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  کدوییان خانوادهناسی گیاهش

ای  لپهدو  این خانواده گیاهان .گیاهان جالیزی شامل خیار، خربزه، طالبی، گرمک، کدو، دستنبو و هندوانه است

، سطح برگ و ساقه با گی با دمبرگ نسبتا بلند پهن و بزرگ دارای بریده ی ها های رونده و برگ دارای ساقه بوده،

خشک به خوبی رشد  وگرم این گیاهان در نواحی . های زرد رنگ می باشد کرک پوشیده شده است و دارای گل

ها  از محور برگ. باشد اهان خانواده کدوئیان میوه آن میقسمت مورد استفاده گی. باشندمیحساس به سرما  کرده و 

 . شوند خارج می و گل پیچک

 

 خیار

 

ی  خیارگیاهی است یک ساله، دارای ساقه

های نر و ماده به صورت  گل. خزنده و کرک دار

جداگانه و زرد رنگ روی هر بوته تشکیل می 

 5شوند، برگ خیار کوچک، پهن، دندانه دار 

قسمتی، دارای بریدگی های عمیق و به رنگ 

این گیاه ریشه های  .روشن می باشندسبز 

بطور منظم این همیشه باید بنابر است، سطحی

 .شودجلوگیری تنش خشکی به آن از آبیاری و 

 برای  و دامنه دماییخیار جزو گیاهان حساس به سرما 

 .کند سانتی گراد را تحمل می درجه 04تا  85 رشد گیاه

 

 

 

 ریشه خیار
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محور برگ  از( چه نر و چه ماده)محل گل ها

 .هاست

 

 

 

 

حشرات و باد توسط گرده افشانی آن . ستا دگرگشن و (ماده روی یک گیاه وجود دارد گل نر و) یکپایه یخیار گیاه

  .می شود انجام

 
 گل ماده و نر خیار                                                              

 

ژنتیک به نسبت گل نر به ماده . شوند زودتر باز مینیز و ( 8به 80 تقریبا)بوده یشتر ب های نسبت به گل گل های نر

تعداد ت زیاد نور، دمای باال و با افزایش سن گیاه شد ،در واقع در طول روز بلند .بستگی دارد یشرایط محیط و گیاه

اصولی باشد تعداد  ازتشدت تابش کم و تغذیه  ،طول روز کوتاه، که هوا خنک و در شرایطی شود گل نر زیاد می

 95-81دمای  .گیرد صورت می درجه سانتی گراد81جوانه زنی گیاه حداقل دمای . شود ماده بیشتر می های گل

 . است جهت رشد و باردهی مناسب ی دامنه گراد سانتی درجه

 

 آماده سازی زمین 

 .هکتار برای افزایش عملکرد و اصالح خاک بسیار مناسب استدر کود دامی پوسیده تن 94قبل ازکشت افزودن 

مناسب سبک و شنی همچنین سنگین و رسی و های با بافت  ست و خاکاخاک با بافت متوسط  بهترین خاک،

 بطور کلی .مصرف گرددشیمیایی نیز باید بر اساس آزمون خاک  هایکود.دامی اصالح شوند باید با کودنبوده و 

 گل ماده
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توصیه کیلوگرم کود پتاسه  144کیلوگرم کود فسفره و  844کیلوگرم در هکتار کود ازت، 854 مقدار توان می

پس از پخش کود  سانتی متر 94به عمق  در پاییز شامل شخم و آماده سازی زمین عملیات خاک ورزی.کرد

 .شدهراه با مصرف کودهای شیمیایی توصیه در بهار هم، دیسک، تسطیح و ایجاد جوی و پشته دامی

 

  کاشت

 

 انتخاب زمان کاشت

استفاده  و کشاورزان با تجربه کارشناسان، نظرات و تجربیات از آمار هواشناسی در مورد کشت خیار ابتدا بهتر است

به دو صورت پاییزه و بهاره و در مناطق معتدل تنها کشت بهاره  کشتی کشوردر مناطق جنوب به طور مثال .نمود

  .شود انجام می

 

 بذر و آماده کردن انتخاب

استفاده  ... و  مانند چنبر، خال دار منطقهی و سازگار با شرایط اقلیم مناسب رهابذاز بعد از انتخاب زمان کشت باید 

  .خیسانده شود آب ولرمساعت در  01الی  10به مدت  رهاقبل از کاشت، بهتر است بذهمچنین  .کرد

 

 
 کاشت بذر

ریشه خیار به علت عدم توانایی باززایی و  .گیرد صورت می( نشایی)مستقیم کشت به دو صورت مستقیم و غیر 

ابتدا آبیاری و سپس در کشت مستقیم . حساس بودن به جابه جایی بهتر است کشت به طور مستقیم صورت گیرد

-14 ای فاصلهدر این روش بذرها به صورت ردیفی با (. کاری هیرم) اقدام می شود کشتآب نسبت به  غمحل دا در

هایی به  ی که بذرها در چاله به نحو .ای می باشد ها به صورت کپه سانتی متر روی ردیف 04 – 85و  بین ردیف 844

-میکیلوگرم 9-1میزان بذر مصرفی در هکتار . شود سانتی متر کشت و روی آن خاک سبک ریخته می 0تا  9عمق 

کارگری باال برای تنک کردن منسوخ شده و  از روش کشت اما اخیرا این روش به دلیل گرانی بذر و هزینه . باشد

 .استفاده می شود تک بذر ردیفی
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به ند برگی شد 9تا  1 ها گیاهچهکارند و وقتی  مخصوص نشاء می های یا سینی ها ر را در گلدانبذ ییکشت نشادر 

