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 + نيراكلواستروبيو پ (SC, 50%) فلوپيرام +استروبين   فلوكسيتری های كش قارچيي آكار

در  ،Botrytis cinerea ،خيار یعامل بيماری كپک خاكستر روی (WG, 34.4%) ديبوسکال

  گلخانه طيشرا
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 :چکيده
 از پس و قبل خسارت جدی ،مختلف کشاورزی های مهم محصـوالتیکی از بیماریعنوان  بهکپک خاکستری، 

 ,SC ؛®سیشن سین لونا) فلوپیرام+  استروبین فلوکسیتریهای کشیی قارچآمنظور بررسی کار به. دکنوارد می برداشـت

 Botrytis با عامل اریخدر کنترل بیماری کپک خاکستری ( WG, 34.4% ؛®گنومیس) دیبوسکال+نیراکلواستروبیو پ( 50%

cinerea ،های در قالب طرح بلوک ،(جیرفت)جنوب استان کرمان و هرمزگان استان در ی در شرایط گلخانه های آزمایش

آغاز و با  یماریعالئم ب نیاولهای آزمایشی با مشاهده پاشی کرتمحلول. اجرا شد ،تکرار 0تیمار و  9کامل تصادفی با 

با شمارش مجموع  پاشی،بعد از آخرین محلول روز 0 یشیآزما یهاکرت یابیارز. افتینوبت ادامه  0روز در  0فاصله 

تجزیه  SASافزار در نرم ، نرمال وها پس از تبدیل به جذرداده .شد نییتع یشیآلوده در هر کرت آزما وهیتعداد گل و م

تجزیه واریانس . و اثربخشی تیمارها محاسبه شدای دانکن مقایسه ها به طریق آزمون چند دامنهو میانگین شد واریانس

بین تیمارها در هر دو ارزیابی وقوع بیماری در حالی که . دار نیستمکان معنی ×تقابل تیمار م اثرکه مرکب مکان نشان داد 

 0/9و  5/9 هاینشان داد که غلظت مارهایت یاثربخش سهیمقا. شتوجود دا% 1دار در سطح  روی گل و میوه اختالف معنی

 کاهش در تعداد درصد  95و  95، 8/89، 95درهزار سیگنوم به ترتیب  25/1و  5/1های غلظت وسیشن  سن  درهزار لونا

را باعث  پاشیهای آلوده نسبت به شاهد آب درصد کاهش در تعداد میوه 0/99و  0/99، 0/99، 5/95های آلوده و گل

میانگین وقوع  ها، تحت تاثیر آن داشته ورا در کنترل بیماری یی آکارترین  بیش بنابراین تیمارهای ذکر شده،. اند شده

سیشن و غلظت  سن لونا 0/9بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه غلظت  .ه استترین سطح آماری قرار گرفت بیماری در پایین

مدیریت بیماری کپک  در جهتروز  0پاشی با فاصله برای محلول قابل توصیههای غلظت ،کش سیگنومدرهزار قارچ 25/1

 . هستندری خیار در شرایط گلخانه خاکست

  .کپک خاکستری، سیگنوماستروبین،  فلوکسیتریپیراکلواستروبین، ، دیبوسکال: های كليدیواژه
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 :مقدمه

