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 کلم ییایباکتر اهیس یدگیپوس -1

 مهین معتدل و یکه در نواح ییها تهیباشد و به تمام وار یم ایدر سراسردن انیپائیچل یها یماریب نیاز مهمتر یماریب نیا 

 .کند یکنند حمله م یرشد م یریگرمس

 عامل بیماری

 Xanthomonas campestris pv. Campestrisرم منفی، هوازی به نام بیماری پوسیدگی سیاه یک باکتری گ عامل

 می باشد.

 عالئم بیماری

  لکه های کوچک آبگزیده روی برگ ها می باشد. به صورتعالئم اولیه 

 .این لکه ها به تدریج بزرگ شده و به رنگ قهوه ای با حاشیه کلروتیک در می آیند 

  ایجاد لکه های زرد زاویه دار یاV ها وی برگ که به طرف کناره های آن امتداد پیدا می کند. این لکهشکل ر

 بعدا خشک شده و به رنگ خرمایی یا قهوه ای در می آیند.

 .برگ هایی که شدیدا آلوده شده اند ممکن است خشک شوند و بیافتند 

 ها یکه باکتر ییدر جا یآوند اهیس رهیدا کیممکن است  شوند،برش داده  یآلوده به صورت عرض یساقه ها

 .گرددحرکت داشته اند، ظاهر یآب یدر آوندها

 دشو یها مشاهده م در دمبرگ یاهیمنوال نقاط س نیبه هم. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 بذر یضدعفون 

 .تهیه بذر از مناطقی که دارای آب و هوای خشک بوده و مورد بازرسی و تایید قرار گرفته باشد 

  قبل از کاشت در آب غوطه ور ساخت. یستیرا نباها نشاء 

  اهانیگ یایمدفون نمودن بقا یبرا عیسر شخم لیاز قب یبهداشت یمراقبت ها 

 یاز باکتر یو عار زیو لوازم تم لیاستفاده از وسا  
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 است موثر باشد ممکن یماریکاهش گسترش ب یبرا یکاربرد سموم مس. 

  ساله 2-3برقراری تناوب 

 

 ساق سیاه کلم -2

 عامل بیماری

 می باشد. Leptosphaeria maculans (anamorph:Phoma lingam)عامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 لکه هایی به رنگ قهوه ای، قهوه ای پریده، خرمایی یا تقریبا سفید می کند. ایجاد 

 .لکه ها محتوی تعداد زیادی اندام های بارده تیره و سیاه به نام پیکنید می باشد 

   ها گرد یا تخم مرغی شکل هستند و با هاله زرد رنگ احاطه شدند.لکه 

 .عامل بیماری به دمبرگ و نهایتا ساقه اصلی راه یافته و گسترش می یابند 

  ساقه اصلی ممکن است بعدا دچار عالئم ساق سیاه شود  که در این صورت شانکرهای بزرگ، گود کشیده

 می شود.و به رنگ قهوه ای تا سیاه روی ساقه تشکیل 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از بذر سالم 

 ضدعفونی بذر با آب داغ یا قارچ کش مناسب 

  ساله 4تناوب 

 انهدام گیاهان آلوده 

 نباشد. قارچ یبرا یمناسب طیتا مح شتهتا حد ممکن خاک را خشک نگه دا 

 

 )کپک سفید( اسکلروتینیایی پوسیدگی -3

 ،یاعلوفه ،ینتیز ،یفیو ص یسبز ،یمختلف زراع اهانیباشد. گ یم عیوس یزبانیدامنه م یفاژ و دارا یپل یماریقارچ عامل ب

 کند. یرا آلوده م یاهیمختلف گ یهرز از خانواده ها یها علف یادیو تعداد ز ییدارو ،یباغ

 

 عامل بیماری

 می باشد. Scelerotinia sclerotiorumعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

  بعد از مدتی مقادیر زیادی  مراحل اولیه قسمت های آلوده به رنگ بنفش قهوه ای و آبکی در می آیند.در

 از توده های سفید میسلیومی پنبه مانند روی نواحی آسیب دیده مشاهده می شود.

