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 17/10/99تاریخ پذیرش:                            16/2/1399تاریخ دریافت: 

 :چکیده

سیب درختی است که باعث کاهش کمیت و کیفیت هاي ترین بیماريترین و شایعیکی از مهمبیماري سفیدک پودري 

در کنترل سفیدک پودري عنوان قارچ کش هدف به(  EC%15 ®نیفمیتر) میزولفلوتري کشیی قارچآکارشود. میوه می

 در هزار 25/1و  1، 75/0، 5/0 هاي: غلظتشامل تیمار 7با تکرار و  4در هاي کامل تصادفی طرح بلوکقالب سیب در 

اي کش مقایسهعنوان قارچبه ( WG%75 ®)ناتیوو تبوکونازول+  استروبین فلوکسی تري در هزار 3/0فلومیزول، غلظت تري

 و بررسی شد. آزمایش در سه استان اصفهان )سمیرم(، کهگیلویه( پاشی با آبو شاهدها )بدون هرگونه عملیات و محلول

)پایه بذري( با سابقه آلودگی اجرا گردید.  )یاسوج( و آذربایجان شرقی )تبریز( روي رقم حساس گلدن دلیشزبویراحمد 

ها و دو هفته بعد از نوبت دوم( انجام شد. ارزیابی برگهاي گل، بعد از ریزش کامل گلپاشی در سه نوبت )تورم جوانهسم

 10با انتخاب تصادفی پنجاه برگ از هاي انتهایی، شدن جوانهکاملزمان با در نیمه دوم شهریور و همهاي آزمایشی کرت

تجزیه  SASها در برنامه آماري شاخه و با محاسبه درصد وقوع و درصد شدت بیماري بر اساس الگوي اسپنسر انجام شد. داده

در  25/1و  1هاي غلظتدادکه انها نشمقایسه میانگین اي دانکن انجام شد. ها به طریق آزمون چند دامنهو میانگین واریانس

 درصد 95تا  79و  درصد 93تا  78به ترتیب با  تبوکونازول+  استروبینفلوکسیتريدر هزار  3/0 غلظت فلومیزول وتريهزار 

پاشی در یک گروه آماري قرار گرفتند. بنابراین، بر اساس نتایج بیماري نسبت به شاهد بدون محلول و شدت کاهش وقوع

 .است، براي مدیریت بیماري سفیدک پودري سیب قابل توصیه فلومیزولتري یک در هزار ها،حاصل از تجزیه داده

 .، کنترل شیمیاییناتیوو، سفیدک، گلدن های کلیدی:واژه

 

 

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

( بعد از مرکبات، .Malus domestica Borkhسیب )

انگور و موز، چهارمین محصول با ارزش باغبانی است که 

شود صورت تجاري تولید میدر نواحی مختلف دنیا به

(O’Rourke, 2003 .) 245272ایران با سطح زیرکشت 

یلیون تن در سال م 9/2و تولید  )بارور و غیربارور( هکتار 

(. Anonymous, 2018رتبه سوم را در جهان دارا است )

ارقام سیب تجاري که امروزه در دسترس است از اجداد 

( منشاء Eurasiaها در نواحی مرکزي اوراسیا )وحشی آن

ترین مسیر تردد در گذشته بوده اند. این ناحیه، بزرگگرفته

هاي قسمتو باعث گردیده که درخت سیب در تمام 

سزائی ها نقش بهکره شرقی گسترش پیدا کند. رومانینیم

(. Luby et al., 2001در گسترش سیب در اروپا داشتند )