 Robinson)است گیاهی از خانواده کدوئیان  ،خیار

and Decker-Walters, 1997).  بین کشورهای در

میلیون  8/40ای، چین با بیش از گلخانهخیار  کنندهتولید

دوم را دارا  میلیون تن مقام 98/1تن مقام اول و ایران با 

 Botrytis cinereaقــارچ(. Anonymous, 2019)هستند 

Pers. ایگونهکپک خاکستری،  بیماری، عامل 

قادر به آلوده نکروتروف با گستردگی جهانی است که 

انواع  شامل ،محصول مهم اقتصادی 299بـیش از  کردن

 Bi et) است  هامیوه و هاغده هـا، گیاهـان زینتـی،سـبزی

al., 2010; Van Zyl et al., 2010) .عامل  قـارچ

بـرگ، گـل و میـوه را در محصـوالت مهـم  ،بیماری

و خسـارت جدی قبل و پس از آلوده کشاورزی 

 ,.Suarez et al) کندوارد میمحصـوالت به برداشـت 

2005, Ershad, 1995.)  دامنه وسیعی از  بیمارگر ازاین

فرنگی، کیوی، رز، فرنگی، گوجهگیاهان مانند توت

مرکبات، انگور، سیب، گالبی، به، بادام زمینی، خیار، 

زمینی، پیاز، زا، نخود، لوبیا، زیتون، سیبلباقال، سویا، ک

، شمعدانی، گالیول، خرزهره، گل صد تومنی، میخک

 . (Tatlioglu, 1993)گندم جداسازی شده است 

روی خیار به گل،  کپک خاکستری قارچ عامل بیماری

 ;Fillinger and Elad, 2016) کند حمله می  میوه و برگ

Ershad, 1995). مرگ و  یصورت عقیم به ابتدا ،عالئم

صورت هآن عالیم ب از  و پس( آلودگی پنهان)گل  

 کاهش قابل سببکند و  زده بروز می  کپکهای  گل

در  .(Bi et al., 2009) شود محصول میدر  یتوجه 

های کوچک و متوسط از  میوه بیماری شرایط پیشرفت

به رنگ خاکستری دیده  و شوندآلوده میقسمت انتهایی 

در صورت شدت آلودگی و ادامه آن روی  .شوند می

رنگی که همان اسکلروت یا  های سخت و سیاه اندام ،میوه

تشکیل  ،هستند( اندام مقاوم قارچ) های بیمارگرسختینه

منبع اولیه وارد خاک شده و  هااین سختینه .شود می

رطوبت زیاد  .خواهند بودهای بعدی برای سالآلودگی 

 ,.Bi et al)دهد  میزمینه فعالیت این قارچ را افزایش 

2009).  

 و کپک خاکستری بسـیار مشـکل اسـتکنترل بیماری 

روش در  ثرترینؤم ،ناسبهای مکشاستفاده از قارچ

 Bi et al., 2010; Van Zyl) مدیریت این بیماری است

et al., 2010.) قارچ B. cinerea خـاطر تنـوع  بـه

کوتــاه زنــدگی و تولیــد مثــل  چرخهژنتیکــی، 

 مقاومت به  برای بروز یپتانسـیل زیاد ،فــراوان

 ،ثرؤی مهاکشقارچهرچند استفاده از  .داردها کشقارچ

امـا تکـرار استفاده از  همراه دارد بهرا کاهش خسارت 

مقاومت بروز  احتمالهـا کـشهـای محـدود قـارچگروه

های  کش قارچ .(Zhao et al., 2010) کندتر می را بیش

خاکستری در متنوعی برای مهار بیماری کپک 

 . محصوالت مختلف در جهان معرفی و ثبت شده است

برای استفاده در مدیریت  ®سیشن سن کش لونا قارچ

بیماری لکه سیاه سیب و سفیدک پودری خیار در کشور 

 ,.Azimi et al., 2018; Khabaz et al) ثبت شده است

-فلوکسیتریدرصد  0/20 کش که ازاین قارچ .(2018

درصد مواد  2/50و  2درصد فلوپیرام 0/20، 1استروبین

کشی سیستمیک با دامنه قارچ ،همراه تشکیل شده است

و  کنندگی گیری و معالجه اثر وسیع و با خواص پیش

. (Anonymous, 2015a)است محصول شرکت بایر 

از ترکیبات  استروبینفلوکسیریتکش قارچ

ر در زنجیره تنفس یاثتاستروبیلورین بوده و از طریق 

زنی اسپور و میتوکندریایی نقش بازدارندگی در جوانه

ترکیپ (. Anonymous, 2015b)رشد میسلیوم دارد 

 اتیلن پیریدنیلنام فلوپیرام از گروه جدید شیمیایی به

است که  از شرکت بایر کش جدیدی، قارچ9بنزآمیدها

، برای هاکشکم در ترکیب با سایر قارچمقادیر  در

 های خاکستری، مانند کپکهایی کنترل بیماری

                                                           
1 - Trifloxystrobin 
2 - Fluopyram  

3 - Pyridinyl ethyl-benzamides    
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خیار  1یاسکلروتیناکپک سفید یا های پودری، سفیدک

