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 : مقدمه بخش اول
  اهميت و ضرورت

بیماریهای یکی از مهمترین ایجاد می شود. این بیماری  Venturia inaequalisلکه سیاه سیب توسط قارچ 

این بیماری اولین بار در سال  .سیب خسارت اقتصادی به بار می آورد باغاتاست که تقریباً در تمام  در ایران سیب

 ،رای بهار مرطوب و خنکدا در مناطق این بیماری بیشترخسارت  توسط اسفندیاری گزارش شده است. 1325

لکه سیاه سیب، بطور مستقیم با کاهش کیفیت و  .محصول را از بین ببرددرصد  70شدید بوده و می تواند تا 

آفات و همچنین زای زنده، آن به سایر عوامل بیماریکمیت میوه و غیر مستقیم با ریزش برگها و حساس نمودن 

  سرمای زمستانه باعث ایجاد خسارت می شود.

 

 گياهان ميزبان 

  شده است. گزارشو ازگیل زالزالک  البی،گ ،این بیماری روی ارقام مختلف سیب

 

 مناطق انتشار 
 و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقیاین بیماری در آمریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، آفریقا، 

آذربایجان شرقی و گلستان، در مازندران،  بخصوصاین بیماری در اکثر نقاط  ،در ایران. انتشار دارد ییاروپا

  .(1)شکل  باشدو تهران شایع می، البرز ، بروجرد، همدان، قزوین، خوزستانرضوی غربی، فارس، خراسان

 

                
 در جهان جغرافیایی بیماری لکه سیاه سیبپراکنش نقشه  -1شکل

 

  بخش دوم: روشهاي شناسايي
 عالئم بيماري 

دمبرگ ها، گل  در بوده وهای فوقانی گیاه و به ویژه در برگها و میوه ها   این بیماری بیشتر در قسمت عالیم

  مشاهده می شود.ها، کاسبرگ ها، پایه ها، شاخه های جوان و فلس های جوانه نیز 

 
 



 

                                                                        ]1400 آبان ماه – شایان می ومیارنعی عصار،نظریان، [  ]                                                   زاعوامل خسارتدفتر پیش آگاهی و كنترل [

  

    لكه سیاه سیببیماری  مدیریتلعمل اجرایی: اردستو 3

  روي برگ لکه سياه عالئم -فال

با حاشیه مناطق سبز روشن تر با عالمت بیماری لکه سیاه سیب در اوایل بهار بر روی برگهای جوانه زده 

افزایش یافته و با تولید اسپور در ادامه آلودگی ظاهر می شود.  ،در مقایسه با بافت برگ اطرافنامشخص 

ه این برگهای جوان و شاداب حساسیت بیشتری نسبت بدرمی آیند. به رنگ زیتونی و مخملی  ،غیرجنسی )کنیدیا(

بافتهای مجاور  ،تر بوده و با مسن شدن برگروی سطح فوقانی برگ واضح ،هالکهند. دهبیماری از خود نشان می

  .(2)شکل . روی می دهدریزش نابهنگام  ،هالکه  گسترش و تعداد افزایشبا . کندلکه، ضخامت بیشتری پیدا می

 

      

     
 عالیم بیماری لکه سیاه روی برگ -2شکل 

 

  ها کاسبرگها ودمبرگروي  لکه سياه عالئم (ب

آلودگی گل در زمان گلدهی در قاعده ی گل و کاسبرگ بصورت لکه های کوچک به رنگ سبز تیره 

گاهی وقوع یک لکه روی دمگل باعث  .شودتشکیل میای های کشیده دمبرگها لکه بر روینمایان می شود. 

 . (3)شکل  شودو در نتیجه ریزش میوه می خشکیدگی آن
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 و غالف گل کاسبرگها –عالئم بیماری لکه سیاه روی دمبرگ  -3شکل 

 

  ها شاخهروي  لکه سياه عالئم (ج

عالئم خورد. های جوان درختان سیب کمتر ولی در مورد گالبی بطور واضح به چشم میروی شاخه عالئم

گرد و یا بیضی که  می شودی تشکیل هایپوستول آنهاو روی  بودههای جوان تقریبا مشابه برگها شاخهآلودگی 

نکرهای کوچکی ایجاد شا شوند وها باز میباشد پوستول باشند. اگر فصل پاییز مالیم و مرطوبشکل می

 داردبستگی  ...آب و هوایی و ، مانند شرایط اقلیمی عواملو سایر ه واریت نوع گردد. البته مشاهده این حالت بهمی

  .(4)شکل 

          
  )سمت چپ( وانجهای شاخه  و )سمت راست( روی سرشاخه های قدیمیبه شکل تاول لکه سیاه عالئم  -4شکل 