درجه سانتی گراد و رطوبت 94دمای گیر در  آفتاب در صورتیکه سینی نشاء در محل .شود منتقل می زمین اصلی

 .روز جوانه می زند 7الی  5بعد از بذر  قرار گیردکافی 

 

 داشت

کنترل علف وسله شکنی  .باشدمییر بافت خاک متغشرایط اقلیمی منطقه، نوع سیستم آبیاری و بسته به  بیاریآ

. شودصورت مکانیکی و شیمیایی انجام میهای هرز به مبارزه با علف .باشدهای مهم این مرحله میعملیات ازهرز 

عملیات . گرددشکن حذف میهای اضافی به صورت ناخنبوتهبرگی  9تا  1در مرحله در صورت نیاز به عملیات تنک 

همچنین در صورت مشاهده آفات و . گرددهمراه با آب آبیاری انجام می سرک بر اساس نیاز گیاهدهی به صورت کود

 . گرددهای مختلف شیمیایی، بیولوژیکی و یا تلفیقی اقدام میبه روش هامبارزه با آننسبت به ها بیماری

 برداشت

در زمان چیدن خیار باید دقت نمود که به . شودروز انجام می 9تا  1و هر  هاشت خیار قبل از رشد کامل میوهبردا

که آن را به سمت باال کشیده تا از ساقه شیوه اصلی و صحیح چیدن خیار از بوته این است . بوته آسیب وارد نشود

ی میوه بر روی ساقه باقی نماند زیرا باقی ماندن این قسمت بر مل باعث می شود که بقایای دنبالهجدا شود، این ع

. شودیع میوه میی میوه باعث جلوگیری از نرم شدن سراز طرفی دنباله. دگی ساقه می شودروی ساقه باعث پوسی

های قارچی و ویروسی ال دارد که قیچی آلوده به بیماریقیچی از شاخه جدا شود چون احتم خیار نباید توسط

عملکرد خیار به طور متوسط در مزرعه به  .خاصی باشد و امکان انتقال بیماری از یک بوته به بوته دیگر زیاد است

 .رسدتن در هکتار می 94

 

 های فیزیولوژیکی در خیار  ناهنجاری

در اثر  هاآسیب به ریشه ،آب و خاک شوریتوان به مواردی مانند رقم، یماز عوامل اصلی این عارضه  :تلخی خیار

 .اشاره کرد... و  آبی تنش ،نواسانات دمایی جابجایی بوته،

ویروس موزاییک  ،تابستان اواخردر به ویژه ایی منواسانات د، برازت و  پتاسیم، عناصر کمبود:بد شکلی میوه خیار

 .باشداز عوامل اصلی موثر در بدشکلی میوه خیار می و خسارت ناشی از بعضی از آفات مانند تریپس خیار
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 بدشکلی در خیار

 

 هخربز

این گیاه در شرایط آب و هوای گرم و خشک  .استیک ساله و یک پایه از خانواده کدوییان علفی، گیاهی خربزه 

خوبی رشد به  7تا  1با اسیدیته  لومی و شنی ی رسیها خاک انواع در. دارای بهترین عملکرد و کیفیت خواهد بود

  .کندمی

 

 آماده سازی زمین 

کود مورد نیاز برای خربزه میزان . باشدهای ارائه شده در کشت خیار میسازی زمین در خربزه همانند روشآماده

 هکتار در کیلوگرم 854-844 و خالص فسفر هکتار در کیلوگرم 14-14 خالص، ازت هکتار در کیلوگرم 14-844

 .باشد می خالص پتاس

 

 کاشت

بندی کرده، در اواخر در کشت دیم زمین را با مرزهای بلند کرت. شود می کشت دیم و آبی صورت دو به خربزه

سیراب گردد در اوایل بهار پس از کامال کنند تا زمین ها هدایت میتابستان آب را به مدت طوالنی در این کرت

را  خیسانده شدهسپس بذر خربزه  .کنندشدن زمین آن را شخم زده و با دیسک و ماله خاک را نرم و صاف می گاورو

 . شودبه فاصله یک متر از یکدیگر روی خطوط موازی به فاصله دو متر کاشته می

بین  فاصله. باشد می مترسانتی 5تا  9بذر کاشت متر عمقسانتی 74تا  14و عرض آن   54 جوی عمق آبی کشت در

 در کیلو 1-0 مصرفی بذر مقدار .شوددر نظر گرفته می مترسانتی 74تا  54روی ردیف فاصله و متر 9تا  1ها ردیف

خربزه مشهدی، توان به از ارقام مهم خربزه می. هکتار و آماده سازی بذر همانند عملیات آماده سازی بذر خیار است

 .اشاره کرد. . . و  ، ورامینیگرگاب اصفهان و ایوانکی
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 داشت

ها و ترک خوردگی میوه رشد کاهش باعث آبیاری نوساناتخربزه گیاهی است که به دور آبیاری منظم نیاز دارد و 

 به کشت که قدیمی های کشت در کردن تنک. دهدمی کاهشقند میوه را  حد از بیش آبیاریهمچنین . دشو می

شکنی، عملیات سله .شوند می حذف بقیه و شده نگهداری بوته یک برگی 9 یا 1 مرحله در شده انجام ای کپه صورت

انجام شود عالوه بر این در کشت خربزه نیاز به هرس،  داین مرحله بای ها درهای هرز آفات و بیماریمبارزه با علف

 .باشدگیری و تراش میگل

 