از  ای درختان میوهعامل بیماری پوسیدگی قهوه 2و مونیلیا

این . معرفی شده است 2919در سال بایر طرف شرکت 

و در اروپا از سال  2919کش در آمریکا از سال قارچ

(. Anonymous, 2014a)مورد استفاده است  2911

فلوپیرام با تاثیر در تنفس قارچ بیمارگر از طریق 

SDHI)بازدارندگی اسید سوکسینیک دهیدروژناز 
از  ،(9

های الکترون های منفی هیدروژن به گیرندهانتقال یون

 (. Anonymous, 2014b)کند گیری میجلو

کشی سیستمیک با خاصیت قارچ ،0®گنومیسکش قارچ

کنترل بیماری لکه موجی  برایحفاظتی و درمانی است و 

 .زمینی در کشور به ثبت رسیده استفرنگی و سیبگوجه

 0/24و  5نیراکلواستروبیپدرصد  0/4سیگنوم دارای 

با مکانیسم  بوسکالیدکش قارچ. است 4دیبوسکال درصد

زای های بیماریتاثیر یگانه روی طیف وسیعی از قارچ

درختان میوه، سبزیجات، مو، چمن و بسیاری از 

از ترکیب بوسکالید با . محصوالت زراعی موثر است

ها کشای از قارچخانواده BASFسایر تولیدات شرکت 

زای های بیماریای از قارچبا دامنه تاثیر روی گستره

بوسکالید (. Finsgar, 2005)گیاهی تولید شده است 

نزیم سوکسینت دهیدروژناز آ فعالیت محدود کننده

(SDHI) کشی با دامنه تاثیر گسترده است قارچ و

(Miyamoto et al., 2010 .)کش این قارچچنین  هم

را که در زنجیره انتقال الکترون  0آنزیم یوبیکینون رداکتاز

، IIعنوان کمپلکس الکترون در تنفس میتوکندریایی به

ها در زنجیره همانند دیگر کمپلکس. کندمحدود می

 نونیکیوبی) این آنزیم( IIو  I ،III هایکمپلکس)تنفسی 

از اجزاء غشاء داخلی میتوکندری است  (رداکتاز

(Finsgar, 2005 .)برای کنترل  دیبوسکال کشارچق

                                                           
1 - Sclerotina  

2 -Monilia 
3  - Succinate De-Hydrogenase Inhibitor (SDHI)   

4 -Signum 

5 -Pyraclostrobin 
6 -Boscalid 

7 - Succinate ubiquinone reductase 

های خیار مثل کپک خاکستری، پوسیدگی برخی بیماری

با عامل  8اسکلروتینیایی و لکه برگی کورینوسپوریایی
Corynespora cassiicola (Berk. & M.A. Curtis) 

C.T. Wei  در ژاپن ثبت شده است(Miyamoto et al., 

های متوکسی کشپیراکلواستروبین از گروه قارچ (.2010

کش از نظر این قارچ. نقش محافظتی داردو  9هاکاربامات

در گروه  FRACبندی  نظر مکانیسم و نقطه اثر در گروه

C3 وی سیتوکروم ثیر رأقرار داشته از طریق ت

. کندعمل می Qoو در مکان  bc1میتوکندریایی 

بندی  پیراکلواستروبین از نظر بروز مقاومت در گروه

FRAC  و با ریسک باال قرار دارد و نیازمند  11در گروه

 مدیریت در استفاده برای ممانعت از بروز مقاومت است

(Fernández-Ortuño et al., 2017) . 

کپک کشی برای مدیریت بیماری تاکنون قارچ

در حال لذا  .خیار در ایران ثبت نشده استخاکستری 

ثبت شده  هایکشقارچحاضر در مدیریت این بیماری از 

در این مطالعه  .شوداستفاده میروی سایر محصوالت 

فلوپیرام + فلوکسی استروبین تریهای کشقارچ ییآکار

 +نیراکلواستروبیپو  (SC, 50% ؛®لوناسینسیشن)

کنترل بیماری در  (WG, 34.4% ؛®گنومیس) دیبوسکال

 . شد بررسی اریخ کپک خاکستری

 