 

  ميوهروي  اهلکه سي عالئم (د
و حاشیه مشخصی دارند. اولین عالمت قابل توجه روی  بودهمیوه ها عموماً بشکل تاول زده  عالئم خسارت

میوه، مناطق تاول زده است که به سرعت به ضایعات مخملی، سبز تا قهوه ای زیتونی تبدیل می شود. عفونت های 

  لم همچنان در حال رشد است.میوه های جوان باعث بدشکلی میوه می شوند زیرا بافت سا

 ها لکه ،تربزرگ  های میوه در ادامه رویاما  دارند. بیماریحساسیت بیشتری به  رشد یهها در مراحل اولمیوه

های سیاه بزرگ شده و به صورت لکهاین لکه ها نگهداری در انبار  در زمانباشد ولی سطحی بوده و مشهود نمی

ای بسیار نازک از چوب پنبه تشکیل الیه ،هاحل استقرار قارچ در ناحیه لکهدر زیر مهمچنین . آیندرنگ درمی

خورد که عوامل ساپروفیت از این ای شده به چشم میهایی در منطقه چوب پنبهشود و بعضی مواقع ترکمی

 . (5 )شکل ندشو برگها وارد میوه می
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 (اواخر فصلدرترک خوردن میوه عالیم بیماری لکه سیاه روی میوه ) -5 شکل

 
  چرخه بيماري و نحوه خسارت

به شکل پریتس های دروغی اولیه در برگها و میوه است که  Venturia inaequalis قارچ ،عامل بیماری

 های دروغی با تولید آسک و آسکوسپور به رشد خود ادامه  . پریتسوده کف باغ زمستان گذرانی می کندآل های

اولیه می شوند.  عفونتدر شرایط مناسب دما و رطوبت، آسکوسپورها برگها را آلوده می کنند و باعث د. نمی ده

ثانویه آلودگی وده کرده و باعث ایجاد هفته بعد برگ های دیگر را آل 2-3لکه دی های ایجاد شده روی این یکن

درصد بر روی بافتهای  90-95لذا در صورت وجود رطوبت نسبی باالی د. روی میوه در حال رشد می شون

گیاهی، اسپور قارچ جوانه زده و آلودگی آغاز می شود. مدت زمان الزم برای جوانه زدن اسپور قارچ، نفوذ آن به 

 دمای محیط دارد واولیه، بستگی به تعداد ساعات خیسی اندامهای گیاهی  بافت درختان سیب و ایجاد عفونت

  (.1)جدول 
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ب و هوایی کشور ایران تنظیم نشده است، اما با توجه به مختصات مهم آاین جدول اگر چه بر اساس شرایط 

ی تعیین زمان محیطی ارایه شده برای شروع و گسترش آلودگی، تا حدود زیادی کارشناسان را در پیش آگاه

 . پاشی کمک می نمایدوقوع آلودگی در باغات، اطالع رسانی به باغداران و زمان سم

و در  می کند تسهیلهمان گونه که مشخص شد، وجود بارندگی، مه و شبنم های بهاره وقوع آلودگی را 

ده و درصورت )به مرز نزدیک به اشباع( آغاز ش ودگی با شروع بارندگی و افزایش رطوبت نسبیآلحقیقت 

روز در متوسط حرارت  16درجه سانتی گراد و یا پس از  16روز در میانگین دمای  9تداوم، عالیم معموالً پس از 

  .(6)شکل  درجه سانتی گراد ظاهر خواهد شد 10
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 چرخه بیماری لکه سیاه سیب -6شکل 

 
 خالصه عالئم بيماري 

 ف روی برگهای جوانشفا های سبز زیتونیلکه -

 با ضخامت بیشتر روی برگهای مسن تر  یرهت تا ای روشنقهوهلکه های  -

 و ریزش این اندامها دمگل، تخمدان ،کاسبرگهالکه های سیاه رنگ روی  -

 لکه های سیاه بزرگ روی میوه های کوچک -

 روی میوه های بزرگ  کوچک لکه های سطحی -

 

  بخش سوم: دستورالعمل اجرايي کنترل
  روشهاي پايش و رديابي

  پيش آگاهي 

مطمئن ترین و موثرترین استراتژی کنترل بیماری لکه سیاه سیب، جلوگیری از استقرار و انتقال عامل بیماری 

در باغ است. لذا به باغداران توصیه می شود؛ که اطالعات الزم در خصوص ظهور و شیوع بیماری در منطقه را از 

