گراد درجه  1۸-20دمای مناسب برای توسعه بیماری )شرایط  مرحله تهاجمی: تحت

ا دیگر هلکه ومی و پیشرفته پیدا کرده ، آلودگی ممکن است حالت تهاج(درصد 90-100نسبی 

در این . شودمام سطح برگ تیره رنگ و تخریب میمحدود نبوده و به هم متصل می شوند تا اینکه ت

 . (2)شکل  کنند.برگ ها قبل از بلوغ ریزش پیدا میحالت برگچه ها از بین رفته و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عالئم بیماری روی برگ ها -2شکل 

 

  ساقهعالئم روی 

ممکن است به نوارهایی به  و ای تیره یا سیاه رنگ و طویل بودهه های روی ساقه معوال قرمز، قهوهلک

 . طول چند سانتی متر تبدیل شوند

 

  غالفعالئم روی 

http://fspmarket.com/tutorials/?p=2296&preview=true
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 . (3)شکل  ایجاد می شودها ای رنگ روی غالفهای کوچک و بزرگ نکروتیک و قهوهلکه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 عالئم بیماری روی غالف -3شکل 

  بذرعالئم روی 

 (. 4شکل  ) شوندهای آلوده، آجری رنگ  و چروکیده میبذر

 

 

 

 

 

 

 

 
 عالئم بیماری روی بذر -4شکل 

 

ی رنگ ارد شود باعث ایجاد لکه های قهوهباید توجه داشت که هرگونه صدمه مکانیکی که به باقال وانکته: 

های مشکوک، جهت قسمت آزمایشگاهی کشتروی آن شود که ممکن است با این بیماری اشتباه شود، لذا 

  .قارچی را می توان مشاهده کرد تشخیص دقیق، ضروری است، هرچند در صورت وجود بیماری بار

 

 
  كنترل اجرایی دستورالعملبخش دوم: 

  و بهداشت گياهی: زراعی كنترل

 عاری از بیماری سالم و روذکشت ب  

 ارقامی مانند  ،باشـدشـکالتی مـیلکـه ن روش کنترل بیماریترین و بهتریارزان استفاده از ارقام مقاوم
  شادان و فیض به این بیماری مقاوم هستند.
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 انتخاب تاریخ کاشت مناسب به طوری که مراحل حساس گیاه با دوره های مرطوب، تقارن نداشته باشد . 

  ت.ا گیاهان غیر میزبان مانند غالبچهار ساله تناوب  

 باشند. فرم بقاء قارچ عامل بیماریگیاهانی که ممکن است دارای قایای شخم زدن یا سوزاندن ب 

 اشی از کمبود مواد غذایی، های نبرای تقویت رشد گیاه و جبران تنشهای زراعی مناسب اعمال روش
  .تواند موثر باشندو عوامل دیگر می مناسبش کزه

 کاهش ، انتخاب زمین مناسب، به منظور افزایش سرعت خشک شدن سطح گیاه و کاهش میزان رطوبت
 می غربی –های کشت در جهت شرقی های کشت و انتخاب ردیفافزایش فاصله ردیف، تراکم بوته

  .باشد موثر تواند

 

 شيميایی:  كنترل
 2به میزان  WP50%فرموالسیون قارچ کش کاپتان با  روی برگ ها، کاربردبه محض مشاهده عالئم 

  د.شوکیلوگرم در هکتار توصیه می
موثر می تا اوایل یا اواسط دوره گلدهی، زمانیکه لکه ها حالت تهاجمی ندارند قارچ کش  کاربردنکته: 

  باشد.
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