 :هامواد و روش

ب طرح لهایی در قامنظور انجام تحقیق آزمایشهب

تیمار و چهار تکرار در  9تصادفی با  لهای کامبلوک

در ( بندر عباس)و هرمزگان ( جیرفت)کرمان های استان

ی تیمارها. اجرا شد 1998در سال  گلخانهشرایط 

 از درهزار 5/9و  0/9، 9/9 هایغلظت لشام آزمایش

 از در هزار 5/1و  25/1 ،1 سیشن و سن کش لوناقارچ

غلظت ، هدف هایکشعنوان قارچهب گنومیکش سقارچ

کش مرجع و به عنوان قارچ لیداکون کشقارچدرهزار  9

در هفت تکرار  یپاشمحلولبدون پاشی و آب هایشاهد

                                                           
8  - Corynespora leaf spot 

9  - methoxy-carbamates  
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محصول شرکت ) رویالاز رقم  تحقیقدر این . بودند

محصول شرکت )سون رو رقم نیک (آمریکا، سینیسم

بندرعباس استفاده  ودر جیرفت  ترتیب به (هلند، نیکرسون

 25بوته به فاصله  19هر کرت آزمایشی شامل . شد

 .بود مترسانتی 59 فاصله به هاییمتر روی ردیفسانتی

 و ها بوته تغذیه و آبیاری و هدایت عمودی طورها به بوته

پاشی محلول .گرفت انجام ضروری های مراقبت نیز

ین لبا مشاهده او با تیمارهای آزمایشهای آزمایشی کرت

پاش پشتی  از سم برای این منظور. انجام شد م بیماریالئع

یبراسیون مقدار آب مصرفی لیتری و پس از کال 29 کتابی

 0در روز  0 زمانی لو با فواص استفاده شدبرای هر کرت 

ارزیابی تیمارها با برآورد درصد وقوع . نوبت ادامه یافت

های آلوده و بیماری از طریق شمارش مجموع گل

های آلوده در هر کرت آزمایشی انجام مجموع میوه

 .گرفت

های داده :هاتجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

با استفاده وقوع بیماری در گل و میوه از ارزیابی  لحاص

ب طرح لدر قا SAS (V9.1.3 Portable) افزار نرماز 

تصادفی تجزیه واریانس و مقایسه  لهای کامکبلو

 .ای دانکن انجام شدها به طریق آزمون چند دامنهمیانگین

اثربخشی تیمارها در  :محاسبه اثربخشي تيمارها

با استفاده از  پاشیآب یماری در مقایسه با شاهدکاهش ب

 .ها محاسبه شدزیر برای میانگین لفرمو

ef=100-(
   

    
100) 

 

 c   میانگین تیمار و t  اثربخشی تیمار،  ef لدر این فرمو

 .(Campbell and Madden, 1990)ت میانگین شاهد اس

 

 :نتايج

 وقوعاز ارزیابی  لهای حاصتجزیه مرکب داده

های استان لمکان اجرا شام دودر گل و میوه بیماری در 

نشان داد بین  (بندر عباس) هرمزگان و( جیرفت)کرمان 

وجود دارد  درصد 1داری در سطح ف معنیالتیمارها اخت

 .(1جدول) نیست دارمعنی کانم ×تیمار بین  لتقابم اما اثر

مقایسه میانگین مرکب مکان تیمارها  ،بر اساس این نتایج

 .ای دانکن انجام شدبه روش آزمون چند دامنه

 

 

و ( جیرفت)کرمان  هایدرصد وقوع آلودگی به کپک خاکستری در گل و میوه خیار در استانتجزیه واریانس مرکب  -1جدول 

  .(بندر عباس)هرمزگان 

Table 1. Composite analysis of variance of of incidence of gray mold infection in flowers and fruits of  
 cucumber in Kerman (Jiroft) and Hormozgan (Bandar Abbas) provinces.  

