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  :موضوع مقاله 

  آنتراکنوز گردو 
بیمـاری  ایـن    . مـی باشـد    ایـران در تمام منـاطق      گردو یکی از بیماریهای مهم      ،آنتراکنوز :چکیده
 .کنـد قارچ عامل بیمـاری بـه انـدامهای هـوایی درخـت حملـه مـی                 .  رشد و عملکرد می شود     کاهشموجب  

آنتراکنوز، یک بیماری لکه برگی عمومی می باشـد کـه مـی توانـد موجـب تلـف شـدن مـواد                       
آلودگی اولیه در بهار بوقوع مـی       . فتوسنتزی در طی توسعه بیماری و ریزش برگهای نابالغ شود         

در نقاط آلودهء سطح برگ، قبل از       .  افزایش می یابد   "پیوندد و در آب و هوای مرطوب سریعا       
 منجـر بـه ریـزش       "آلودگی شـدید معمـوال    . مشاهده، میزان فتوسنتز کاهش می یابد     عالئم قابل   

عملیات زراعـی همچـون     .برگهای جوان در دوره تشکیل گلهای ماده و بلوغ مغز میوه می شود            
  . افزایش ازت قابل جذب در فصل رشد در کاهش بیماری موثر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه 
 خشکباری در امر صادرات غیر نفتی از اهمیت زیـادی بـر خـوردار             گردو به عنوان یک محصول استراتژیک     

درصـد  10 تـن گـردو در سـال،         000/150بطوریکه بر اساس آمارهای موجود ایران با تولیدی بـالغ بـر             . است



بـیش از  . تولید جهانی را به خود اختصاص داده و پس از کشورهای چین و آمریکا در مقـام سـوم قـرار دارد          
 . تولیدی ایران به کشورهای خارج و بیشتر به کشورهای اروپائی صادر می شود درصد مغز گردو50

گردو یکی از مهمترین محصولهای باغی ایران است که محصول کیفی و قابل صادرات آن در باغهای واقـع                   
در دره ها و دامنه های کوهستانهای رشته کوههای زاگرس، البرز، هـزار مـسجد، بینـالود و غیـره تولیـد مـی                        

 در فرآینـد تولیـد از        از جملـه مبـارزه بـا آنتراکنـوز         به منظور تولید پایدار رعایت بعضی مسائل زراعـی        . دشو
  .اهمیت خاصی برخوردار است

 قارچ عامل ایـن     . می باشد  کشور یکی از بیماریهای مهم در تمام مناطق گردوکاری          ،کنوزاآنتر
امکان آلودگی این اندامها از اوائل       .بیماری به برگها، شاخه های جوان و میوه ها حمله می کند           

 در اول فصل موجب ریزش میوه های تازه تشکیل شده می      آلودگی. بهار تا تابستان وجود دارد    
گـی و بـد رنـگ شـدن مغـز            ه باعث چروکید   فصل  اواخر از اواسط تا  شود در حالیکه آلودگی     

 .شـود  کاهش رشد و ضـعف درخـت مـی           سبب نیزریزش قبل از موعود برگها       .گرددآنها می   
عالئم بیماری ابتدا به صورت لکه های کوچک گرد به رنگ قهوه ای روشـن در روی پهنـک                   

ری از گسترش بیماری برگهای ریختـه شـده بایـد جمـع آوری و               یبرای جلوگ . را فرا می گیرند   
یولوژی درخـت    قابل مالحظه ای بر فیز     ، تاثیر بسته به مرحله رشد     وقوع آلودگی  .سوزانده شوند 

در .  شود، درخت بیشتر صدمه می بیند      شروع زودتر   آلودگیدارد و در طول فصل رشد هر چه         
تابستان، زمانی که تقاضای زیادی بـرای مـواد فتوسـنتزی جهـت پـر               اواسط  بعضی از مناطق در     

 ایـن عمـل موجـب پیـری و          .آلودگی شروع می شـود    کردن مغز میوه در حال نمو، وجود دارد         
. هنگام برگهای درخت قبل از تشکیل گلهای ماده و کامل شدن مغز میوه  می شود               ریزش زود   

 در اواخر تابـستان مـی توانـد  بـر شـرایط فیزیولـوژیکی                اختالل در فتوسنتز و متابولیسم درخت     
درخت اثر داشته باشد و موجب ممانعت از تشکیل گلهای ماده ضـروری بـرای محـصول سـال                   

  .بعد گردد

  
  
  
  
  
  



  
  :لفیقیمبارزه ت

  :مبارزه زراعی -الف 

   سوزاندن برگهای ریخته شده در پاییز وجمع آوری) 1
   در پاییزهرس و سوزاندن شاخه های آلوده) 2
   کشت درختان بصورت ردیفی،در باغهای تازه احداث شده) 3
  استفاده بهینه از کود ازتتقویت درخت با آبیاری منظم و ) 4

  .  می شودت بیماری آنتراکنوزکاهش خساردر گردو، ازت کافی سبب 
  : مبارزه شیمیائی -ب 

. هنگام ظهور برگها ضروری است   ) 001/0(برای مبارزه با این قارچ سمپاشی با زینب یا کاپتان           
  .و بعد از آن سمپاشی دوم و سوم نیز با فواصل دو هفته یکبار باید صورت گیرد

 وصیه کارشناسان حفظ نباتاتبا ت  و ترکیبات مسی)4-2-100(استفاده از ترکیب بردو

. از اوائـل بهـار تـا تابـستان وجـود دارد           هـوائی درخـت     امکان آلودگی انـدامها      :نتیجه گیری     
آلودگی در اول فصل موجب ریزش میوه های تازه تشکیل شده می شود در حالیکـه آلـودگی             

زش قبل از ری. گی و بد رنگ شدن مغز آنها می گردد  ه   باعث چروکید   فصل  اواخر از اواسط تا  
عالئم بیماری ابتـدا بـه صـورت        . سبب کاهش رشد و ضعف درخت می شود        موعود برگها نیز  

بـرای  بنابراین  . لکه های کوچک گرد به رنگ قهوه ای روشن در روی پهنک را فرا می گیرند               
 .مبارزه تلفیقی پیشنهاد می گردد بیماری برگهاجلوگیری از گسترش 

  
  :منابع و ماخذ

  یت و نگهداری باغهای بارور گردو در کالتدستورالعمل مدیر
 