 هرس

سربرداری  یبرگ 1 پس از هرس ساقه اصلیعملیات  در .است آن هرس باالیی هزینه خربزه مشکالت کشت از یکی

  .شودهای فرعی نیز تکرار مییابد این عملیات روی شاخههای فرعی به دو تا سه عدد کاهش میشود و شاخهمی

 

 تراش

 قبل شده تشکیل های میوه تمام و ماده و نر های گل تمام ثانویه، فرعی های ساقه تمام عملیات این در خربزه تراش

 1 بوته هر روی معموال و کنیم می حذف را میوه این از پس بعدی های میوه و ها گل. کنند می حذف را هفتم برگ از

 رسید سانتیمتر 9 تا1 به داری نگه قابل میوه که ای مرحله در ها میوه و ها گل نهایی حذف. شود می دای نگه میوه

 تشکیل بوته یک روی است ممکن میوه 84-14 نگیرد صورت تراش و هرس عملیات که صورتی در. شود می انجام

 .شود

 

 گیریگل

کار  وگیری دها معموال با عمل گلها و میوهگیری یعنی انتخاب و نگهداری یک یا دو میوه و حذف بقیه گلگل

به اندازه ی سالم که هااین منظور میوه برای. های انتخاب شدهیکی انتخاب میوه و دیگری حفظ میوه شودانجام می

شود تر میکنند و به تدریج که میوه درشتیک بادام رشد کرده را در برگی از همان بوته پیچیده و زیر خاک می

رسند ادامه خواهد ها به نصف درشتی طبیعی خود میپوشانند این عمل تا موقعی که میوهروی آن را با خاک می

 . داشت

 

 برداشت

 . باشندهای رسیده دارای عالئم زیر میمیوه. مرحله رسیدن کامل انجام گیردبرداشت محصول  خربزه باید در 

 های باریک در ناحیه اتصال میوه به دمبرگایجاد شکاف -8

 برجسته شدن شبکه روی پوست میوه -1
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 نرم شدن نوک میوه  -9

 جدا شدن آسان دُمگل -0

 تغییر رنگ و زرد شدن پوست میوه  -5

درصد امکان  35درجه سانتی گراد و رطوبت  5روز در دمایی  14تا  5انبار داری خربزه به مدت کوتاه یعنی 

 .پذیر است

 و دستنبو گرمکطالبی، 

در طالبی . و همانند سایر گیاهان خانواده کدوییان آب و هوای گرم و آفتابی را می پسندد هستند ی یکساله انگیاه

. روز فاصله داشته باشد 804پاییزه حدود مناطقی کاشته می شود که بین آخرین سرمای بهاره و اولین سرمای 

این گیاه نور پسند بوده  .شود ها در این نوع آب و هوا شیرین نمی ی آن رطوب مناسب رشد آنها نیست و میوههوای م

و های رسی  های شنی و لومی قوی به خوبی رشد کرده و در خاک طالبی در خاک. و به نور کامل آفتاب نیاز دارد

 .مناسبی برخوردار نیستندسنگین از رشد 

 

 آماده سازی زمین و کاشت 

نم ) ای و به روش هیرم کاری  کشت طالبی به صورت جوی و پشته، کپه. آماده سازی زمین همانند خربزه می باشد

در ( حدود دو هفته) بعد از سبز شدن  .عدد بذر خیس شده در هر کپه کاشت می شود 5تا  9تعداد . است( کاری

تا  14فاصله دو بوته روی ردیف بین . شود و گاهی به یک بوته کاهش داده می 9یا  1ها به  ی تعداد بوتهبرگ 0مرحله 

 . شود متر در نظر گرفته می 9تا  1بین ( عرض پشته) متر و فاصله دو خط کشت  سانتی 844

 

 داشت

های  های هرز و سایر عملیات علفها، وجین  های زراعی از جمله سله شکنی، مبارزه با آفات و بیماری کلیه مراقبت

 .عملیات هرس نیز مشابه هرس در خربزه انجام می شود .داشت مشابه سایر گیاهان خانواده کدوییان است

 

 برداشت

 .زمان برداشت این میوه به عواملی مانند رقم و فاصله محل تولید به بازار بستگی دارد

 تعیین زمان برداشت طالبی ساده تر از هندوانه است و عالیم رسیدن آن عبارتند از : 

  روشن شدن رنگ پوست 

 نرم شدن نوک میوه 

  از همه مهمتر راحت تر جدا شدن دم گل از میوه 

  ایجاد شکافهای در اطراف دم گل در محل اتصال دم به میوه 
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 خربزه       گرمک                                      

 

 دستنبو                                                     طالبی                               

 

 هندوانه

هندوانه مخصوص . نسبت به سرما بیشتر از سایر گیاهان تیره کدوئیان مقاوم است. هندوانه یک گیاه فصل گرم است

و گرم است، از این رو تابستان های خشک و یا نسبتا مرطوب برای رشد آن مناطقی است که دارای تابستان طوالنی 

های فرعی  رسد و توانایی تولید ساقه متر می 5تا  0ساقه هندوانه خزنده است طول ساقه آن به  .مناسب می باشد

 .های قلبی شکل با بریدگی عمیق دارد درجه دو، سه و چهار را هم دارد و برگ

 

 زمینآماده سازی 

می و لومی بهترین خاک برای کشت آن  رسی -ها کاشت ولی خاک های شنی  دوانه را می توان در انواع خاکهن

در خاک های رسی هم محصول خوبی می دهد به شرط آنکه آب تحت االرض در سطح پایین نگه داشته  .باشد
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خنثی مناسب  پی اچ  اسیدی تاقادر به رشد بوده، خاک های کمی  پی اچ  های مختلف این گیاه در دامنه .شود