Source df Assessments 

Incidence of disease in flowers      Incidence of disease in fruits 

  MS F  Pr>F  MS F Pr>F 

Place 1 0.095 0.58 0.4512ns  0.722 8.4 0.0067** 

Block (Place) 6 0.451 2.75 0.0222*  0.233 2.60 0.0292* 

Treatment 8 8.402 51.22 >0.0001
**  3.806 42.40 0.0001** 

Treatment* 

Place 

8 0.235 1.44 0.2064ns  0.102 1.14 0.3547ns 

Error 48 0.164 - -  0.0898 - - 

CV%  25.36  25.04 
*Significant at level of 1%,  

**Significant at level of 5% 

ns: No significant 
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نشان داد  مقایسه میانگین درصد وقوع بیماری در گل

 ودر هزار  5/9و  0/9دو غلظت با سیشن  سن لوناکش قارچ

وقوع  ،درصد 005/9میانگین وقوع بیماری به مقدار 

کاهش درصد  95پاشی بیماری را نسبت به شاهد آب

 هایکش سیگنوم با غلظتقارچکه  در حالی. داده است

با میانگین وقوع بیماری به  در هزار به ترتیب 5/1و  25/1

قوع بیماری وباعث کاهش  درصد 005/9و  905/9مقدار 

بوده درصد  8/89و  95 به ترتیب پاشینسبت به شاهد آب

قرار ( d)در یک گروه آماری طور مشترک  بهو است 

سیشن با  سن کش لونادر همین مقایسه قارچ. گرفتند

در هزار با میانگین وقوع بیماری به مقدار  9/9غلظت 

در هزار  یککش سیگنوم با غلظت درصد و قارچ 95/9

وقوع  ،درصد 90/9ین وقوع بیماری به مقدار با میانگ

به مقدار به ترتیب پاشی بیماری را نسبت به شاهد آب

های آماری درصد کاهش داده و در گروه 4/58و  1/45

کش داکونیل که به قارچ. قرار گرفتند cو  bمستقل 

کش مرجع در این مطالعه استفاده شده است عنوان قارچ

درصد توانست وقوع  95/5با میانگین وقوع بیماری 

 9/00پاشی تنها به مقدار آب بیماری را نسبت به شاهد

قرار  bداده و در گروه آماری مستقل درصد کاهش 

وقوع بیماری در تیمارهای شاهد  مقایسه میانگین. گیرد

هرچند پاشی نشان داد که پاشی و بدون محلولآب

داری در درصد وقوع پاشی با آب تفاوت معنیمحلول

وقوع بیماری را در گل به مقدار بیماری ایجاد نکرد ولی 

پاشی افزایش درصد در مقایسه با شاهد بدون محلول 5/8

 (.2جدول ) داد

نشان داد  مقایسه میانگین درصد وقوع بیماری در میوه

در  5/9و  0/9کش لوناسنسیشن در هر دو غلظت قارچ

صد، در 005/9هزار با میانگین وقوع بیماری به مقدار 

درصد و  0/99پاشی وقوع بیماری را نسبت به شاهد آب

در هزار به  5/1و  25/1های کش سیگنوم با غلظتقارچ

 225/9و  005/9ترتیب با میانگین وقوع بیماری به مقدار 

و  0/99پاشی درصد، وقوع بیماری را نسبت به شاهد آب

گروه )درصد کاهش داده و در یک گروه آماری  5/95

c )کش لوناسنسیشن با در همین مقایسه قارچ. رفتندقرار گ

در هزار با میانگین وقوع بیماری به مقدار  9/9غلظت 

کش سیگنوم با غلظت یک در هزار درصد و قارچ 025/1

درصد، به همراه  905/1با میانگین وقوع بیماری به مقدار 

( کش مرجعقارچ)در هزار  9کش داکونیل با غلظت قارچ

درصد، وقوع  95/2وقوع بیماری به مقدار با میانگین 

پاشی به ترتیب به مقدار بیماری را نسبت به شاهد آب

درصد کاهش داده و در یک گروه  8/52و  9/49، 9/45

مقایسه میانگین وقوع . قرار گرفتند( bگروه )آماری 

پاشی پاشی و بدون محلولبیماری در تیمارهای شاهد آب

داری شی با آب تفاوت معنیپانشان داد که هرچند محلول

در درصد وقوع بیماری ایجاد نکرد ولی وقوع بیماری را 

ون درصد در مقایسه با شاهد بد 2/8به مقدار  میوهدر 

 (.2جدول )پاشی افزایش داد محلول
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 .در گل و میوه و اثربخشی تیمارهاکپک خاکستری مقایسه میانگین درصد وقوع بیماری  -2جدول 

Table 2. Comparison of the average incidence of gray mold disease in the flowers and fruits and the 

effectiveness of treatments 
Incidence of 

disease in 

flowers * 

Efficacy 

% 
Incidence 

of disease 

in fruits * 

Efficacy 

 % 
Concentration Treatment No. 