 شود یم جادیرنگ ا یخاکستر یبرگ ها لکه ها یرو. 
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  نهایت پوسیده ، خشک و شکننده شده.روی ساقه ایجاد لکه های خاکستری تا سفید که در 

  اندام های سخت شبیه فضله موش به نام اسکلروت تشکیل می شود که در نهایت درون خاک افتاده و سال

 بعد موجب آلودگی می شود. 

 .بافت آسیب دیده پژمرده و گیاه از بین خواهد رفت 

  مشام نمی رسد.بوی تند تعفن که در اثر آلودگی باکتریایی به وجود می آید به 

 

 

    

ختینه های قارچ به فراوانی در سرهای کلم تشکیل می شود )فلش ها(سآلودگی مزرعه گیاهان کلم قرمز)سمت چپ( و کلم سفید) سمت راست(   
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 زبانیم ریغ اهانیمدت با گ یتناوب طوالن 

 از اسکلروت قارچ یشده و عار یاستفاده از بذور گواه 

 ها و مدفون نمودن آن یاهیگ یایحذف بقا 

  ماه  کیغرقاب کردن خاک به مدت حدود 

 هرز یها کنترل علف 

  ازته یکودها ادیو عدم کاربرد ز ییایمیش یمصرف متعادل کودها 

  تراکم کشت مناسب 

  کاشت مناسب خیتار 

  کاشت ارقام متحمل 
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  ها صورت  گلبرگ زشیو قبل از ر یدرصد گلده 30 -20معموال در مرحله   یماریبا ب ییایمیمبارزه ش

 باشد. یطیمح طیو در نظر گرفتن شرا یآگاه شیبر اساس پ دیبا یسمپاش قیزمان دق نییکه تع ردیگیم

 جمله ثبت و استفاده شده که از ایدر دن ییاینیاسکلروت یدگیپوس یماریجهت کنترل ب یمختلف یها قارچکش 

از سموم  شتریب رانیدر ا. و تبوکونازول را نام برد لیمت وفاناتیت ون،یپرودیا م،یتوان کاربنداز یها م آن

 شود. یاستفاده م هکتار در لوگرمیک کی میدر هکتار و کاربنداز تریل کیتبوکونازول 

 

 لکه برگی آلترناریایی -4

روی برگ ها مشاهده می شود و در تمامی آلترناریا یک بیماری عمومی در تمامی کلم ها می باشد که خسارت اکثرا 

 مراحل رشد می تواند خسارت وارد کند.

 عامل بیماری

 می باشد. A. brassicolو یا    Alternaria brassicaeعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 کی روی برگ یا ساقه ظاهر می شود.چکو مرحله ی اول خسارت لکه های سیاه رد 

 سیاه روی برگ ها بزرگتر می شود. بعد از مدتی لکه های کوچک 

 ایجاد لکه های متحدالمرکز روی سطح برگ 

 .اگر این بیماری بالفاصله بعد از سبز شدن رخ دهد می تواند باعث مرگ گیاهچه شود 

 
 



9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از بذور سالم و ضدعفونی آن ها قبل از کاشت 

  ارقام مقاوماستفاده از 

 کنترل علف های هرز 

 حذف بقایای آلوده گیاهی 

 مدیریت آبیاری به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت 

 )استفاده از قارچ کش مناسب در فواصل منظم )مثل کلروتالونیل 

 

 ریشه گرزی کلم -5

 عامل بیماری

 یک قارچ قلمداد که قبال به عنوان. شود یم جادیاPlasmodiopha brassicae بر اثر   یماریب نیا

 .ن را متعلق به پروتوزوآی تاژک دار می دانندآشد ولی اخیرا  می

 عالئم بیماری

 عالئم کلروتیک و صـورت پژمردگـی اولیـه بـرگ بـا قرمزشـدن وظهوره عالئم اولیـه روی بـرگ ب 

 .ها ظاهرمی شود نهایت نکروزشدن آن در

 به وضوح مشخص است. شهیر یعیرطبیحالت غ 

 یجانب یها شهیو ر یاصل شهیر یگال رو جادیا  

 اهیرشد گ یکند 

  یزرد 

 یپژمردگ  

 است  ییاز گال ها شتریمراتب ب بهآن  شود که خسارت یم لیتشک یاصل شهیر یبزرگ رو یگال ها

 .شود یم جادیا یفرع شهیر یکه بر رو

 صورت ناقص تشکیل می گردده ب گل یـا میـوه. 
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  شوندگیاهان آلوده دچارکوتاهی رشد می. 