متری خاک نفوذ می  1که هندوانه دارای ریشه نسبتا عمیق بوده که تا عمق  از آنجایی .کشت هندوانه می باشد

تن در  84تا  5میزان مصرف کود حیوانی بین  .نماید لذا برای آماده سازی زمین انجام شخم پاییزه توصیه می شود

 .گذارندم زده و آنرا به حال خود باقی میهندوانه زمین را در پاییز سال قبل شخبرای کاشت . هکتار می باشد

های حاصل از شخم در زمستان توسط سرما و یخبندان نرم شده و در بهار قبل از کشت، زمین را یک الی دو  کلوخه

پتاسه بهتر است  کودهای فسفاته و .بار دیسک می زنند تا خاک کامال نرم شود و سپس اقدام به کشت می کنند

ماه در شرایط خشک به زمین اضافه گردد و توسط شخم  1الی  1ماه در شرایط مرطوب و  9-0قبل از کشت حدود 

به طور متوسط  .یا دیسک زیر خاک برده شده تا در هنگام کاشت، کودها تجزیه و مورد استفاده گیاه قرار گیرند

تا  74کیلو گرم، کود فسفاته و مقدار  814تا 854، وگرم کود اورهکیل 944تا 154برای هر هکتار زمین هندوانه بین 

 .شود کیلو گرم کود پتاسه استفاده می 14

 

 کاشت

در مناطق معتدل بذر آن را در اواسط یا اواخر فروردین پس از . شود میکشت معموال بذر هندوانه در زمین اصلی 

 .نمایند گرمسیر نیز در اواخر زمستان اقدام به کاشت بذر میکارند و در مناطق  رفع کامل سرما در زمین اصلی می

به منظور کاشت، . درجه سانتی گراد رسیده باشد 14در واقع بذر هندوانه را موقعی می کارند که دمای محیط به 

ن درجه سانتی گراد نگه می دارند و بدی 15های مرطوب تحت دمای حدود  یک یا دو روز قبل از آن بذر را در پارچه

در عمق یک تا دو سانتی متری کشت ای  به صورت کپهبذور  .ترتیب عمل جوانه زنی و سبز شدن تسریع می شود

میزان مصرف بذر  .یابد میکاهش عدد  8و در بعضی مناطق تا  1، 9گردند و بعد از سبز شدن تعداد بوته ها به  می

 194تا  814ها بین  فاصله پشتهای با  کشت به صورت جوی و پشته.کیلوگرم می باشد 0تا  9برای یک هکتار 

 .سانتی متر در نظر گرفته می شود 34تا  14سانتی متر و فاصله بوته ها از یکدیگر حدود 
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 داشت

های گسترده عمیق خود قادر است از رطوبت موجود در خاک به خوبی استفاده  اگر چه هندوانه با دارا بودن ریشه 

کند و کم آبی را تا حدودی تحمل کند اما در بعضی ارقام درشت مانند چارلستون گری که به سرسوختگی گلگاه 

م کرد که گیاه دچار نوسان خشکی و رطوبت حساس بوده باید توجه داشت جنس خاک و دور آبیاری را طوری تنظی

ها در درشت شدن آن  نگشته و همیشه از رطوبت کافی برخوردار باشد ضمنا آب کافی برای حفظ مرغوبیت میوه

ها، همانند  های هرز، آفات و بیماری سایر عملیات داشت از جمله سله شکنی،تنک، مبارزه با علف. بسیار موثر است

 . سایر گیاهان خانواده کدوییان باید به دقت انجام شود

بهتراست کودهایی که امکان محلول پاشی را دارند را با . نیاز کودی هندوانه نسبت به خیار و خربزه کمتر است

  .محلول پاشی استفاده نمود، تا کمتر مشکالت شوری خاک را بوجود آورند مقدار مناسب بصورت

 :گردد کود اوره به صورت تقسیط شده در مراحل زیر مصرف می

 هنگام کاشت -8

 هنگام منشعب شدن شاقه -1

 دقیقاً قبل از میوه دهی -9

 بعد از تشکیل اولین میوه -0

 

های فرعی را جداگانه  این کار ساقه اصلی را بعد از برگ سوم و ساقهگیرد، برای  هرس هندوانه به سادگی انجام می

 .کنند بعد از برگ پنجم قطع می

 برداشت 

بهترین روش برای اینکه برای اینکه . برداشت میوه باید زمانی صورت گیرد که رسیده بودن مشخص و محرز باشد

اگر میوه نارس  .نگشت به میوه وارد می شودمشخص شود میوه رسیده است یا نه نوع صدای ضربه ای است که با ا

 . باشد می باشد این صدا نازک و در میوه رسیده گنگ

 :رسیدن میوه می توان به موارد زیراشاره کرددیگر نشانه ها از 

 توقف رشد -

 زرد شدن قسمت زیرین میوه -

 خشک شدن و چروک شدن ساقه نزدیک پایه میوه -

بهتر است در یخچال . هفته قابل نگه داری است 9تا  1در شرایط مناسب . توان مدت زیادی انبار کرد هندوانه را نمی

ین شرایط بهتر. شودرت زیاد باعث تسریع فساد میوه مینور مستقیم و حرا .یا جای خنک و تاریک نگه داری شود

 .درصد است 34تا  15درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  0تا  1ن برای انبار کردن دما بی
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 کدو

روید دارای ریشه ی قوی، محکم و  کدو گیاهی علفی و یکساله است، که در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر می