3.35 b 65.1 1.725 b 65.3 0.3 ml/L Luna Sensation  1 
0.475 d 95 0 .475 c 90.4 0.4 ml/L Luna Sensation  2 
0.475 d +95 0.475 c 90.4 0.5 ml/L Luna Sensation  3 

3.975 c +58.6 1.975 b +60.3 1 g/L Signum  4 
0.975 d +89.8 0.475 c +90.4 1.25 g/L Signum  5 
0.475 d +95 0.225 c +95.5 1.5 g/L Signum  6 
5.35 b +44.3 2.35 b +58.2 3 g/L Daconil  7 
9.6 a 8.5- 4.975 a -8.2 - Control with watter spary 8 

8.85 a - 4.6 a - - Control withouth watter spary 9 

*Means followed the same letter are not significantly different at 5% probability level. 

 

 :بحث

 0/9دهد غلظت  مینتایج این مطالعه نشان 

کش سیگنوم درهزار قارچ 25/1لوناسنسیشن و غلظت 

  یدر هزار اختالف آمار 5/1و  25/1های غلظت)

 ( شودمی هیتر توص غلظت کم ودار ندارند یمعن

پاشی با های ترجیحی برای توصیه برای محلولغلظت

 . روز هستند 0فاصله 

کش دهد که قارچانجام این تحقیق نیز نشان می

 در هزار و سیگنوم با غلظت 0/9لوناسنیسشن با غلظت 

کافی در کنترل کپک خاکستری کارآیی در هزار  25/1

( Azimi et al., 2018)و همکاران  یمیعظ مطالعه. دارند

در  9/9 شنینسیلوناس یهاکشارچنیز نشان داده بود که ق

ای مفید ر کنترل سفیدک پودری خیار گلخانههزار د

کش بر ای روی اثر این قارچاما تاکنون بررسی. است

چنین نتایج  هم. کپک خاکستری خیار انجام نشده است

تحقیقات سایر محققین که به برخی از آنها اشاره شد 

عالوه بررسی منابع هب. کنندتحقیق حاضر را تایید مینتایج 

های مقاوم بیمارگر به اجزای تشکیل دهنده بروز جمعیت

 های لوناسنیسشن و سیگنوم را تایید کشقارچ

این مستندات به ضرورت مدیریت اجتناب از . کنندمی

کش را تایید بروز مقاومت در استفاده از این دو قارچ

توان با ودن احتمال بروز مقاومت را میباال ب. نمایید می

در تولید کنیدی توجیه  B. cinereaپتانسیل باالی قارچ 

 .(Veloukas and Karaoglanidis, 2012)  کرد

از  ، B. cinereaبیماری کپک خاکستری با عامل 

های مهم در بسیاری از محصوالت باغی است که بیماری

های کشمکرر با قارچپاشی برای کنترل آن نیاز به محلول

. مرطوب استثر بخصوص در شرایط مرطوب و نیمهؤم

در کشورهایی با استانداردهای باال در سالمت غذایی به 

هایی با کشهای موجود در ثبت قارچدلیل محدودیت

ثیر گسترده، کنترل این بیماری بیشتر با استفاده از أدامنه ت

ی صورت هایی با محل و مکانیسم اثر تخصصکشقارچ

در کشورهای اروپایی برای کنترل بیماری . گیردمی

هایی از گروه کشکپک خاکستری توت فرنگی از قارچ

QoI یا  2فلوکسی استروبیناستروبین، تری 1مثل آزوکسی

محدود کننده آنزیم یا پیراکلواستروبین، از گروه 

مثل بوسکالید و  (SDHI)سوکسینت دهیدروژناز 

                                                           
1 - azoxystrobin 

2 - trifloxystrobin 
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ها مثل سیپرودینیل، نوپیریمیدینفلوپیرام، از گروه آنیلی