 Podosphaera) سیب سفیدک پودريقارچ عامل 

leucotricha (Ellis & Everh.) E. S. Salmonها، ( برگ

ها کند. روي میوهها را آلوده میها و میوهها، جوانهشکوفه

 محصول کیفیتگردد که به تبع آن باعث زنگار می

دارد خسارت اقتصادي قابل توجه درپی یابد وکاهش می

(Hickey and Yoder, 1990.)  قارچ عامل بیماري

 ي نورستههاههاي انتهایی شاخصورت میسلیوم در جوانهبه

 کند.گذرانی میزمستان ،اندکه در فصل قبل آلوده بوده

هاي آلوده در هایی که از جوانهآلودگی اولیه روي برگ

افتد و باعث ظهور شوند اتفاق میاوایل بهار خارج می

ها کوتاه، شود. سیخکها میاي تا سفید در آنرنگ نقره

بدشکل و سرانجام از بین خواهند رفت. آلودگی شدید 

شود. آلودگی ها میباعث پیچش و خشک شدن برگ

هاي سفید مشخص ناشی از وز لکهثانوي باعث بر

هاي ندرت پشت برگهاي قارچ غالبا روي و بهکنیدي

کنترل سفیدک  (.Xu, 1999شود )جوان درحال رشد می

پذیر پودري در ارقام حساس سیب تنها با سموم امکان

ها کشاست. استفاده نادرست از نوع و غلظت مناسب قارچ

هاي تولید را باال ینهتنها هزها، نهو زمان استفاده از آن

همراه دارد. براي محیطی بهبرد بلکه، اثرات سوء زیستمی

کنترل آلودگی اولیه سفیدک پودري سیب در دو مرحله 

پاشی صورت ها سمبرگها و ریزش کامل گلتورم جوانه

هاي ثانویه در ایران تا دو بار  گیرد. براي کنترل آلودگیمی

(Heidarian and Karimi Shahri, 2014; Irani and 

Ashkan, 1998)  همراه با بیماري لکه برخی نقاط دنیا و در

وهوایی، حساسیت نوبت، بسته به شرایط آب 30تا سیاه 

  گیردهاي مدیریت سمپاشی صورت میروش و رقم

(Holb and Kunz, 2016). و حفظ  براي کاهش هزینه

ها با نقطه اثر اختصاصی کشکیفیت تولید، استفاده از قارچ

تر ضروري است. اگرچه الزم است بحث و مصرف کم

ها را نیز در نظر کشگونه قارچمقاومت بیمارگر به این

هاي با مکانیزم کشگرفت. در این راستا، استفاده از قارچ

ماري ضروري است. اثر متفاوت در برنامه کنترل بی

علت بروز نژادهاي مقاوم به گیري و کنترل بیماري بهپیش

 .(Mitre, et al., 2009سموم از مشکالت اساسی است )

 ترین روش کنترل سفیدک پودري سیب درختیمنطقی

 Heidarian andاست ) متحمل یا مقاوم استفاده از ارقام

Pirmoradian 2012; Popp et al., 2016)، بعضی در اما 

موارد میزان مقاومت یا تحمل ارقام در حدي نیست که 

صورت، محصول عاري از بیماري برداشت شود. درآن

ناپذیر اجتناب بیماري کنترل در هاکشقارچ از استفاده

 درصد و شدت اقلیمی، شرایط به بسته ایران در است.

غالبا  و است متفاوت مختلف ارقام روي آلودگی وقوع

 .باشدمی بیماري کنترل جهت متوالی هايسمپاشی به نیاز

ها از نظر دمایی متعادل و ها که زمستاندر بعضی سال

هوایی در بهار براي توسعه بیمارگر فراهم وشرایط آب

نوبت  5تا  4خصوص روي ارقام حساس( به است )به

هاي حفاظتی و سیستمیک براي کشسمپاشی با قارچ

 کنترل بیماري نیاز است.

 سیب پودري سفیدک شیمیایی کنترل درخصوص

 است، نتایج آمده بعمل خارج در زیادي مطالعات درختی
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 گوگرد هاي دینوکاپ،کشقارچ که دهدمی نشان حاصل

نوآریمول  ،( EW%20 ®توپاسپنکونازول )وتابل، 

 WP ®امتوپسینتیوفانات متیل ) ،( EC%9 ®تریمیدال)

تتراکونازول  ،( WP%50 ®)باویستین کاربندازیم ،(70%

  ®استروبین )فلینتفلوکسیتري ،( 01EC%0 ®دومارک)

50%WG  ) استروبی متیل کرزوکسیمو(® 50%WG  )

 تاثیر حفاظتی هايکشقارچ با توأم یا مستقل صورتبه

 Gupta and Sharmaاند )داشته بیماري کنترل در خوبی

2003, Sirvastava and Roy 1988, Karaoglanidis 

and Karadimos 2006, Reuveni 2006, Al-

Rawashdeh 2013هاي اولیه را ها آلودگیکش(. قارچ

ها و هاي ثانوي برگدهند و مانع آلودگیکاهش می

 (. Drimal et al., 2007شوند )ها میجوانه

 و آلوده هايسرشاخه هرس توأم استفاده ایران در

 کشقارچ و کاراتان یا وتابل گوگرد هايکشقارچ

 دانسته شده موثر بیماري با زمستانه مبارزه براي سولفورپلی

 تأثیر همچنین (.Banihashemi, 1960است )

دینوکاپ،  کاپتان، وتابل، گوگرد هايکشقارچ

 و تریمیدال دودین، توپسین، کاربندازیم، کالیکسین،

 که قرارگرفته بررسی مورد پاشی سم نوبت 4 در توپاس

 توپاس و تریمیدال هايکشقارچ به مربوط تأثیر بهترین

 (. تاثیرگوگردFilsoof and Behdad, 1998است ) بوده

 زمان 2 در دینوکاپ و بنومیل متیل،تیوفانات وتابل،

 هايجوانه شدنصورتی و هاغنچه کامل سمپاشی )سبز

 که گردیدهمشخص و قرارگرفته بررسی گل( مورد

 ندارد بیماري کنترل درداري معنی تاثیر بنومیل کشقارچ

(Irani and Ashkan, 1998.) استروبی هايکشقارچ اثر 

 قرار بررسی مورد سیب سفیدک پودري روي بر فلینت و

 با الذکرفوق هايکشقارچ که گردیده مشخص و گرفته

 با مقایسه در مطلوبی نتایج هزار در 2/0مصرفی  میزان

(. تتراکونازول Irani et al., 2002) اندداشته متداول سموم

(Heidarian and Karimi Shahri, 2013 و ناتیوو از )