که . لوب هستند 5برگ آن درشت به رنگ سبز روشن و . ی آن کرک دار توخالی و خزنده است ساقه. مستقیم است

به صورت تک پایه بوده که . شود متر به ساقه متصل می سانتی 15-94توسط دمبرگ طویل و کرکداری به طول 

میوه گوشتی، . گلها به رنگ زرد و به صورت انفرادی هستند. گلهای نر و ماده به صورت مجزا در روی گیاه قرار دارد

بز بذر وجود دارد که رنگ آنها سبز تیره یا س 044-544درشت و کروی و یا کم و بیش کشیده است داخل هر میوه 

کدو مسمائی یا کدو ) ، کدو حلوایی یا رشتی، کدو سبزکدو تنبل: عبارتند از  انواع کدوهامهمترین  .زیتونی است

 .کدوی تخم کاغذی ،(خورشتی

 

 آماده سازی زمین

برای تهیه زمین طبق . با زهکش خوب و دارای ماده آلی کافی می باشد یخاک لومکدو خاک مناسب برای تولید 

این  .تن در هکتار ضروری می باشد 94تا  15پاییزه و در صورت امکان دادن کود حیوانی به مقدار معمول شخم 

الزم  .در هکتار نیاز دارد پتاسیمکیلوگرم  844تا  54و  فسفر کیلوگرم 844تا  75، ازت کیلوگرم 844تا  75گیاه به 

و یک هفته  میوه اولین به توضیح این که کود  ازته به صورت تقسیط شده در مراحل قبل از کاشت، بعد از تشکیل

 . شودمصرف می بعد از آن

 

 کاشت

در صورت کشت نشایی ابتدا بذر . گیردکاشت به صورت مستقیم در زمین اصلی بعد از رفع سرمای بهاره انجام می

شود و نشاء پس از سه هفته آماده انتقال به زمین اصلی کاغذی یا سینی کاشت کشت می هایدر خزانه در گلدان

-سانتیمتر توصیه می 14 ×844سانتیمتر و برای کدو خورشتی فاصله  854 × 844فاصله کاشت کدو تنبل  .است

 .می باشد کیلو گرم در هکتار 85تا  84کشت به صورت کپه ای می باشد و مقدار بذر مصرفی بین حدود. شود

 

 داشت

عملیات داشت شامل وجین علف های هرز در دو تا سه . روز می باشد 854تا  14دوره رشد کدوها بسته به رقم بین 

 .باشد های گیاهی می آبیاری، سله شکنی، مبارزه آفات و بیماریمرحله، کود سرک، 
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 برداشت

در صورتی که کدوی خورشتی  .رسیده باشندکدو تنبل، کدو تخم کاغذی و کدو حلوایی قبل از برداشت باید کامال 

 . توان برای مدت زیادی نگهداری نمودکدو حلوایی و کدو تنبل را می. رسدبه صورت میوه نارس برداشت می

 
 

 

 آفات مهم گیاهان جالیزی

 : شته جالیز

عسلک حاصل از آن . گرددعدم رشد سر شاخه ها می گیاهی باعث پیچیدن برگ ها وها با مکیدن شیره شته

 . شودمی قارچ ها و باعث رشد  هپوشاندرا  روی گیاه
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 : کنترل شته جالیزهای روش

اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید گال نمایند از سموم سیستمیک  : روش شیمیایی -8

که یک  اکاتین  استفاده می شود ولی اگر موجب پیچیدگی نشوند از پریمورمانند متاسیستوکس و  

  .کش اختصاصی است استفاده می شودشته

-ها، حفظ و حمایت دشمنان طبیعی این آفت میهای کنترل شتهیکی از بهترین راه :روش بیولوژیکی -2

ها و زنبور تریکوگراما اشاره ها، شیر شتهتوان به کفشدوزکها میاز مهمترین دشمنان طبیعی شته .باشد

 .کرد

 

 مگس جالیز

از آفات مهم محصوالت جالیزی است و الروهای آن با تغذیه از میوه موجب فساد و غیرقابل استفاده شدن میوه می 

 . باشد گیاهان میزبان به ترتیب خربزه، طالبی، سایر جالیزها  می. شود

 کنترل مگس جالیز

 .روزانه میوه های آلوده به آفت جمع آوری و در عمق خاک دفن می کنند در این روش: مبارزه فیزیکی -1

ی ها در مناطقی که دارای زمستانبه ویژه  شخم و دیسک بالفاصله پس از برداشت محصول، :مبارزه زراعی -2 

 .زمستان گذرانی آفت بسیار مهم استحالت  ،سردی می باشد برای از بین بردن

باشد مگس ها را به دام می با ظروفی که حاوی محلول قندی با درصد حشره کش می  :شکار مگس با تله -3

 .اندازد

ها به اندازه یک فندق یا هسته خرما شدند علیه  ای این منظور زمانی که غالب میوهبر :مبارزه شیمیایی -4

نوبت سمپاشی  1 ات 0حشرات کامل اقدام به سمپاشی می شود سمپاشی باید هر هفته تکرار شود و در مجموع 

 .گردد

 برای کنترل این شناسایی شدهچندین گونه زنبور انگل الرو و مگس جالیز از  در این روش: یمبارزه بیولوژیک -5 

  .شود میاستفاده  آفت

 عروسک خربزه

حشره کامل برگ های گیاه . در درجه اول به خیار و خربزه و در درجه دوم به هندوانه و کدو خسارت می زند

