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در  (WG 18.4% ®افپانچو تیمیزول )فلوسایفلوفنامید + تریکش یی قارچآبررسی کار

 سفیدک پودری هلوبیماری کنترل 

 

 3مجتبی قلندر و 2کاووس کشاورز ، 1احمد حیدریان

بخش تحقیقات . 7 ، ایران.اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهانپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بخش تحقیقات گیاه. 1

. بخش 3 ، ایران. راحمدبوی و کهگیلویه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  بویراحمد و کهگیلویهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیاه

 ، ایران.اراک، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکزیپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تحقیقات گیاه

 5/95/1311تاریخ پذیرش:                                   91/97/1311تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

در کنترل بیماری  (WG 18.4%اف تی ®)پانچو %15میزول فلو+ تری 4/3% کش سایفلوفنامیدیی قارچآبرای ارزیابی کار

هایی با بویراحمد روی رقم آلبرتا و در باغو، مرکزی و کهگیلویهسه استان اصفهان هایی درسفیدک پودری هلو آزمایش

های کشتیمارها شامل قارچ تکرار اجرا شد. 4تیمار و  6کامل تصادفی با های سابقه آلودگی در قالب طرح آماری بلوک

در هزار،  5/9 (SC 30% ®)کولیس g/l199+ کرزکسیم متیل  g/l799در هزار، بوسکالید  1و  25/9، 5/9اف تی®پانچو

ی گل، بعد از ریزش کامل هانوبت )تورم جوانه 3پاشی در سم( بودند. پاشی با آبشاهدها )بدون هرگونه عملیات و محلول

با تعیین پاشی، روز بعد از آخرین سم 71های آزمایشی روز بعد از نوبت دوم( انجام شد. ارزیابی کرت 71ها و برگگل

ها تحلیل داده و تجزیهشد.  واریانستجزیه  SASها با برنامه انجام و داده ها و میوهشدت بیماری روی برگدرصد وقوع و 

ها با داری دارند. مقایسه میانگیناختالف معنی درصد 1ها با شاهد در سطح احتمال کشتمامی تیمارهای قارچنشان داد که 

اند کاهش ها نسبت به شاهد توانستهکشکه، تمامی قارچ داد نشان درصد 5دانکن در سطح احتمال  ایآزمون چنددامنه

، 61ترتیب با، بهدر هزار  25/9اف تی ®پانچوکنند. نتایج نشان داد، داری را از نظر درصد وقوع و شدت آلودگی ایجاد معنی

ب، ترتیتاثیر روی درصد شدت بیماری برگی به درصد 21و  62، 61تاثیر روی درصد وقوع بیماری برگی و با   درصد 24و  58

تاثیر روی  درصد 26و  24 با در هزار 25/9اف تی ®پانچوتاثیر داشتند. بویراحمد ودر سه استان اصفهان، مرکزی و کهگیلویه

بویراحمد وترتیب، در استان مرکزی و کهگیلویهتاثیر روی درصد شدت بیماری میوه به درصد 28و   62درصد وقوع بیماری و 

 ها،بنابراین، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه دادهیی داشت. آپاشی، در کنترل بیماری کارنسبت به شاهد بدون محلول

 باشد.بیماری سفیدک پودری هلو قابل توصیه می مدیریتدر هزار، برای  25/9اف تی ®کش پانچوقارچ

 ، هلوکنترل شیمیایی ، سفیدک پودری، افتی ®پانچو های کلیدی:واژه

 

 

                                                           
 :احمد حیدریان، مسئول مکاتبات ahmadheidarian@yahoo.com 
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 :مقدمه

 Prunus persica (L.)] بیماری سفیدک پودری هلو

Batsch] امل وبا ع[Sphaerotheca pannosa (Wallr.) 

Lev.]  وPodospharera leucotricha (Ellis & 

Everhart) Salmon. ترین ترین و گستردهیکی از مهم

اعث ها بکردن میوههای هلو است که غالبا با آلودهبیماری

 گرددکاهش کیفیت میوه و خسارت در دنیا می

(Jancovics et al., 2011; Reuveni, 2000; Reuveni 

et al., 2000; Reuveni, 2001, Jankovics et al., 

ال س تولیدشدههای ها و شاخه، برگدر این بیماری (.2011

 & Podosphaera leucotricha (Ellisبه  هلو جاری

Everh.) E. S. Salmon که درحالی ،شوندآلوده نمیS. 

pannosa های سبز گیاه را آلوده قادر است تمام قسمت

 تا سه دو در میوه هلو گردیده کهکند. همچنین مشخص

 P. leucotrichaتشکیل و توسعه حساس به  اول یهفته

 باشدی بیماری میبروز و توسعه برای هستند و زمان مناسبی

(Jankovics et al., 2011) بیماری سفیدک پودری هلو .