 این بیماری در بسیاری از موارد با خسارت سرخرطومی های گـال زا (Ceutorhyncus 

pleurostigma )این بیماری به ندرت گیاه را از  شود، فعال روی کلزا و شلغم اشتباه تشخیص داده می

 .آبی در گیاه باعث پژمردگـی گیـاه مـی گـردد بین می برد ولی به دلیل استرس کم

 

 

 

 اه های انتقال و انتشار بیماریر
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  :وسیلهه ستینگ اسپور موجود درخاک می توانند بر

  باد 

  آب 

   کفش کارگران 

  ماشین آالت حمل و نقل 

 جا شونده ب حیوانات جا. 

 ریشه ها منتقل می گردند غده واندام های زیرزمینی، و عامل بیماری ازطریق ریشه، همچنین. 

  نیز صورت می گیرد بذربه  انتقال توسط خـاک چسـپیده. 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 یاوب زراعنت یبرقرار 

 شیافزا pH خاک 

 از مزارع آلوده به سالم یاز انتقال ادوات کشاورز یریجلوگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختالالت فیزیولوژیکی کلم
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 Tip burnسوختگی گلگاه  -1

 عارضه نیکننده ا جادیعوامل ا

 میکمبود کلس •

 از حد شیب تروژنیوجود ن لیبه دل عیرشد سر •

 باال یدما •

 یتنش آب •

 عالئم

 حاشیه و کناره های برگ یا نوک برگ کلم، کلم بروکلی و گل کلم نکروز و قهوه ای شدن 

 .لکه های قهوه ای توسعه پیدا کرده و در هنگام حمل و نقل و انبارداری ممکن است شکاف بر دارند 

  پوسیده شدن محصول می گردند.با ورود میکروارگانیسم های مختلف موجب 

  

  

 

 Pepper spotنقاط سیاه یا   -2
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مت سکلم رخ می دهد، اما اغلب به ق headاین اختالل با شدت های مختلفی بر روی برگ های خارجی قسمت 

 .عالئم می تواند در مزرعه یا پس از برداشت ظاهر گردد.درونی هم کشیده می شود

 عارضه نیکننده ا جادیعوامل ا

 دالیل ایجاد این عارضه مشخص نیست ولی احتماال می تواند فاکتورهای ژنتیکی و زیست محیطی دخیل باشند.

 عواملی که باعث افزایش حساسیت گیاه به این عارضه می گردد شامل:

 استفاده از مقدار زیادی از کودها به خصوص استفاده نامتعادل از نیتروژن 

 ع گیاه گردند.شرایط کشت و رشدی که موجب رشد سری 

 نوسانات دمایی 

 .دمای پایین انبار و به دنبال آن افزایش دما باعث توسعه لکه ها می گردد 

 عالئم

 ایجاد نقاط سیاه رنگ در قسمت تیغه کلم 

 به همین دلیل به آن  اطراف رگبرگ میانی به نظر می رسد که فلفل سیاه پاشیده شده استPepper spot 

 گویند.

 

 

 

 عارضهکنترل این 
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طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  کانال تلگرامی:                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36اس: شماره تم

Farnaz Tavakoli 

 استفاده از ارقام متحمل 

 افزایش پتاسیم در خاک 

 

3- Oedema 

 Oedema یک واکنش فیزیولوژیکی گیاه به رطوبت بیش از حد خاک در طول زمانی است که شب ها سرد و روزها

 مرطوب و گرم می باشد.

 ممکن است با خسارت تریپس اشتباه گرفته شود.

 عالئم

 برگ های کلمجاد لکه های جرب مانند در زیر سطح ای

 

 کنترل

 آبیاری در طول زمان هایی که دمای شبانه روز متغیر است بسیار مهم می باشد.جلوگیری از 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/