میزبان را سوراخ سوراخ می کند ولی خسارت اصلی مربوط به الرو آفت می باشد که طوقه و ریشه گیاه حمله می 

 .کند و باعث خشک شدن بوته می شود
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 کنترل عروسک خربزه

این در مزارعی که باشد و بنابر ننده تفریخ تخم و فعالیت الرو میکاهش رطوبت خاک یکی از عوامل محدود ک -8

 . شود خسارت آفت کمتر می باشد ه کاری و آبیاری نشتی استفاده میشوند یا از روش پشت آبیاری میکمتر 

 و است خوار ریشه آفت الرو چون و آلی فسفره سموم از یکی یا یایی استفاده از سویندر صورت لزوم مبارزه شیم -1

 .دورسبان علیه الرو استفاده می شود از کشت زمان در

 

 مهم گیاهان جالیزیهای  بیماری

 :بوته میری جالیز

نکروز، کلروز، موزاییک اندام سبز بویژه برگ، ( کوتولگی نسبت به بوته های سالم هم سن)توقف رشد: عالئم بیماری 

 پژمردگی  و در نهایت مرگ بوته

 

 
 

محل  .ه قرار دهدعامل بیماری در تمام مراحل رشد در صورت وجود شرایط مساعد می تواند بوته ها را مورد حمل

در مرحله ی بعدی رشد، عالئم اولیه بیماری روی ریشه . مورد حمله باریک و نرم می گردد و گیاهان از بین می رود

قابل مشاهده می باشد و پس از مدتی بوته های مورد حمله ناگهان پژمرده شده و در حالی که برگها سبزند می 

روز بعد از 9الی 1این عارضه یعنی مردن ناگهانی بوته ها اغلب  .ندخشکند که آن را به اصطالح سبز خشک می نام

زیرا فراهم شدن رطوبت کافی به رشد و نمو عامل بیماری، آوندها که سبب رسیدن آب و مواد . آبیاری روی می دهد

 . غذایی به گیاه هستند از بین می روند

 بوته میری کنترل

 زراعی کنترل (8

هایی که رطوبت زیادی را در خود ذخیره می کنند، رشد عامل بیماری در خاکچون : انتخاب زمین مناسب( الف

 .های سبک برای کشت نباتات جالیزی انتخاب شودی االمکان باید سعی نمود که زمینزیادتری دارد بنابراین حت

ا در کاهش ای به دلیل ممانعت از تماس مستقیم آب با بوته ه استفاده از سیستم جوی پشته: یاریی آب نحوه( ب

 .خسارت این بیماری بسیار موثر است

چون ریشه و طوقه گیاه بیمار محل تجمع اندام های قارچ عامل بیماری می : از بین بردن بقایای گیاهان آلوده( ج

 .باشد، از بین بردن بقایای گیاهان آلوده و سوزاندن آنها در جلوگیری از گسترش بیماری بسیار موثر است
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کنند رعایت تناوب زراعی چند های معینی حمله میکه عوامل بیماری به میزباناز آنجایی: تناوببندی و آیش( د

محصوالتی مانند گندم، جو، پنبه و شبدر را که کمتر نسبت . ساله همراه با آیش در کنترل بیماری بسیار موثر است

 .به عوامل بیماری حساسیت نشان می دهند باید در تناوب زراعی داخل نمود

 شیمیایی کنترل( 1

-سمپس آبیاری گردد، ها مخلوط شده و سگرم در متر مربع با خاک کف جوی 5/8تا 8سم متاالکسیل به میزان  

ضمنا این سم به صورت محلول  .شودبوته میری باعث کاهش خسارت می نوبت قبل از شروع بیماری یکپاشی 

 .اری موثر بوده استپاشی روی گیاه یا کنار طوقه به تنهایی در تخفیف بیم

 -تحت فشار )سی سی پس از آبیاری  544تا  944گرم در لیتر به میزان  0ت ظرورال تی اس نیز می تواند با غل

های آبیاری تحت فشار تزریق سم  با غلظت فوق امکان در سیستم. در پای بوته ها و ناحیه ریشه ریخته شود( نشتی

  .پذیر است

 :   یبیولوژیک کنترل( 9

استفاده از برخی عوامل بیولوژیک مثل قارچ در شرایط گلخانه می تواند تا حدودی در کاهش خسارت بیماری یاد 

ها با معرفی ترکیباتی که در باید در نظر داشت که امروزه فاصله میان تغذیه گیاه و کنترل بیماری. شده موثر باشد

 . می باشند، بسیار کم شده استها نیز ن قادر به کنترل بیولوژیک بیماریعین مغذی بود

 

 سفیدک سطحی

 

 
 

از دیر زمان در ایران در اکثر مناطق جالیزکاری از قبیل سواحل  یک بیماری قارچی است که سفیدک سطحی 

 . داشته استوجود ... دریای مازندران، اصفهان، تهران، قم، همدان و

باشد که به تدریج سطح  ها می ها و ساقه آلود روی برگهای کوچک سفید آرد  اولین عالئم این بیماری به صورت لکه

گیرد و سریعاً بیماری توسعه یافته، ظرف مدت کوتاهی هر دو سطح برگ را آلوده  ها را گرد سفید رنگی فرا می آن

ی ها نرم م ها خوب تشکیل نشده و بافت آن ها زودتر از موعد رسیده، شبکه پوست آن های مبتال میوه در بوته. کند می

ممکن . شود ای کم می ها به طور قابل مالحظه ل در آنلوعالوه بر این، گوشت میوه بی مزه و مواد جامد مح. گردد
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نامنظم بوده و اغلب عالئم  میوهدر این حالت شکل . است میوه ها به مرحله برداشت نرسیده و کوچک باقی بمانند