 3 در هزار، 3/0هایی هستند که به نسبت کشدیگر قارچ

پاشی در کنترل سفیدک پودري سیب نوبت محلول 4الی 

. (Afzali et al., 2014) در ایران موثر دانسته شده است

و  50%تبوکونازول ترکیبی از دو قارچ کش  ®ناتیوو

تیوکونازول با  کهاست  25%استروبین فلوکسیتري

ممانعت از تشکیل دیواره سلولی نقش معالجه کننده را ایفا 

از طریق  استروبینفلوکسیتريکه،  صورتی کند درمی

تأثیر در فرایند تنفس میتوکندریایی از جوانه زنی اسپور 

ارد کنندگی دگیريکند و نقش پیشجلوگیري می

(Matheron, 2001  .) 

وکار اثر  هاي سیستمیک با سازکشاستفاده مکرر از قارچ

شود که )هاي( مقاوم بیمارگر می یکسان باعث بروز نژاد

آورند و خطر مقاوم شدن بیمارگر را به ها دوام میسال

 این دهد. درکش سیستمیک افزایش میهمان گروه قارچ

هاي با سازوکار اثر متفاوت کشقارچاست از  راستا، الزم

(. با توجه به موارد ذکر Reuveni, 2000استفاده شود )

میزول با نام فلوتريکش قارچشده در این آزمایش، 

میزول فلوتري مورد بررسی قرار گرفت. ®تجاري تریفمین

( با ممانعت از بیوسنتز imidazolesها )از گروه ایمیدازول

( مانع DMI) (DeMethylation Inhibitors) ارگوسترول

میزول فلوتري (.Ota, 2013شود )ساخت دیواره سلولی می

 بنديگروه کمیته یستل در ®با نام تجاري تریفمین

از نظر بروز مقاومت داراي  (FRAC)مقاومت  به واکنش

 .(Anonymous, 2020) است متوسطریسک 

 

 :هامواد و روش

 و در سه استان اصفهان، کهگیلویه هاآزمایش

گلدن دلیشز )پایه  روي رقمبویراحمد و آذربایجان شرقی 

هایی با سابقه آلودگی اجرا شد. سان و در باغهمبذري( 

هاي دیگر براساس توصیه براي آبیاري، تغذیه و مدیریت

آزمایش در قالب طرح  هاي تجاري و عرف منطقه بود.باغ

تکرار )هر پالت  4تیمار و  7با  هاي کامل تصادفیبلوک
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. براي جلوگیري اجرا شدآزمایشی شامل دو اصله درخت( 

از تداخل تیمارها، بین تیمارها یک درخت فاصله در نظر 

و  1، 75/0 ،5/0 هايغلظت ي آزمایش،تیمارها گرفته شد.

شاهد با و  ®ناتیوو در هزار 3/0، ®تریفمین در هزار 25/1

پاشی با محلول پاشی بودند.آبپاشی و شاهد بدون آب

لیتري فرغونی  100دار پاش موتوري النساستفاده از سم

هاي گل، بعد از ریزش در سه نوبت )زمان تورم جوانه

ها و سه هفته بعد از نوبت دوم( انجام شد برگگل

(Adaskaveg et al., 2011 .) 

 شدن جوانه انتهایی،زمان با کاملدر نیمه دوم شهریور و هم

 شاخه 5( Biggs et al., 2009برگ جوان انتهایی ) 10

جهت جغرافیایی و یک  4شاخه در  4روي هر درخت )

هاي مربوط به هر تیمار و شاخه وسط درخت( جدا و برگ

هاي کاغذي همراه با صورت مجزا در کیسهتکرار به

داده شد و پس از انتقال به  برچسب مربوطه قرار

ها بر اساس فرمول ودگی برگوقوع آلدرصد  ،آزمایشگاه

(PDI =
nd

N
× تحلیل شد که در و( محاسبه و تجزیه100

هاي آلوده : تعداد برگnd: درصد وقوع بیماري، PDIآن 

هاي : تعداد کل برگNتر جدا شده( و هاي جوان)از برگ

 شمارش شده بود.

 بدون آلودگی،)صفر:  هايشدت بیماري با توجه به مقیاس

، 6-20آلودگی %: 3، 2-5آلودگی % :2 ،≤%1آلودگی  :1

: 6و  %40تر از آلودگی بیش: 5، 21-40آلودگی %: 4

 ,Spencerمورد ارزیابی قرارگرفت ) (%100آلودگی 

با استفاده از فرمول  میزان درصد شدت بیماري(. 1977

(PDS =
∑(ni×vi)

 V×N
×  PDS:شد که در آن ) محاسبه( 100

هاي : تعداد برگniدرصد شدت بیماري در هر تکرار، 

: شاخص  viداراي درجه آلودگی مشابه در هر تکرار، 

هاي : تعداد کل برگNبیماري براي هر سطح از آلودگی 

: حداکثر درجه آلودگی Vمورد بررسی در هر تکرار( و 

 است.