تکرار و طوالنی بودن مدت بارندگی های توجه به  و با کسب نمودهمنطقه  و پیش آگاهیتیم های شبکه مراقبت 

  د.یمی منطقه، اقدام به سمپاشی نماینبهاره و شرایط اقل

 کنترل زراعي، فيزيکي و بهداشت گياهي  

یکی از مهمترین راهبردهای کنترل بیماری لکه سیاه سیب، جایگزینی ارقام قدیمی با ارقام جدید سازگار به  -

  یا متحمل در برابر بیماری است. شرایط اقلیمی و مقاوم

با توجه به اینکه آلودگی اولیه از طریق اندام های زمستان گذران قارچ عامل بیماری در برگ های ریخته  -

و میوه های برگ ها نهدام جمع آوری و ا بنابراین ،شده ی سال قبل در پای درخت صورت می گیرد

  .باشدبسیار موثر  بیماری و کنترل آن ینوکلوم اولیهریخته شده در کف باغ می تواند در کاهش میزان ا
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ساعات خیسی  جریان یابد،وقتی هوا در بین تاج درختان به خوبی رعایت فاصله کاشت و هرس درختان:  -

درختان  آب و هوایی برای وقوع بیماری نامساعد می گردد. لذا تنظیم فاصله شرایطکاهش یافته و  برگها

 ،(برای سمپاشی شرایط مناسب شدنایجاد شرایط خشک و فراهم )نها هنگام کاشت و هرس مرتب آ

  .(7)شکل  ی شودتوصیه م

 

 
 بیماری کمک کند. کاهش در هرس مناسب برای باز کردن تاج درخت، می تواندرعایت فاصله درختان و  -7شکل 

 

 ن بقایا با زیر خاک نمود جلوگیری از تشکیل پریتس دروغیبا هدف شخم زمستانه   -

پائیز در باغهای بزرگ در طول فصل ( درصد 5 اورهمثل ) کودهای نیتروژن دار استفاده از سولفات روی یا -

جلوگیری از تحریک رشد درختان و همچنین  برای). و زمستان برای تسریع در پوسیده شدن برگها

یا  برگها قبل از ریزش تفاده از اوره بایدسرمای زمستان، اس رممانعت از ایجاد حساسیت آنها در براب

 . بالفاصله پس از آن انجام شود(

  می شود.کاهش آلودگی  ومیزان رطوبت  مدنپایین آ عثبا کنترل علفهای هرز باغات، -

  درختاناحداث باغات سیب در شیبهای مالیم جنوبی و تنظیم فاصله کاشت  -

 

  شيميايي کنترل

با توجه به اینکه احتمال بروز مقاومت به قارچکش ها در قارچ عامل این بیماری باال می باشد، بهتر است در 

تکنولوژی سمپاشی در کاربرد . همچنین به صورت تناوبی استفاده شود صیه شدهتوهر فصل از قارچ کش های 

  .(8)شکل  قارچکش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است
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 )قارچ کش های تماسی نیاز به پوششی کامل و یکنواخت دارند.( عملیات سمپاشی علیه بیماری لکه سیاه سیب -8شکل 

 

توصیه به شرح زیر، شده برای کنترل بیماری لکه سیاه سیب تصویباستفاده از هر یک از قارچکش های 

 می شود: 

 از مرحله نوک نقره ای تا تورم جوانه های گل :نوبت اول 

 ریزش گلبرگ ها  پس از ت دوم:نوب 

  از سمپاشی روز بعد  14در صورت ادامه روند افزایش بیماری، سمپاشی های بعدی با فاصله زمانی

  قابل توصیه می باشد. )در صورت نیاز و بر اساس نظر کارشناس( دوم

   

ر مرحله تورم جوانه ها و یا به محض د می بایست ،ستا ر مناطقی که بطور طبیعی رطوبت نسبی باالد

در اختیار می باشد بهتر  )دیتاالگر( هواشناسی های در مناطقی که دستگاه وسم پاشی انجام  ،مشاهده اولین عالئم

  .است سم پاشی بر اساس پیش آگاهی صورت گیرد

 

 

 
  

 مصرف ميزان  فرموالسيون سموم توصيه شده

 درهزار WP50% 3 کاپتان

 در هزار SC50% 2/0 وبین + فلوپیرامتری فلوکسی استر

 در هزار WG 50% 2/0 تری فلوکسی استروبین

 در هزار WG75% 3/2-0/0 وکونازولتری فلوکسی استروبین +تب

 در هزار WG 50% 2/0 کرزوکسیم متیل

 در هزار WP25% 75/0 بيترتانول

 در هزار WP40% 3/0 مایکوبوتانيل

 اردر هز WP65%           1 دودین
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