 . دهند آفتاب سوختگی نشان می

 :های کنترل روش

 : میاییکنترل شی (8

کش مذکور کمی  بدین ترتیب که قارچ. برای مبارزه شیمیایی علیه این بیماری می توان از گل گوگرد استفاده نمود

امروزه  دو نوبت . شود های سفیدک و معموال در یک یا دو نوبت به صورت گرد پاشی بکاربرده می قبل از بروز نشانه

 84لیتر در هر لیتر آب به فاصله یک هفته تا  میلی 5/8تا  1/4با غلظت ( کالیکسین)سم پاشی با تری دی مورف 

 .روز موثرترین روش توصیه شده برای کنترل سفیدک سطحی است

 :کنترل مدیریتی  (1

که هوا به   کاشت جالیز در مناطقی نحوی که مدیریت بهینه مزرعه در کاهش خسارت این بیماری موثر است به

فاصله دو  ای تنظیم شود که رطوبت سطح مزرعه در گونه دور آبیاری بهو وده بکم  هوا رطوبت ،خوبی جریان داشته

های  علف های هرز به خصوص علف یابد همچنین حذف میزان سفیدک سطحی کاهش میآبیاری خشک شود 

 .خانواده کدوئیان در کنترل بیماری موثر است

 

 (لکه موجی)بیماری آلترناریایی میوۀ خیار   

عالئم بیماری در سطح . های شایع در طالبی است و اهمیت کمتری در خیار، هندوانه و کدو دارد یکی از بیماری

لکه ها در ادامه بزرگ . شوند ای مایل به زرد با مرکز سفید ظاهر می و قهوه گردباالیی برگ به صورت نقاط کوچک، 

های باال سرایت  شروع شده و به قسمتهای پایینی  بیماری از برگاین  .شده و به رنگ مایل به قرمز در می آیند

گسترش بیماری ممکن است توسط باران، باد، کشت محصوالت زراعی، ادوات و کارگران مزرعه صورت . کند می

آب و هوای مرطوب و دامنه . گردند آبیاری بارانی و وزش باد باعث انتشار بیشتر بیماری در سطح مزرعه می. گیرد

 .تاثیر زیادی بر روی رشد عامل بیماری دارد گراد درجه سانتی 85-14دمایی 

 

 
 

 : کنترل های  روش

 استفاده از بذور سالم -8

 کشت ارقام مقاوم  -1
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 (حداقل دو سال)مدیریت زراعی مثل تناوب کشت -9

 مدیریت آبیاری به منظور جلوگیری از افزایش رطوبت -0

 کنترل علف های هرز و حذف بقایای گیاهی -5

 ای برگ خیار لکه زاویه

سایر گونه های در عالوه بر خیار  .باشد ای شکل می بذرزاد بوده و عامل آن یک نوع باکتری میله بیماریاین 

در خیار روی برگ، ساقه،  های این بیماری نشانه. کدوییان از جمله کدو سبز، هندوانه، خربزه و طالبی دیده می شود

های ضعیفی  روند یا بوته رهای آلوده یا از بین میهای حاصل از بذ بنابراین گیاهچه .دمبرگ و میوه ظاهر می شود

ها منتهی می شود زاویه دار به نظر  های بیماری در روی برگ به اندازه مختلف بوده و چون به رگبرگ لکه .دارند

های  ها بصورت قطره ی باکتری از لکه شیرهمرطوب  لکه ها ابتدا آبکی هستند در شرایط آب و هوایی  .رسد می

 ای  سپس به رنگ قهوه آمده وبه رنگ سفید در که در مجاورت هوا   شود به اشک چشم خارج می کوچک شبیه

لذا سوراخ های بزرگ و . از برگ جدا می شود ،قسمت آلوده برگ خشک شده .و خشک می شوندتغییر یافته 

های بزرگ و در  در کدو لکه .برگ های جوان حساس تر از برگ های پیر هستند .کوچک بی نظمی ایجاد می شود

های  در هندوانه لکه. اندازه های مختلف با رنگ قهوه ای ظاهر می شود که به وسیله هاله زردی احاطه شده است

ها بزرگ شدند  که لکه به مجرد این ،باشند های کوچک سیاهرنگ، گرد و دارای هاله زرد رنگ می برگ به صورت لکه

گل ها و میوه های کوچک پس از .. ذی از سطح برگ را اشغال کندشکل آن ها نامنظم شده، امکان دارد قسمت زیا

 .شوند آلوده شدن خشک می

 

 

پوسیدگی عمیق ناشی از فعالیت این باکتری و همچنین باکتری  بوده اماها معموال سطحی  میوهعالیم بیماری روی 

تر از برگ های روی میوه کوچک لکه .شود نیز دیده شده است می پوستها وارد  مولد پوسیدگی نرم که از طریق زخم

ها به رنگ سفید تا خرمائی درآمده، ممکن است ترک  های آلوده، بافت و معموال گرد هستند با از بین رفتن قسمت

عالئم بیماری روی میوه ممکن است در . شوند های ماده و میوه های جوان پس از ابتال از گیاه جدا می گل. بخورند

 .روی دمبرگ و ساقه لکه های سفید گچی رنگ با سطح ناهموار تولید می شود .گرددحین حمل و نقل ظاهر 
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 :ای راه های کنترل بیماری لکه زاویه

 .گردد های شیمیایی نیز استفاده می ، هر چند از روشاین آفت بیشتر مدیریتی و زراعی است لروش کنتر 