 و تجزیه SASافزار آماري ها با استفاده از نرمداده

دانکن با  ايدامنه چند ها با استفاده از آزمونمیانگین

 یکدیگر مقایسه شدند.

 

 :نتایج

هاي خطاي سه ابتدا آزمون یکنواختی واریانس

هاي دو صفت تحت مطالعه در سه آزمایش براي داده

دار معنیداد که آزمون بارتلت منطقه انجام شد. نتیجه نشان

نیست. نتایج تجزیه مرکب نشان داد اثر مکان و اثر متقابل 

(. 1دار است )جدول معنی %1احتمال آن بر تیمار در سطح 

هاي اجرا ها براي مکانبنا به این نتایج، تجزیه داده

صورت جداگانه انجام شد.هب

هاي هاي سیب در استانبیماري سفیدک پودري برگ شدتبیماري و درصد  وقوعهاي درصد تجزیه واریانس مرکب داده -1جدول 

 .آذربایجان شرقیبویراحمد و  و اصفهان، کهگیلویه
Table 1. Combined analysis of variance of disease incidence percent and disease severity percent of apple 

leaves powdery mildew in Esfahan, Kohgiloye va Boverahmad and eastern Azerbaijan provinces. 

S.O.V. D.F. 

 Mean squares (%)  

Disease 

severity 

Pr > F Disease 

incidence 

Pr > F 

Place 2 5258.42** <0.0001 2578.47** <0.0001 

Replicate (Place) 9 6.57ns 0.0138 11.31ns 0.0437 

Treatment 6 8476.72** <0.0001 13180.46** <0.0001 

Place × Treatment 12 270.20** <0.0001 141.02** <0.0001 

Error 54 2.51 - 5.34 - 

C.V. - 10.65% - 12.8% - 

** Significant at 1% level 

 %1دار در سطح احتمال معنی**
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نتایج تجزیه واریانس در سه مکان نشان داد که اثر تیمار 

کش( بر درصد وقوع و درصد شدت آلودگی )قارچ

به سفیدک پودري در سطح  سیبهاي درختان برگ

(. مقایسه میانگین 2)جدولدار است معنی %1احتمال 

 ايدامنه چندتیمارها از نظر آلودگی )با استفاده از آزمون

( نشان داد که تمامی %5دانکن در سطح احتمال 

داري اند، کاهش معنیها نسبت به شاهد توانستهکشقارچ

در  بیماري دتشآلودگی و درصد  وقوعرا از نظر درصد 

در استان  (.3ایجاد کنند )جدول  هر سه مکان آزمایشی

 ®ناتیوو ،در هزار 25/1 ®تریفمینهاي کشاصفهان قارچ

، 83با تقریبا ترتیب در هزار به 1 ®و تریفمین در هزار 3/0

کنترل شدت بیماري، نسبت به شاهد بدون  درصد 80و  82

ترین میزان ترین تاثیر را داشتند و کمبیش پاشی،محلول

 5/0 ®تریفمینکنترل  شدت بیماري مربوط به تیمارهاي 

 57و  54ترتیب با ، بهدر هزار 75/0 ®تریفمینو  در هزار

پاشی بود کنترل نسبت به شاهد بدون محلول درصد

(. درصد وقوع بیماري نیز وضعیتی مشابه درصد 3)جدول 

 ها داشت.شدت بیماري روي برگ

هاي کشکاربرد قارچبویراحمد،  و در استان کهگیلویه

 ®و تریفمین در هزار 3/0 ®ناتیوو، در هزار 25/1 ®تریفمین

در  ،روي سیب پاشی، در سه مرحله محلولدر هزار 1

 وقوع درصدکاهش ترین بیشموجب مقایسه با شاهدها 

بیماري روي برگ شدند )جدول  شدتبیماري و درصد 

 ايدامنه چند آزمون ها به روشنتایج مقایسه میانگین. (3

براساس  هاي مورد آزمایشکشداد که قارچدانکن نشان

 بیماري و شدت وقوعغلظت مورد استفاده، از نظر درصد 

 (. 3دارند )جدولهاي مجزا قرار در گروه

 ،در هزار 25/1 ®، تریفمینیشرق جانیآذربادر استان 

ترین در هزار، بیش 1 ®و تریفمین در هزار 3/0 ®ناتیوو

بیماري   و درصد شدت تاثیر را در کاهش درصد وقوع

 (. 3دارند )جدول 

 بویراحمد و ، کهگیلویهاصفهان در سه استان سیبهاي برگدرصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي  سواریان هتجزی -2 جدول

 .و آذربایجان شرقی
Table 2. analysis of variance of disease incidence percent and disease severity percent on apple leaves in 

Esfahan, Kohgiloye va Boverahmad and eastern Azerbaijan provinces. 

S.O.V. D.F. 