پروها مثل پیریمتانیل، مپانیپیریم، از گروه فنیل

 فلودیوگسانیل و از گروه هیدروکسی آنیلیدها مثل 

های کشاستفاده از قارچ. شودهگزامید استفاده میفن

 های گروه کشها مثل قارچدیگر گروه

 یا متیل 1909از دهه ( ایپرودیون)کربوکسامیدها دی

از سال ( بنومیل و تیوفانات متیل) هاکاربامات بنزیمیدازول

 (.Rupp et al., 2017)به بعد متوقف شده است  2999

های لوناسنسیشن و کشدهد که قارچنشان می ها گزارش

ها در بازدارندگی  سیگنوم و یا اجزای تشکیل دهنده آن

های قارچ زنی کنیدیزایی و جوانهرشد میسلیوم، کنیدی

Botrytis cinerea کیم و همکاران . یی خوبی دارندآکار

(Kim et al., 2016 ) در تحقیقی اثرات بازدارندگی چند

زنی زایی و جوانهکش را در رشد میسلیوم، کنیدیقارچ

عامل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی بررسی و 

 ثابتکش بوسکالید را در کنترل بیماری یی قارچآکار

نشان ( Ayoub et al., 2018)همکاران ایوب و  .کردند

کش سیگنوم را در کنترل بیماری یی قارچآکاردادند که 

نتایج این  .موثر بودفرنگی کپک خاکستری گوجه

یی آتحقیق حاضر در خصوص کارنتایج مطالعات با 

تنهایی  بهو یا اجزای تشکیل دهنده آن کش سیگنوم قارچ

 . است منطبق

در ( Han-cheng et al., 2006)هانچنگ و همکاران 

فلوکسی تری کشیی قارچآکار ،های خودبررسی

تر  بیش زنیبازدارندگی جوانهدر را  WP 50%استروبین 

در  B. cinereaجز هب ی بررسی شدهزاهای بیماریقارچ

یی آدر تحقیقی کار. تایید کردندشرایط آزمایشگاهی 

 .Bزایی فلوپیرام در بازدارندگی رشد میسلیوم و کنیدی

cinerea تایید شده است (Veloukas and 

Karaoglanidis, 2012).  ژیائو کیم و(Kim and Xiao, 

های بروز مقاومت در جمعیتدر تحقیقات خود ( 2010

B. cinerea  کش نسبت به قارچرا روی سیب انباری

تنها در  با نام تجاری پریستین بوسکالید+ پیراکلواستروبین 

در  .اندمدت بسیار کوتاهی پس از ثبت آن گزارش کرده

 Botrytisهای مقاوم از گونه تحقیق دیگری بروز جمعیت

cinerea های بوسکالید و فلوپیرام کشنسبت به قارچ

 (.Fernández-Ortuño et al., 2017)تایید شده است 
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Abstract: 

To study the efficacy of Trifloxystrobin + fluopyram SC 500 (Luna
®
 Sensation) and pyraclostrobin + 

boscalid WG 34.4% (Signum
®
) fungicides in controlling the cucumber gray mold disease, experiments 

were carried out in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with 9 treatments and 4 replications 

under greenhouse conditions. Foliar application of experimental plots began with the onset of symptoms 

of disease and continued four times with an interval of 7 days. The results were expressed 7 days after the 

last spraying as the Disease Incidence Percent (DIP) in flowers and fruits for each plant.  Means were 

compared using Duncan's Multiple Range Test (P = 5%). The analysis of variance (ANOVA) indicated 

significant difference between treatments but no interaction between fungicide treatments and locations. 

Mean comparison of treatments, revealed that Luna
®
 Sensation at 0.4 and 0.5 m/L

-1
 along with Signum

®
 

at 1.25 and 1.5 g/L
-1

 showed 95, 89.8, 95, and 95 % reduction in the disease incidence on flowers 

respectively, compared to the water spraying control. In this study Diaconal at 3 ml/L
-1

 as standard 

fungicide showed only 44.3% efficacy on flower infections and 52.8% efficacy on fruit infections 

respectively. This study also revealed that, water spraying increased the disease incidence by 8.5% 

compared with no spraying control. Based on the results, the dose of 0.4 ml/L
-1

 of Luna
®
 Sensation and 

1.5 g/L
-1

 of Signum
® 

fungicides are the most effective doses for foliar application at 7 day intervals for 

controlling the gray mold disease of cucumber under greenhouse condition. 

Keywords: Boscalid, Gray mold, Pyraclostrobin, Signum, Trifloxystrobin 
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