در تمام نقاط ایران وجود دارد و  S. pannosaبا عامل 

خسارت  .(Ershad, 2009) گرددباعث خسارت می

 هوایی و حساسیت رقمواقتصادی آن بسته به شرایط آب

ورت صبهعامل بیماری سفیدک پودری هلو . استمتغیر 

های خفته های آلوده و جوانهمیسلیوم در شاخه

زمان با شروع رشد کند. در بهار همگذرانی میزمستان

های آلوده، قارچ عامل بیماری نیز در بافت بیمار گیاه شاخه

ها توسط جریان هوا و باران کنیدیکند. د اسپور میتولی

 هاها، شاخههای جدید روی برگمنتشر و باعث آلودگی

ها، سارههآلودگی ثانویه شاخشوند. می های جوانو میوه

ا باد ها بنیدیافتد. کاتفاق میفصل رشد  یدر تمام دوره

درجه  32تا  7در دمای  هاو روی برگ نمودهانتشار پیدا 

درجه  71زنند ولی دمای بهینه سلسیوس جوانه می

در شب  ترین زمان آلودگی برگحساس .استسلسیوس 

ها کم که رطوبت نسبی باال و فشار اسمزی برگ و زمانی

های قارچ زنی کنیدیحداکثر جوانه .افتد، اتفاق میباشد

درجه  درصد و 199تا   43عامل بیماری در رطوبت نسبی 

رشد قارچ عامل  د.دهدرجه سلسیوس رخ می 75حرارت 

درجه سلسیوس کند  31بیماری در درجه حرارت باالتر از 

 .Ogawa et al., 1995; Toma et al) گرددو متوقف می

ها با مساعدشدن شرایط بیماری در بعضی از سال. (1998

محیطی، خسارت اقتصادی زیادی را به درختان، 

کند، لذا کنترل بیماری الزم و خصوص میوه وارد میبه

های کشراستا، استفاده از قارچ این در است.ضروری 

زیست و مصرف با دز پایین خطر، سازگار با محیطکم

 ناپذیر است. اجتناب

سفیدک پودری هلو با استفاده از ارقام مقاوم  مدیریت

(Pascal et al., 2017; Pascal et al., 2010 و )

های حفاظتی و سیستمیک مانند استروبیلورین، کشقارچ

 ®بلیسو  (SC 30%) ®کولیستیوفانات متیل، سولفور، 

(380 WG) امکان( پذیر استReuveni et al., 2006.)  

( و SC 30%) ®کولیسکش تاثیر دو قارچدر ایران 

در کنترل سفیدک پودری هلو مورد ( WG 380) ®بلیس

یی آداده که کاربررسی قرار گرفته و نتایج نشان

های برگی، های تورم جوانههای فوق در زمانکشقارچ

دو هفته بعد از سمپاشی نوبت اول و دو هفته بعد از سمپاشی 

 .شر نشده(ت)اطالعات من اندشتهنوبت دوم بهترین تاثیر را دا

 یی و انتخابآمیزان کارتعیین تحقیق حاضر با هدف 

 ماده موثره سایفلوفنامیدکش موثرترین دز مصرف قارچ

در  (تی اف ®پانچو)است  %15میزول فلو+ تری %4/3

 بیماری سفیدک پودری هلو انجام گرفت. مدیریت

 به واکنش بندیگروه کمیته یستل دردر میزول فلوتری

از نظر بروز مقاومت دارای ریسک  (FRAC) مقاومت

 ه نشدهابل آن شناختمقاومتی در مق سایفلوفنامیدو  متوسط

 .(Anonymous, 2020) است
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 :هامواد و روش