Mean spuares (%) 

Esfahan 
Kohgiloye va 

Boverahmad 
Eastern Azerbaijan 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Disease 

severity 

Disease 

incidence 

Replicate 3 5.91 17.43 5.13 2.13 8.67 14.38 

Treatment 6 4842.81** 4500.31** 2447.24** 5219.98** 1727.07** 3742.20** 

Error 18 3.49 4.38 1.99 16.82 2.05 4.96 

C.V. - 4.06% 8.70% 7.43% 8.95% 4.96% 5.22% 

  ** Significant at 1% level 
 %1دار در سطح احتمال معنی**
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 احمدبویر و ، کهگیلویهاصفهان در سه استان سیبهاي مقایسة میانگین درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگ -3جدول 

  .شرقیو آذربایجان 
Table 3. Mean comparison of disease incidence percent and disease severity percent on apple leaves in 

Esfahan, Kohgiloye va Boverahmad and eastern Azerbaijan provinces. 

Treatment 

Mean squares* (%) 

Esfahan Kohkiloye va Boverahmad Eastern Azerbaijan 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Disease 

severity 
Efficacy 

Disease 

incidence 
Efficacy 

Trifmin® 0.5 ml-1 43.17b 54 43.75b 53 27.37b 51 21.75b 73 27.06b 52 40.50b 52 

Trifmin® 0.75 ml-1 40.77b 57 42.20b 54 26.62b 52 20.75b 74 25.41b 55 39.52b 53 

Trifmin® 1 ml-1 18.22c 81 20.67c 78 3.00c 95 5.75c 93 11.77c 79 17.75c 79 

Trifmin® 1.25 ml-1 15.60c 83 19.40c 79 2.47c 96 5.50c 93 11.04c 80 15.75c 81 

Nativo® 0.3 gl-1  16.37c 83 17.57c 81 3.30c 94 5.25c 93 11.31c 80 16.00c 81 

Control (without any 

spraying) 
94.08a 0 92.75a 0 55.54a 0 80.25a 0 56.45a 0 84.50a 0 

Control (water spraying) 94.35a 0 95.00a 0 55.00a 0 83.00a 0 58.80a 0 85.00a 0 

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

= 5%) 

 (.%5دانکن در سطح احتمال ايدار ندارند )آزمون چنددامنههاي هر ستون که حداقل داراي یک حرف مشترک هستند اختالف معنی* میانگین

 

  :بحث

ها نشللان داد که تحلیل داده و نتایج حاصللل از تجزیه

داري هاي مورد آزمون تراکنش متفاوت و معنیکشقارچ

سفی سبت به بازدارندگی بیماري  دک پودري با یکدیگر ن

هللا و کشقللارچ يکلیلله. نللدهللاي مختلف داررقللت در

، سه مکان اجراي آزمایش هر در هاي مورد استفادهغلظت

 50-95 واثر بخشی روي وقوع بیماري درصد  52-93بین 

روي شللدت بیماري سللفیدک پودري  اثربخشللی درصللد

اند. داشتهپاشی نسبت به شاهد بدون محلولدرختان سیب 

هاي مورد کشي موثر بودن قارچاین تفاوت نشللان دهنده

ست.  ستفاده در کنترل بیماري ا شیترین بیشا روي  اثربخ

شاهد بدون محلول سبت به  شی، مربوط به تیماربرگ ن  پا

صد 79و  93، 79 ترتیب، با، به®تریفمین درهزار 25/1  در

صد 81و  94، 83 و  وقوع بیماري کنترل شدت کنترل  در

بویراحمد و  و هاي اصللفهان، کهگیلویهدر اسللتان بیماري

و  در هزار 5/0غلظت که، آذربایجان شللرقی بود. درحالی

یی را نسلللبت به آترین کار، کم®تریفمین در هزار 75/0

-57و  درصد 53-74بین   پاشی، یعنیشاهد بدون محلول

و شلللدت روي  وقوع ترتیب، به اثربخشلللی درصلللد 50

ند. ، در کنترل بیماريبیماري  در هزار 3/0غلظت  داشلللت

 و شلللدت روي وقوع تاثیر درصلللد 80-94ین ، ب®ناتیوو

یی آپاشی، نیز از کار، نسبت به شاهد بدون محلولبیماري

گر این نتیجه، بیان  خوبی در کنترل بیماري برخوردار بود.

