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 MS-B-W2بولتن ترویجی شماره 

 

  :نگارنده

  محمد علی آقاجانی

  بخش تحقيقات گياه پزشکی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان گلستان، گرگان

  

 :سایر اسامی بيماری

 سفيدك پودري گندم، سفيدك حقيقي گندم

  :پراکنش

ستان، در نـوار منطقـه دشـت آـه از رطوبـت نـسبتًا               در اسـتان گلـ    . عمومًا پراآنده در هر جا آه گندم رشد مي آند         

بااليي برخوردار است، در همه شهرستان ها ديده مي شود و در نوار شمالي آه نسبتًا خشك تر است، از شدت                     

  .آمتري برخوردار است

  :عامل بيماری

ست ها و خانواده از گروه آسكومي) Blumeria graminis  با نام جديد (Erysiphe graminis f.sp. triticiقارچ 

  سفيدك هاي سطحي

  :عالیم

ميسليوم و آنيدي هاي روي سطح گياه، به صورت لكه هاي خاآستري روشن يا سفيد روي سطح باالئي و در 

قارچ در سطح برگ فعاليت . موارد آمتر روي سطح پائيني پهنك برگ، غالف برگ و براآته هاي گل ظاهر مي شود
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به نظر مي رسد آه اندام هاي . چ آه به سلول هاي اپيدرمي نفوذ مي آنددارد بجز در مورد مكينه هاي قار

. گياهي آلوده با يك پودر خاآستري آه شامل آنيدي ها، آنيدي برها و ميسليوم قارچ است، گرد پاشي شده اند

بخش با بزرگ شدن مناطق داراي پودر سفيدك، . بعدًا لكه ها بزرگ شده و با رسيدن گياه، تيره رنگ مي شوند

پشت (مناطق آلروتيك روي سطح برگ در جهت عكس . هاي آلوده ابتدا زرد و سپس قهوه اي شده و مي ميرند

در بعضي ارقام، بافت برگ مجاور ميسليوم، قهوه اي و نكروتيك مي . آلني هاي خاآستري ديده مي شوند) برگ

اين اندام ها را مي . وده به وجود مي آيندآلئيستوتسيوم هاي فراوان، آوچك، گرد و تيره رنگ روي مناطق آل. گردد

 .گياهان شديدًا آلوده ممكن است به طور آامل از بين بروند. توان به آساني با يك ذره بين دستي مشاهده نمود

  :اپيدميولوژی

در مناطقي آه زمستان هاي ماليم اجـازه        . قارچ به صورت آلئيستوتسيوم روي بافت بيمار زمستانگذراني مي آند         
. فــظ نمايــد بافــت بــرگ آلــوده را ميدهــد، قــارچ ممكــن اســت بــه صــورت ميــسليوم و آنيــدي بقــاي خــود را حبقــاي

بنـابراين بـه    . آسكوسپورها در بهار در داخل آلئيستوتسيوم توليد شده، به وسـيله بـاد بـه ميزبـان هـا مـي رسـند                      
آنيدي ها تقريبًا به محض اينكه ميسليوم       . عنوان مايه اوليه در مناطق شمالي آشت گندم انجام وظيفه مي آنند           

آنيـدي  . ك، اما بدون وجود آب آزاد توليـد مـي شـوند           روي سطح برگ مستقر شد، به ويژه طي هواي مرطوب و خن           
 . ها به عنوان بخش اصلي مايه ثانوي قارچ و انتشار دهنده بيماري طي فصل رشد در نظر گرفته مي شوند

سفيدك سطحي روي گياهان الغر و پرپشت آه بذر زيادي مصرف شده يا مقدار زيـادي آـود ازتـه را دريافـت آـرده                         
زمـاني آـه هـوا در اواخـر         .  خنك، مرطوب و ابري براي شدت يافتن بيماري مناسب است          هواي. اند، شديدتر است  

  .فصل رشد گرم و خشك شود، معموًال سفيدك سطحي به صورت يك معزل ظاهر خواهد شد

 :روشهای کنترل

  آاشت ارقام مقاوم-1

در ) بـا دوز يـك ليتـر در هكتـار    نظير سـايپروآونازول، پروپيكونـازول و تبوآونـازول       ( سمپاشي با يك قارچكش برگي       -2
  صورت صرفه اقتصادي

         تناوب گندم با گياهان غير غالت-3

  شخم زدن زير گندم هاي خودرو در صورت امكان-4
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 تصاوير بيماري

 
 طحي روي برگ گندمس  آلنيهاي قارچ عامل بيماري سفيدك- 1تصوير

 
 آسكوآارپهاي قارچ عامل روي برگهاي گندم  لكه هاي ناشي از بيماري سفيدك و- 2تصوير
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 برگهاي گندم طحي روي عاليم بيماري سفيدك س- 3تصوير
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 گندم  آنيديهاي قارچ عامل بيماري سفيدك سطحي روي برگهاي- 4تصوير

 
 

 MS-B-W2بولتن ترویجی مایکوسافت، کد 
  

  :رفرنس
  

 سایت مایکوسافتبولتن ترویجی وب .  گندمسفيدک سطحیبيماری . 1385. ع. آقاجانی، م
 

 
 
 