ها در سه استان اصفهان )سمیرم(، مرکزی آزمایش

بویراحمد )یاسوج( روی هلو رقم  و )اراک( و کهگیلویه

ه آلودگی سابقبا هایی و در باغ سانهم شفتالو(آلبرتا )پایه 

های کامل تصادفی اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک

اصله  7تکرار )هر پالت آزمایشی شامل  4تیمار و  6با 

( اجرا شد. تیمارهای آزمایش، فاصلهدرخت با یک ردیف 

در  5/9 ®در هزار، کولیس 1و  25/9، 5/9اف تی ®پانچو

 پاشی بودند.پاشی و شاهد بدون آبهزار، شاهد با آب

 199 دارپاش موتوری النسسمپاشی با استفاده از محلول

بعد  های گل،در سه نوبت )زمان تورم جوانهلیتری فرغونی 

م انجاها و سه هفته بعد از نوبت دوم( برگاز ریزش گل

  .(Adaskaveg et al., 2011) شد

بعد از آخرین سمپاشی، از دو درخت هر پالت  سه هفته

نمونه از اطراف و  3از هر درخت )شاخه در حال رشد  19

صورت تصادفی های باالیی تاج( بهنمونه از شاخه 7

 اه منتقلبه آزمایشگو در کیسه پالستیک  انتخاب، برداشت

کامل هر شاخه را جدا کرده  با رشدتر برگ جوان پنجشد. 

(Reuveni, 2001) ی از و در هر پالت با تخمین سطح

ل نسبت به کاست آلوده به سفیدک پودری  برگ که

های زیر شدت آلودگی ، با توجه به مقیاسبرگ سطح

 .(Wang et al., 1995)ارزیابی شد 

آلودگی : 7، 1/9-5آلودگی %: 1بدون آلودگی،  :صفر

، 1/39-45آلودگی %: 4، 1/3-39آلودگی %: 3، %15-1/5

: 2، 1/65-85: آلودگی %6، 1/45-65%: آلودگی 5

برداشت از هر پالت  هنگام  85آلودگی بیش از  %

میوه از هر جهت  7میوه از هر درخت ) 17آزمایشی 

صورت میوه از انتهای تاج درخت( به 4جغرافیایی و 

 میوه در هر پالت آزمایشی( و 74تصادفی برداشت شد )

 دیوه و درصدرصد وقوع بیماری برمبنای وجود لکه روی م

آلودگی،  : بدونصفرهای )شدت بیماری با توجه به مقیاس

آلودگی  درصد 19 : تا7 کوچک روی میوه، لکه یک :1

با آلودگی سطح میوه(  درصد 19 از بیش :3 سطح میوه،

 . (Toca et al., 2017) ارزیابی شدتغییرات 

ها نیز بر اساس فرمول درصد وقوع آلودگی برگ یا میوه

(PDI =
nd

N
× تحلیل شد که در  و ( محاسبه و تجزیه100

های یا میوه : تعداد برگdn: درصد وقوع بیماری، PDIآن 

 های شمارش شده بود.: تعداد کل برگNآلوده  و 

PDSبا استفاده از فرمول ) درصد شدت بیماری =

∑(ni×vi)

 V×N
× درصد  PDS:( تعیین شد که در آن )100

های یا میوه : تعداد برگniشدت بیماری در هر تکرار، 

: شاخص  viدارای درجه آلودگی مشابه در هر تکرار، 

یا  : تعداد کل برگNبیماری برای هر سطح از آلودگی 

: حداکثر درجه Vهای مورد بررسی در هر تکرار( و میوه

 آلودگی است.

تجزیه و  SASافزار آماری ها با استفاده از نرمداده

دانکن با  ایز آزمون چنددامنهها با استفاده امیانگین

 دیگر مقایسه شدند.یک

 

 :نتایج

 1312در استان اصفهان به علت سرمازدگی در بهار 

 قوعو ای برای ارزیابی نبود. لذا، درصد شدت و درصدمیوه

آلودگی برگ در سه مکان، ارزیابی شدند. ابتدا آزمون 

 هایهای خطای سه آزمایش برای دادهیکنواختی واریانس

نتیجه  .ام شدجدو صفت تحت مطالعه در سه منطقه ان

دار نیست، سپس روی معنیداد که آزمون بارتلت نشان

 نتایج تجزیه مرکب گرفت. ها تجزیه مرکب صورتداده

مکان و اثر متقابل آن بر تیمار در سطح احتمال اثر  دادنشان 

ا ه(. بنا به این نتایج، تجزیه داده1)جدول  دار استمعنی 1%

های اجرا بصورت جداگانه انجام شد.برای مکان
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 هایهای هلو در استانهای درصد شدت بیماری و درصد وقوع بیماری سفیدک پودری برگتجزیه واریانس مرکب داده -1جدول 

 .بویراحمد و صفهان، مرکزی و کهگیلویها
Table 1. Combined Variance analysis of disease severity percent and disease incidence percent of peach 

leaves powdery mildew in Isfahan, Markazi and Kohkiloye va Boyerahmad provinces. 