کش مورد اسللتفاده با سلله نوبت که، هر دو قارچاسللت آن

هاي گل، بعد از ریزش زمان تورم جوانهپاشلللی در محلول

در کنترل بیماري  ها و دو هفته بعد از نوبت دوم برگگل

ند.موثر بوده ظت که، این به نظر ا در هزار  1و  25/1غل

و  5/0 هايیی بهتري نسلللبت به غلظتآاز کار ®تریفمین

که، ها برخوردار بودند و با توجه به اینآن در هزار 75/0

ظت   ®تریفمیندر هزار  1  و ®تریفمین هزار در 25/1غل

لذا،  ند  ماري قرار دار یک گروه آ ظت در   در هزار 1غل

 اثربحشللی درصللد 50-57و  درصللد 79-93با  ®تریفمین

بیماري در سه و شدت ترتیب، درخصوص کنترل وقوع به

به غلظت براي کنترل  عنوان بهترینمکان مورد آزمایش، 

 گردد.بیماري توصیه می

کش مطالعه حاضلللر نشلللان داد که قارچ نتایج حاصلللل از

روي سفیدک پودري  خوبیکنندگی اثر کنترل ®تریفمین

 متعدد عاتلمطا نتایجبا  نتایج، ایندرختان سلللیب دارد. 

دارد مطللابقللت  ®تریفمین کشچقللار روي شللللدهانجللام

(Zhang et al., 2016; Matheron and Porchas, 2013). 

یدک روي کشچقار این موثر معرفی  پودري هايسلللف

 Zhang et al., 2016; Matheron and) شلللده اسلللت

Porchas, 2013 .)قارچفلوتري نه میزول یک  با دام کش 

سیع از گروه ایمیدازول ست که با imidazolesها )اثر و ( ا

 DeMethylation) ممللانعللت از بیوسلللنتز ارگوسلللترول

Inhibitors) (DMIسلولی می ساخت دیواره  شود ( مانع 
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(2013 ,Ota.) جاري تریفمینفلوتري نام ت با   در ®میزول 

از  (FRAC)مقاومت  به واکنش بنديگروه کمیته یسللتل

 اسللللت متوسلللطنظر بروز مقللاومللت داراي ریسللللک 

(Anonymous, 2020) کش مناسب درتناوب و یک قارچ

قارچ یدک کشبا  ماري سلللف یت بی مدیر هاي رایج در 

هلللاي کلللشقلللارچ اسلللللت.در ایلللران پلللودري 

لوکسللللیتري ینللتف ل ف ین ) ب ترو  و ( WG%50  ®اسلللل

روي قبال  ( WG%50 ®)اسلللتروبی متیللل کرزوکسلللیم

سیده سیب در ایران به ثبت ر  Iraniاند )سفیدک پودري 

et al., 2002 هاي کشاز قارچ دو( هرQoI (Quinone 

outside Inhibitors) زنی اسللپور از هسللتند که مانع جوانه

شللوند و احتمال طریق اختالل در فرایند تنفس سلللولی می

 ,Anonymousها باال اسلللت )آنبروز مقاومت درمقابل 

بر آن، (.2020 کونللازول  هللايکشقللارچ عالوه  ترا ت

مارک پاس ( EC%100 ®)دو نازول )تو  EW ®و پنکو

ها از تولید اسلللترولبا ممانعت  DMI گروه نیز از  (20%

(Strolsروي سفیدک پودري در ایران به ثبت رسیده )ندا 

(Heidarian and Karimi Shahri, 2014; Filsoof and 

Behdad, 1998  سک ( که از نظر بروز مقاومت داراي ری

یللک  زنی ®. نللاتیوو(Anonymous, 2020) نللدامتوسلللط

تللبللوکللونللازول از گللروه ) کللش تللرکللیللبللیقللارچ

(DeMethylation Inhibitors) DMI  خللطللر بللروز بللا

سط و  سیتريمقاومت متو ستروبینفلوک  با QoIاز گروه  ا

روي سللفیدک پودري  اسللت که( خطر یروز مقاومت باال

سیده کش عنوان قارچو به سیب درختی درایران به ثبت ر

سه ستفاده قرار گرفته  ايمقای ستدر این پژوهش مورد ا  ا

(Afzali et al., 2014).  ،نابراین به نحوه اثر، ب جه  با تو

ینقللارچ م ف ی تر تنللاوب بللا  ®کش  هزار در  یللک در 

در مدیریت  ®ناتیووو  ®، اسللتروبی®فلینتهاي کشقارچ

موثر و مناسب است.بیماري 

 

 
References: 
 

Adaskaveg, J. E., Gubler, D., Michailides, T. 

and Holtz, B. 2011. Efficacy and timing of 

fungicides, bactericides, and biologicals for 

deciduous tree fruit, nut, strawberry, and vine 

crops. Department of Plant Pathology, 

University of California Davis. 47pp. 

Anonymous. 2020. Fungicides sorted by mode of 

action (including FRAC Code numbering).  

Available on the publications page 

[http://www.frac.info]. Accessed on 

[24/4/2019]. 

Anonymous. 2018. Agriculture Statistics. 

Volume III. [Available in https://www.maj.ir/ 

Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-139 

7-site.pdf] [Accessed on 20/6/2020]. 

Afzali, H., Heidarian, A. and Hanifeh, S. 2013. 
Evaluation of the efficacy of Nativo 75% WG 

fungicide on apple powdery mildew compared 

with common fungicides. Agricultural and 

Natural Resource Research Center of 

Khorasan-Razavi. Final Report. (Farvast no. 

48508 date: 10/03/2015). 

