
 بسمه تعالی
 

 بیماریهای مهم کلزا
 
 

 داریوش شهریاری
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران 



 بیماریهای کلزا
 پوسیدگی سفید ساقه 
 ساق سیاه 
  سفیدک سطحی 
 سفیدک داخلی 



Sclerotinia sclerotiorum : پوسیدگی سفید ساقه   

 میزان خسارت باال•

 پوسیدگی نرم پنبه ای ،کپک سفید،  پوسیدگی اسکلروتینیایی: نامهای دیگر•

گرری ن و -ماانرردران -کشررور اهرران و در ایررران اا گلسرر ان  72پررراکند در •

 اردبیل گزارش شده

آف ررابگردان )بیشرر ر در دوهپرره ای  ررا و پهرر  بررر   ررا  : دامنرره میزبررانی وسرری  •

 (،کلزا،کلم،کا و اا مهم ری  میزبانها

 امان گس رش اواخر فصل و نخس ی  ع ئم قابل مشا ده در دوره گلد ی•

 

 



 عالئم بیماری

 روی برگها هکه  ای خاکس ری رنگ 



 :انتقال آلودگی از طریق دمبرگ به ساقه





روی ساقه لکه های خاکستری تا سفید که در نهایت پوسیده و  
 خشک و شکننده شده و بوته ورس می کند



تشکیل اندامهای سخت شبیه دانه تسبیح بنام اسکلروت در ساقه که در   
 نهایت درخاک افتاده و سال بعد باعث ایجاد الودگی می شوند



زودرسی بوته های بیمارکه بصورت لکه ای در مزرعه دیده      
 می شود

 



 چرخه بیماری



 عالئم روي ساقه

 خشكيدگي زود رس  

 

 اسكلروتينيا بر   
 روي سا قه و  غالف 

 

 انتشار در خاك        
 

 باقي ماندن
 

 آ لود گي با اسكلرت
 

 عالئم روي برگ
 

 آلودگي توسط آسكوسپور 
 با آلوده شدن گلبرگ 

 



 کنترل تلفیقی

 ساهه با ارقامی با حساسیت کم ر 4تا  3تناوب 

مدفون نمودن بقایای گیا ی بعداا برداشت 

مدیریت تاریخ کشت وتراکم بوته 

تغذیه مناسب کودی 

     اس فاده اا سموم قارچکد درمراحل حساس رشردی گیراه وشررایطی اروی

 مرطوب

 



 قارچ كش

 ارزيابي احتمال بيماري
 (تناوب وشرايط محيطي مزرعه)

 ارزيابي احتمال بيماري
( وضعيت مزرعه وآب وهوا   ) 

لودگيكيت آ  
 گلبرگ

 مدل 
 آب وهوايي 

 اسكلرت در خاك

 

 گلبرگ آلوده 
 بر روي برگ

 حمله بر روي ساقه و حمله بر روي برگ
 زودرسي

 آ پوتس

 اسپور بر روي 
 گلبرگ

 افتادن گلبرگ

 شرايط آب وهوايي 
 مناسب

 شرايط آب وهوايي 
 مناسب

توتشكيل اسكلر  

 كنترل بيولوژيكي 



 :  مبارزه شیمیایی

 .......بنومیل،فولیکور،ایپرودیون 



 Leptosphaeria maculance   : ساق سیاه

بذرااد 

 آهمان و  -کانادا–خسارتزاتری  بیماری کلزا در اس راهیا... 

 اوهری  برار    1381و1378در ایران اا اس انهای مااندران و گلس ان در ساههای

 . گزارش شده است

 در ک هه بصورت قابل تواه مشا ده شد 1384در سال. 
 



 عالئم بیماری

روی برگها لکه های گرد تا نامنظم در مرکز سفید تا خاکستری و در  

 حاشیه بنفش، بهمراه نقاط سیاهرنگ در مرکز بنام پیکنیدیوم



قارچ از طریق دمبرگ به ساقه رفته و ایجاد لکه های کشیده و بی شکل بهه  

رنگ سفید خاکستری و بعد قهوه ای تیره کرده بهمراه پیکنید در مرکهز در  

نهایت شانکر ایجاد می شود و دورتا دور ساقه را فراگرفتهه و باعهث ورس   

 . می شود





شهده،  (بالیهت )حمله قارچ به گل آذین باعث سوختگی گل هها 

غالف ها آلوده شده و بر روی آنها زخم ایجاد می شود که منجهر  

 .به تولید بذرهای چروکیده می شود که ممکن است جوانه  نزنند

 



و ایجاد ( بالیت)حمله کردن به گل آذین و ایجاد سوختگی در گلها 

 زخم به همراه پیکنید در روی غالفها

تولید بذور آلوده و چروکیده 

ع ئم پیکنید بر  
  روی بر 

 (  فرم غیر انسی)
اب دای ظهور  

 نکروا
 نکروا
 تیره

 خوابیدگی

   

 امس ان
 بهار

 پاییز

پری س بر  
روی باقیمانده  
 گیا ی

  پری س

 

آسکوسپور  ای شفاف  م مایل  
(فرم انسی ) به آبی روش    

 

 آهودگی توسط 

 آسکوسپور

 
 ظهور ع ئم

 پکنیدیوسپور 

 

 ساق سیاه کلزا

 چرخه بیماری



 مباراه اراعی 
 کشت ارقام مقاوم -1
 اا بی  بردن کاه و کلد اا طریق سوااندن یا شخم عمیق  -2
 روا  10غرقاب کردن مزرعه به مدت  -3
 کاشت بذور ضدعفونی شده وگوا ی شده -4
 ساهه با گیا ان غیرمیزبان بویژه غ ت 3تا 2تناوب -5
مباراه شیمیایی 
 بنومیل -1
 کیلوگرم در  ک ار  2فلوتریافول به صورت گرانول به مقدار   -2

 پوشاندن بذر با قارچکد  ا  -3

 کنترل



 Erysiphe cruciferarum :سفیدک سطحی کلزا 

 استان های گلستان، مازندران، تهران: مناطق انتشار 

 دمای متوسط، رطوبت باال، مصرف بیش از حد کودهای ازته: شرایط مطلوب

 و تراکم باال 







         
 چرخه بیماری        



اس فاده اا بذر ای ساهم و بوااری شده 

حذف و ایر خاک کردن بقایا 

(در صورت خسارت باال:)اس فاده اا سموم م داول 

سموم گوکردی 

 روا 10نوبت به فاصله  3در  زار در  1/5تا  1کاراتان 

 کنترل



 Peronospora parasitica: سفیدک داخلی 

به صورت محدود اا گلس ان گزارش شده 

   ایجاد هکه  ای ارد تا خاکس ری نامنظم گا ی ااویه دار که ظا ر مرواائیکی بره

 . بر  می د د
 



 آلودگی گیاهچه ها



 ضخیم شدن دمبرگ 
 بارزترین عالئم

 لکه های زرد با ظاهر سفید  
 دانه دانه در زیر برگ



 ریسه های قارچ بر روی ساقه  

 .  و کپسول هم دیده می شود



 کنترل
رعایت اصول صحیح اراعی 

اس فاده اابذر ای ساهم و بوااری شده 

حذف و ایر خاک کردن بقایا 

اس فاده اا سموم قارچ کد م داول 
 



 
 
 

 با تشکر از توجه شما 