S.O.V. D.F. 

Mean squares (%) 

Disease severity Pr > F Disease 

incidence 

Pr > F 

Place 2 4898.02** 0.0001 5342.21** 0.0001 

Place × Replicate 9 55.33ns 0.0344 12.51ns 0.1925 

Treatment 5 6430.22** 0.0001 8400.49** 0.0001 

Place × Treatment 10 406.33** 0.0001 55.88** 0.0001 

Error 45 14.76 - 8.57 - 

C.V. - 11.97% - 8.11% - 

** Significant at 1% level 

ار نشان داد که اثر تیم در سه مکان نتایج تجزیه واریانس

آلودگی شدت و درصد  وقوعکش( بر درصد )قارچ

به سفیدک پودری در سطح احتمال  ی درختان هلوهابرگ

(. مقایسه میانگین 4و  7های دار است )جدولمعنی 1%

 ایتیمارها از نظر آلودگی )با استفاده از آزمون چنددامنه

( نشان داد که تمامی %5در سطح احتمال  ،دانکن

داری اند، کاهش معنیها نسبت به شاهد توانستهکشقارچ

آلودگی ایجاد کنند  شدتو درصد  وقوعرا از نظر درصد 

 ®کش کولیس(. در استان اصفهان قارچ5و  3 های)جدول

د از بع .، بیشترین تاثیر را داشتدر هزار در غلظت نیم

همراه با  در هزار یک افتی ®پانچو ،کش کولیسقارچ

، روی برگ از نظر درصد در هزار 25/9اف تی ®پانچو

بیماری در یک گروه قرار  شدتآلودگی و درصد  وقوع

تری در در هزار، تاثیر کم 25/9اف تی ®پانچوگرفتند. 

در  یک افتی ®کنترل بیماری نسبت به کولیس و پانچو

 شدتآلودگی برگ و درصد  وقوعهزار، روی درصد 

ری تاثیدر هزار،  نیم افتی ®پانچو بیماری داشته است.

آلودگی برگ و درصد  وقوعبسیار کمی روی درصد 

(.3 داشته است )جدول بیماری شدت

 

 و ویهکهگیلمرکزی و ، اصفهان در سه استان های هلوبرگدرصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری روی  سواریان هتجزی -7 جدول

 .بویراحمد
Table 2. Variance analysis of disease severity percent and disease incidence percent on peach leaves in 

Isfahan, Markazi and Kohkiloye va Boyerahmad provinces. 

S.O.V. D.F. 

Mean squares (%) 

Isfahan Markazi 
Kohkiloye va 

Boyerahmad 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Replicate 3 26.16ns 10.13ns 20.29ns 18.46ns 55.68ns 8.94ns 

Treatment 5 4116.74** 6059.90** 1716.45** 1585.85** 866.84** 1766.50** 

Error 15 29.56 9.17 5.13 13.01 10.28 3.54 

C.V. - 11.16% 15.7% 17.57% 16.03% 17.7% 16.03% 

 ** Significant at 1% level 



 

  .احمدبویر و کهگیلویهمرکزی و ، اصفهان در سه استان هلوهای مقایسة میانگین درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری روی برگ -3جدول             
Table 3. Mean comparison of disease incidence percent and disease severity percent on peach leaves in Isfahan, Markazi and Kohkiloye va Boyerahmad provinces. 

Treatment 

Mean Squares* (%) 

Isfahan Markazi Kohkiloye va Boyerahmad 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Collis®  

0.5 ml-1 
8d 91 7.44d 92 4.50d 91 2.94d 94 2.00d 94 3.25d 94 

Pancho®  

TF 0.5 ml-1 
48.05b 46 55.22b 44 32.57b 38 37.25b 20 18.62b 49 22.00b 57 

Pancho®  

TF 0.75 ml-1 
27.67c 69 30.75c 69 18.02c 67 21.00c 58 10.65c 71 13.25c 74 

Pancho®  

TF 1 ml-1 
24.53c 72 26.60c 73 14.85c 73 15.90c 68 8.40c 77 10.50c 79 

Control  

(without any spraying) 
89.56a 0 98.75a 0 53.00a 0 50.00a 0 36.25a 0 51.25a 0 

Control  

(water spraying) 
88.25a 0 100.00a 0 54.25a 0 52.75a 0 36.75a 0 53.25a 0 

 (.%5دانکن در سطح احتمال ای دار ندارند )آزمون چنددامنهدارای یک حرف مشترک هستند اختالف معنیهای هر ستون که حداقل * میانگین                  

* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range test = 5%) 
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 ر هزارد نیم ®کولیس کشکاربرد قارچدر استان مرکزی، 

، در سه افتی ®پانچوکش قارچهای تمامی غلظتو 

موجب در مقایسه با شاهدها،  ،روی هلو پاشیمرحله سم

بیماری و درصد وقوع بیماری روی  شدتدرصد کاهش 

. نتایج مقایسه (5و  3های برگ و میوه هلو شدند )جدول

دانکن نشان داد که  ایآزمون چنددامنه روشها بهمیانگین

از نظر درصد شدت آلودگی  های مورد آزمایشکشقارچ

دارند های مجزا قرار در گروه و درصد وقوع بیماری

 ®کولیس کشقارچ ،در این ارزیابی(. 5و  3های )جدول

درصد شدت  را در کاهش ترین تاثیربیش در هزار، نیم

های میوه و درصد وقوع بیماری روی برگ و آلودگی

 .داشت سفیدک پودریمورد آزمایش به هلوی درختان 

 افتی ®در هزار با پانچو یک افتی ®پانچوکش قارچ

در یک گروه قرار گرفتند. نتایج محاسبات در هزار  25/9

پاشی درختان مورد آزمایش با آماری نشان داد که سم

در سه مرحله در هزار،  نیماف تی ®پانچوکش قارچ

و  یککش به نسبت سمپاشی در مقایسه با همین قارچ

در هزار در یک گروه قرار نگرفته و در سطح احتمال  25/9

 شدت و درصد وقوعدرصد  کاهشتاثیر خوبی در   5%

بیماری سفیدک  های هلو بهبیماری روی برگ و میوه

 (. 5و  4های پودری ندارد )جدول

ین ، بر اساس مقایسه میانگبویراحمد و در استان کهگیلویه

دانکن  ایچنددامنه گرفته به روش آزمونصورت

 ترین تاثیر را دردر هزار، بیش نیم ®کولیسکش قارچ

دارد  اهش درصد شدت و درصد وقوع بیماریک

 افتی ®کش پانچوچنین، قارچ(. هم5و  3های )جدول

، در هزار 25/9اف تی ®پانچوهمراه با  در هزار، یک

ه کدر صورتیدیگر نداشت داری با یکاختالف معنی

ترین اثر را روی کم در هزار نیماف تی ®کش پانچوقارچ

درصد شدت آلودگی و درصد وقوع بیماری برگ و میوه 

(. 5و  3های داشت )جدول

 

 .ویراحمدب و کهگیلویهمرکزی و  استان دودر  های هلومیوهدرصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری روی  سواریان هتجزی -4 جدول
Table 4. Variance analysis of disease severity percent and disease severity percent on peach fruits in 

Markazi and Kohkiloye va Boyerahmad provinces. 

S.O.V. D.F. 

Mean Squares (%) 

Markazi Kohkiloye va Boyerahmad 

Disease severity 
Disease 

incidence 
Disease severity 

Disease 

incidence 

Replicate 3 11.97ns 123.39ns 117.65ns 18.01ns 

Treatment 5 1779.51** 4343.56** 688.23** 1575.34** 

Error 15 17.98 43.7 9.7 6.63 

C.V. - 14.80% 17.57 22.05% 12.54% 

** Significant at 1% level 

 

  .احمدبویر و کهگیلویهمرکزی و  استان دودر  هلوهای میوهمقایسة میانگین درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری روی  -5جدول 
Table 5. Mean comparison of disease incidence percent and disease severity percent on peach fruits in 

Markazi and Kohkiloye va Boverahmad provinces. 