Al-Rawashdeh, Z. 2013. Ability of mineral salt 

and some fungicides to suppress apple 

powdery mildew caused by the fungus 

Podosphaera leucotricha. Asian Journal of 

Plant Pathology. 7(1): 54-59. 

Banihashemi, Z. 1960. Apple powdery mildew 

and its control. M.Sc. Thesis, Tehran 

University, Karaj, Iran. 52pp. [In Persian with 

English Summary]. 

Biggs, A. R., Yoder, K. S. and Rosenberger, D. 

A. 2009. Relative susceptibility of selected 

apple cultivars to powdery mildew caused by 

Podosphaera leucotricha. Online. Plant 

Health Progress doi: 10.1094/ PHP-2009-

1119-01-RS. [Available in https://www. 

plantmanagementnetwork.org/pub/php/resear

ch/2009/powdery/ ] Accessed: 24/4/2019.. 

Drimal, J., Urgeove, E., Ondrejoviv, M. and 

Felcer, M. 2007. Quantative and qualitative 

parameters of apple-tree fruitage affected by 

different treatment against powdery mildew 

(Podosphaera leucotricha). Agiculture. (53): 

124-131. 

Filsoof, F., Behdad, E. and Hassan-Pour, H. 

1998. Studies on the powdery mildew of apple 

in Semirom and its chemical control. 

Proceeding of the 13th Iranian Plant Protection 

congress. 23-27 August 1998 Karaj, Iran, p. 

234. [In Persian]. 

http://www.frac.info/
https://www.maj.ir/%20Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-139%207-site.pdf
https://www.maj.ir/%20Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-139%207-site.pdf
https://www.maj.ir/%20Dorsapax/userfiles/Sub65/Amarnamehj3-139%207-site.pdf


 حیدریان و همکاران                 109

 
 

Gupta, J. and Sharma, N. L. 2003. Chemical 

control of powdery mildew of apple in warmer 

climate of Himachal Pradesh, India. Ishsacta 

Horti. (696): 7. 

Heidarian, A. and Karimi Shahri, M. 2014. To 

evaluate the efficacy of the fungicide 

tetraconazole against apple powdery mildew 

(Podosphaera leucotricha Ellis. & Everh.). 

Pesticides in Plan Protection Sciences. 1(1): 1-

7. [In Persian with English summary]. 

Heidarian, A. and Pirmoradian, M. 2012. 

Relative susceptibility of some commercial 

and native apple cultivars to powdery mildew 

(Podosphaera leucotricha) under natural 

conditions. Iranian Journal of Plant Pathology. 

48 (1): 129-133 [In Persian with English 

Summary]. 

Hickey, K. D. and Yoder, K. S. 1990. Powdery 

mildew. In: Jones A. L. and Aldwinckle H. S. 

(Eds.), Compendium of Apple and Pear 

Diseases American Phytopathological 

Society, St. Paul, pp. 9-10. 

Holb, I. J. and Kunz, S. 2016. Integrated control 

of apple scab and powdery mildew in an 

organic apple orchard by combining 

potassium carbonates with wettable sulfur, 

pruning and cultivar susceptibility. Plant 

Disease. (100): 1894-1905. 

Irani, H. and Ashkan, M. 1998. Study of the 

effectiveness of some fungicides against 

powdery mildew of apple in western 

Azarbaijan province. Proceeding of the 13th 

Iranian Plant Protection congress. 23-27 

August 1998 Karaj, Iran, p. 216. (In Persian). 

Irani, H., Karbalai, H. and Khabbaz Jolfaii, H. 

2002. Study of the effectiveness of two new 

fungicides against powdery mildew of apple in 

West Azarbaidjan and Ardabil provinces 

proceeding of the 15th Iranian Plant Protection 

congress.7-11 sep. Razi University of 

Kermanshah, Iran, p. 135. (In Persian). 

Karaoglandis, G. S. and Karadimos, D. A. 

2006. Efficacy of strobilurins and mixtures 

with DMI fungicides in controlling powdery 

mildew in field grown sugarbeet. Crop 

Protection. (25): 977-983. 

Luby, J., Forsline, P., Aldwinckle, H., BUS V. 

and Geibel, M. 2001. Silk Road apples—

collection, evaluation, and utilization of Malus 

sieversii from Central Asia. HortScience. (36): 

225–231. 

Matheron, M. E. 2001. Modes of action for plant 

disease management chemistries. The 11th 

annual desert vegetable crop workshop, Yuma 

Agricultural Center, University of Arizona, 

USA. 

Matheron, M. E. and Porchas, M. 2013. 
Efficacy of fungicides and rotational programs 

for management of powdery mildew on 

cantaloupe. Plant Disease. (97): 196-200. 

Mitre, I., Mitre, V., Sestras, R., Pop, A. and 

Sestras, A. 2009. Potassium Bicarbonate in 

preventing and control apple scab. Bulletin of 

University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Cluj- Napoca. 

Horticulture. 66 (1- 2): 186-190. 

