تًپاس  200ريغه در آب )(EW

بیماری سفیذک پًدری در کذيئیان
اٍلیي عالین تیواری تِ صَرت لکِ ّای کَچک سفید آرد آلَد رٍی ترگ ّا ٍ ساقِ ّا ظاّر هی شًَد .در
شرایط هساعد ،تیواری تَسعِ یافتِ ،در هدت کَتاّی پَشش قارچی ّر دٍ رٍی ترگ را فرا هی گیرد.
ترگ ّای آلَدُ تِ تیواری ،سفید ،خشک ٍ شکٌٌدُ هی شًَد .در هَرد ترگ ٌّدٍاًِ ،لکِ ّا قَُْ ای رًگ
هی تاشٌد.

در تَتِ ّای هثتال ،هیَُ ّا زٍدتر از هَعد هی رسٌد .در حالی کِ ،شثکِ پَست آًْا خَب تشکیل ًشدُ
است .در ًتیجِ ،تافت هیَُ ًرم ٍ ،گَشت هیَُ تی هسُ ٍ پَک هی شَد.

وحًٌ تأثیز تًپاس
مماوعت اس سىتش ارگًستزيل قارچ

مماوعت اس تشکیل میخ رخىٍ

تًقف يريد مًاد غذایی ي آب

اختالل در رشذ میسلیًمی

مزگ قارچ

مماوعت اس تشکیل میخ رخىٍ = تًقف چزخٍ سوذگی بیماری

Conidium on leaf surface

Sporulation

Germination

Haustorium formation

Appressorium formation

تًپاس:
قارچ کشی سیستمیک  ،با خًاص پیشگیزی ي درماوی علیٍ سفیذک پًدری

تًاوایی سیاد حزکت بیه سلًلی :حفاظت اسسطح سیزیه بزگ
حزکت ري بٍ باال در داخل گیاٌ :حفاظت اس بزگ َای وً

عملکزد فاس بخار تًپاس :اطمیىان خاطز بیشتز

وحًٌ مصزف

محصًل

سمان مصزف

میشان مصزف

فاصلٍ سماوی آخزیه
سم پاشی تا بزداشت
(ديرٌ کاروس)

سثسی ٍ صیفی

تِ هحض هشاّدُ عالین اٍلیِ
تیواری

 300سی سی در ّکتار

خیار  3رٍز
گَجِ فرًگی ٍ فلفل  7رٍز

سیةّ ،لَ ،شلیل

تِ هحض هشاّدُ عالین اٍلیِ
تیواری

 200سی سی در ّسار لیتر آب

 14رٍز

هَ

تِ هحض هشاّدُ عالین اٍلیِ
تیواری

 200سی سی در ّسار لیتر آب

 14رٍز

تًپاس در یک وگاٌ
 راُ حلی هٌاسة ترای تیواری سفیدک پَدری

 قارچ کشی سیستویک تا تَاًایی حرکت تیي سلَلی تاال
 تارًدگی یک ساعت تعد از سوپاشی تأثیری در عولکرد تَپاس ًدارد (خاصیت تاراى تاتی عالی)

 دُز هصرف پاییي
 ترای جلَگیری از پدیدُ هقاٍهت ،تَصیِ هی شَد در صَرت ًیاز تِ تکرار سوپاشی از قارچ کش اُرتیَا تاج
استفادُ شَد.
 ایوي ترای زًثَر عسل ،پرًدگاى ،کرم خاکی ٍ حشرات هفید (سن کن خطر)
 افسایش هیساى ٍ کیفیت هحصَل تا هصرف تَپاس