Treatment 

   Mean Squares* (%)  

 Markazi Kohkiloye va Boverahmad 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Collis® 0.5 ml-1 3.57e 93 1.02d 99 0.25d 99 1.02d 99 
Pancho® TF 0.5 ml-1 33.52b 35 37.35b 51 13.20b 55 37.35b 39 

Pancho® TF 0.75 ml-1 18.20c 65 17.70c 77 6.62c 77 17.70c 77 

Pancho® TF 1 ml-1 11.20d 78 14.80c 81 4.37dc 85 14.80c 81 
Control  

(without any spraying) 
51.87a 0 76.50a 0 29.15a 0 76.50a 0 

Control (water spraying) 53.52a 0 78.37a 0 31.15a 0 78.37a 0 

 (.%5دانکن در سطح احتمال  ای)آزمون چنددامنهدار ندارند های هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند اختالف معنی* میانگین

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

= 5%) 
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  :بحث

که،  داددر هر سههه مکان اجرای آزمایش، نشههان جنتای

با بیش از   نیم ®کولیسکش قارچ  تاثیر،    %11در هزار، 

یی را در کنترل درصهههد شهههدت بیماری و آترین کاربیش

جز اصفهان که  روی برگ و میوه )به درصد وقوع بیماری 

ارزیابی روی میوه انجام نشهههد( نسهههبت به شهههاهد بدون          

ست. درحالی     محلول شته ا شی دا  یمن افتی ®پانچوکه، پا

ا یی رآترین کارتاثیر، کم درصههد  52، با حداکثر در هزار

ه پاشی در کنترل بیماری داشت  نسبت به شاهد بدون محلول  

و  62، 61ترتیب با، ، بهر هزارد 25/9اف تی ®پانچواست.  

، 61روی درصد شدت بیماری برگی و با   تاثیر  درصد  21

تاثیر روی درصهههد وقوع بیماری برگی    درصهههد 24و  58

 و در سههه اسههتان اصههفهان، مرکزی و کهگیلویهترتیب، به

تاثیر روی درصههد شههدت  درصههد 22و   65بویراحمد و با 

 تاثیر روی درصههد وقوع بیماری درصههد 22بیماری میوه و 

ه بویراحمد نسههبت ب و مرکزی و کهگیلویه هایدر اسههتان

داشته  ییآپاشی، در کنترل بیماری کار شاهد بدون محلول 

و  23، 27ترتیب با، ، بهدر هزاریک اف تی ®پانچواسههت. 

صد  22 ستان        در سه ا شدت بیماری در  صد  تاثیر روی در

صفهان، مرکزی و کهگیلویه  صد  28بویراحمد و با  و ا  در

  و در اسهههتان کهگیلویه درصهههد 85در اسهههتان مرکزی و 

 پاشههی در کنترلبویراحمد نسههبت به شههاهد بدون محلول 

ست.      شته ا سفیدک پودری هلو روی میوه تاثیر دا بیماری 

کش مورد که هر سهههه قارچاسهههت گر آناین نتیجه، بیان

سه نوبت محلول   ستفاده با  های هجوانزمان تورم پاشی در  ا

 ومعد از نوبت دها و سه هفته ببرگگل، بعد از ریزش گل

 ®اند. در این راسهههتا، کولیس  در کنترل بیماری موثر بوده 

 افیت®پانچو و بعد از آن، ییآترین کارنیم در هزار بیش

ترین بیش در هزار 25/9اف تی ®پانچو و  در هزار یک 

ند.      ییآکار  یدک پودری هلو داشهههت را در کنترل سهههف

در هزار،  25/9افتی®در هزار و پانچو یک افتی®پانچو

نامید ند لذا، ترکیب سایفلوففتگردر یک گروه آماری قرار 

پانچو      فلو+ تری جاری  نام ت با  ظت   تی ®میزول  با غل   اف 

به  25/9 غلظت پیشهههنهادی برای     عنوان بهتریندر هزار،  

 روی مؤثر هایکشقارچ گردد.صیه می کنترل بیماری تو

بیماری سهههفیدک پودری هلو شهههامل کرزکسهههیم متیل،       

سولفور، دینو   فلوکسی تتراکونازول، تری ستروبین،  کاپ، ا

مول و                         ی نوآر کونههازول،  ن پ نول،  م ی تریههاد ین،  فور ی تر