O’Rourke, D. 2003. World production, trade, 

consumption and economic outlook for 

apples. In: Ferree D. C. and Warrington I. J. 

(Eds.) Apples: botany, production, and uses. 

CABI publishing, CAB international, UK. pp: 

15-28. 

Ota, H. 2013. Historical Development of 

Pesticides in Japan. Survey Reports on the 

Systemization of Technologies. No. 18. 

[Available in http://sts.kahaku.go.jp/diversity/ 

document/system/pdf/077_e.pdf] Accessed: 

24/4/2019. 

Reuveni, M. 2000. Efficacy of trioxystrobin 

(Flint), a new strobilurin fungicide, in 

controlling powdery mildews on apple, mango 

and nectarine, and rust on prune trees. Crop 

Protection. (19): 335-341.   

Reuveni, M., Cohen, M. and Itach, N. 2006. 
Occurrence of powdery mildew 

(Sphaerotheca pannosa) in Japanese plum in 

northern Israel and its control. Crop 

Protection. (25): 318-323. 

Spencer, D. M. 1977. Standardized methods for 

the evaluation of fungicides to control 

cucumber powdery mildew. In: McFarlane 

NR ed. Crop Protection Agents their 

Biological Evaluation. Academic Press, 

London. pp. 455-464. 

Srivastava, K. L. and Roy, A. J. 1988. Effect of 

different fungicides on powdery mildew of 

apple (Malus domestica). Plant Pathology. 

65(3): 2197. 

Papp, D., Király, I. and Tóth, M. 2016. 
Suitability of old apple varieties in organic 

farming, based on their resistance against 

apple scab and powdery mildew. Organic 

Agriculture. (6): 183–189. 

Xu, X. 1999. Modelling and forecasting 

epidemics of apple powdery mildew 

(Podosphaera leucotricha). Plant Pathology. 

48(4): 462-471. 

Zhang, S., Zelalem, S., Gray V. and Cheng-

Hua H. 2016. Management of powdery 

mildew in squash by plant and alga extract 

biopesticides. The plant pathology journal. 

32(6): 528-536.

http://sts.kahaku.go.jp/diversity/%20document/system/pdf/077_e.pdf
http://sts.kahaku.go.jp/diversity/%20document/system/pdf/077_e.pdf


Pesticides in Plant Protection Sciences, 2020, 8(2)   110 

 
 

 

Efficacy of the Fungicide Triflumizole (Trifmin® EC 15%) in Controlling Apple 

Powdery Mildew Disease 

 
Heidarian, A. 1, Keshavarz, K.2 and Mohammadi pour, M.3 

 
1. Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research and Education center of Isfahan Province, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran. 2. Department of Plant Protection, Agricultural 
and Natural Resources Research and Education center of Kohgiluyeh va Boyerahmad Province, Agricultural Research, Education and 

Extension Organization (AREEO) ,Kohgiluyeh va Boyerahmd, Iran. 3. Department of Plant Protection, Agricultural and Natural 

Resources Research and Education center of eastern Azarbaijan Province, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO), Tabriz, Iran. 

Received: May, 5, 2020                                                        Accepted: Jan, 6, 2021  

Abstract: 

Apple powdery mildew is one of the most important and common fungal disease of apple trees that 

reduces the quantity and quality of this fruit. The efficacy of Triflumizole (Trifmin® EC 15%) as a target 

fungicide in controlling apple powdery mildew was evaluated in a randomized complete block design with 

seven treatments including:  0.5/1000, 0.75/1000, 1/1000 and 1.25/1000 of Triflumizole, 0.3/1000 of 

Trifloxystrobin + Tebuconazole (Nativo® WG 75%) as control fungicide, control with water spraying and 

control with no spraying in four replications. The field trials were undertaken in three provinces of Isfahan 

(Semirom), Kohgiloyeh Va Boyerahmad (Yasuj) and eastern Azerbaijan (Tabriz). Three commercial 

orchards of susceptible cultivar Golden delicious (seedling rootstock) with a history of infection were 

selected. Sprayings were done three times (at swelling flower buds stage), at the end of flowering time and 

two weeks later. The sampling of leaves was carried out at the end of the summer. The evaluation of 

experimental plots was performed in the second half of September and at the same time with the completion 

of the apical buds, by random selection of 50 leaves from 10 branches and by calculating the percentage of 

occurrence and the percentage of disease severity based on Spencer's scales. Data were analyzed for 

variance and mean comparison with SAS program through Duncan Multiple Test at 5% probability level. 

Comparison of Mean showed that concentrations of 1/1000 and 1.25/1000 of Triflumizole and 0.3/1000 of 

Trifloxystrobin + Tebuconazole with 78%-93% and 79%-95% reduction in incidence and severity of the 

disease compared with the control with no foliar spraying in one group respectively Therefore based on the 

results Triflumizole with the concentration of 1/1000 is recommended for the management of apple 

powdery mildew. 

Keywords: Golden, Powdery, Nativo, Chemical Control. 
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