تنههد )        ;Adaskaveg et al., 2011هگزاکونههازول هسههه

Anonymous 2005 .)  های  کشقارچ اسهههتفاده مکرر از

سان باعث بروز نژاد)های(         سازوکار اثر یک ستمیک با  سی

شههدن بیمارگر را به طر مقاومشههود و خمقاوم بیمارگر می

ستمیک افزایش می   همان گروه قارچ سی  دهد. دراینکش 

کار اثر  و های با سهههازکشراسهههتا، الزم اسهههت از قارچ

فاده شهههود )     فاوت اسهههت مت   (. Reuveni, 2000مت قاو  م

ل، به بنومی نسهههبت میوه پودری در درختان هایسهههفیدک

های گروه اسههتروبیلورین گزارش کشتریادیمفون و قارچ

 ,McGrath, 2002; Wong and Wilcox) شههده اسههت 

2004; Miller and Gubler, 2001 .)کشقارچ نتیجه در 

حت  بایسهههتی   مت    مدیریتی  های اسهههتراتژی ت قاو  به  م

 از که گیرند قرار توجه مورد جدی طوربه هاکشقارچ

 مزمکانی با هاکشقارچ ترکیبی کاربردبه توانمی جمله

شاره  متفاوت هایعمل دارای ماده   ®افتی-پانچوکرد.  ا

اسههت.  % 15میزول فلو+ تری% 4/3  موثره سههایفلوفنامید

کشهههی سهههیسهههتمیک از گروه جدید  سهههایفلوفنامید قارچ

( اسهههت که نحوه اثر آن  amidoximesها ) آمیدوکسهههیم 

 هایکشآن نسههبت به قارچ اثرشههناخته نشههده اسههت اما  

میههدازول، بههازدارنههده       نزی ین          DMIهههای  ب ل ی ب ترو و اسههه

صربه  ست ) فرد بیانمنح  ( درSano et al., 2007گردیده ا

قارچ  فلوکه، تری صهههورتی نه اثر   میزول یک  با دام کش 

که با ( اسهههت imidazolesها )وسهههیع از گروه ایمیدازول

( مانع سهههاخت   DMIممانعت از بیوسهههنتز ارگوسهههترول )   

(. سههایفلوفنامید دوام Ota, 2013شههود )دیواره سههلولی می

سبتا طوالنی در شرایط مزرعه دارد لذا، تعدادسم     ها یپاش ن

 Haramoto etیابد )بر علیه سههفیدک پودری کاهش می
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al., 2006.) شیمیایی  که زمانی این، بر عالوه  در کنترل 

قام  با  یب ترک قاوم  ار ند منجر می رود، کار به  م  به  توا

 شود. تولید هزینه و سم مصرف کاهش
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the efficacy of Cyflufenamid 3.4% + Triflumizole 15% 

Pancho® TF (WG 18.4%) fungicide in controlling of peach powdery mildew. The field trials were 

undertaken on Esfahan, Markazi and Kohkiloyeh va Boyerahmad provinces. Three commercial orchards 

of susceptible cultivar (Alberta) which had a background of contamination to the disease in previous years 

and the trees were almost at the same age, base and growing conditions, were selected. The experiment was 

carried out in a randomized completely block design pattern with six treatments and four replicates. The 

fungicides included: Pancho® TF (WG 18.4%), 0.5/1000, 0.75/1000, 1/1000, Kresoxim-methyl 100g/l + 

Boscalid 200g/l (Collis® SC 30%), 0.5/1000 and control with water spraying and control with no spraying. 

Fungicides were used at swelling flower buds stage, the end of flowering time and three weeks later. The 

sampling was carried out of leaves and fruits, three weeks after the end of spraying the parameters of 

severity disease percent and incidence disease percent were assessed based on available scales considered 

and the data were analyzed using SAS software. The results showed that there was significant difference 

between treatments (fungicides) and controls at 1% probability level.  Mean comparison of the treatments 

with Duncan Multiple Test at 5% probability level showed that, all fungicides caused a significant decrease 

in the severity and incidence of disease infection percent compared to controls. The results of data analysis 

in three regions showed that Pancho® TF, 0.75/1000 with 69%, 67% and 71% on leaves disease severity 

and with 69%, 58% and 74% effect on leaves disease incidence in Esfahan, Markazi and Kohkiloyeh va 

Boyerahmad provinces respectively, had the best effect in controlling peach powdery mildew. Beside, 

Pancho® TF 0.75/1000 with 67% and 78% effect on fruits disease severity, 74% and 76% on fruits disease 

incidence had the best effect in Markazi and Kohkiloyeh va Boyerahmad provinces respectively. So 

Pancho® TF, 0.75/1000 is recommended to be used in peach powdery mildew management. 

Keywords: Peach, Powdery mildew, Pancho® TF, Chemical control. 
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