 .باشد این بیماری می کنترلارقام مقاوم یا متحمل که بهترین روش برای استفاده از  -8

 . مالاستفاده از بذر س -1

 .به کار گیری تناوب زراعی و نکاشتن خیار به مدت یک الی دو سال برای مبارزه با بیماری توصیه شده است -9

مسی در مزرعه علیه این بیماری توصیه های آلی مانند مانکوزب و یا سموم  استفاده از قارچ کشدر روش شیمیایی 

که با غلظت زیاد روی گیاه  هنگامی ویژه هسموم مسی را با احتیاط باید مصرف کرد زیرا در روی خیار ب. شده است

 که زمانیسموم مانکوزب به علت ایجاد سرطان در انسان در . کند می سمیتجوان و در دمای باال به کار رود ایجاد 

 .بکار برده شوداند نباید  ظاهر شده ها روی بوته میوه

 

 :د ازنهای ضد عفونی بذر عبارت روش

 .دقیقه 84تا  5درجه سانتی گراد به مدت  57خیس کردن بذر در آب  -الف 

دقیقه که بالفاصله باید آن را  84الی  5وطه ور ساختن بذور در ومحلول کلرور جیوه یک در هزار به مدت غ -ب 

 .خشک کرد و کاشت

 .به کارگیری آنتی بیوتیک ها نیز برای ضدعفونی بذور توصیه گردیده است  -ج

 لکه برگی خیار

به محصوالتی همچون هندوانه،  شود و هم به وسیله قارچ و هم به وسیله باکتریی ایجاد می خیار بیماری لکه برگی

هنگامی که قارچ از طریق بذر  .ندارداین بیماری به طور مستقیم تاثیری روی میوه . رساند طالبی و خیار آسیب می
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نشانه بیماری لکه برگی خیار غالبا روی برگ قابل . شود ها می انتقال یابد، باعث پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه

عالئم اولیه بیماری . زند ساقه و دمبرگ نیز آسیب می به د بودن شرایط محیطیعمشاهده است، اما در صورت مسا

با  .شود به شکل نقاط کوچک با مرکزی به رنگ خاکستری یا قهوه ای روشن دیده میهای قدیمی بوته  روی برگ

ای رنگ پریده شکل  ها هاله کند و در اطراف لکه ای تیره پیدا می ها گسترش یافته، حاشیه بیماری لکهروند ادامه 

باعث کاهش کیفیت  ها از بین رفتن برگ. در بعضی مواقع مرکز این لکه ها ترد و شکننده می شوند. گیرد می

 .جابجایی عامل بیماری بوسیله باد و آبیاری بارانی انجام می شود .محصول می شود

 

 
 

 :های پیشگیری و کنتری بیماری لکه برگی خیار راه

 ساله با گیاهان غیر میزبان9تناوب زراعی دو تا  -8

 ازبین بردن بقایای گیاهی و انهدام بوته های آلوده -1

 گیاهان جالیزی اجتناب از کاشت همجوار -9

 شخم عمیق خاک بعد از برداشت محصوالت -0

 :به شرح زیر (کش و باکترکش قارچ) استفاده از بردوفیکس -5

  در هزار 84ضد عفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 

  در هزار  84ضد عفونی خاک بالفاصله بعد از کاشت با نسبت 

 ها در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ 5 سمپاشی با نسبت 

  در هزار در هنگام تشکیل میوه اولیه 5سمپاشی با نسبت 

  در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت انجام شود 5در صورت مشاهده عالئم، سمپاشی با نسبت. 

 موزائیک خیار 

زای گیاهی باعث خسارت قابل توجهی به محصوالت زراعی می  ها به عنوان یکی از مهمترین عوامل بیماری ویروس

های متعددی باعث ایجاد بیماری می شوند که اغلب تولید عالئم موزاییکی  کدوئیان از جمله خیار ، ویروس در. شوند

یکی از مهمترین ویروسهای آلوده کننده کدوئیان ویروس بیماری موزاییک خیار است که  .کنند روی برگ و میوه می

 .گسترش جهانی و دامنه میزبانی وسیعی دارد
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ایران زیاد است و در مزارع خیار میزان کاهش محصول ناشی از این بیماری را تا یک سوم  خسارت این بیماری در

استفاده از حشره کش برای محافظت از محصول در مقابل بیماری و آفت نه تنها هزینه تولید . اند برآورد نموده

تشخیص زود هنگام . دهد یمحصول را باال می برد بلکه خطر باقیماندن سموم در محصوالت کشاورزی را افزایش م

 . یک نقطه کلیدی در جهت مدیریت آفات و کنترل بیماری است( شته)عالئم بیماری با حضور اولیه آفت 

به علت شرایط دمایی و . های رنگ پریده در سطح برگ می باشد عالئم این بیماری، در مراحل اولیه، ظهور لکه

ل بیماری و آفات  به منظور جلوگیری از انتشار و آلودگی دائمی در گلخانه، تصمیم سریع برای کنتر مناسب رطوبتی

 .گلخانه ضروری است

روز پس از آلودگی  0-5. شوند های اول در مزارع آلوده می های خیار آلوده و سایر کدوئیان غالبا هفته بوته

مت باال انحنا پیدا های جوان کوچک و چین خورده ، به س برگ.  زرد و پژمرده می شوند( لپه ها)ها  کوتیلدون

گیاه بیمار گل و میوه . ها کم و ساقه کوتاه می شود فاصله ی بین گره. دهند کنند و عالئم موزاییک نشان می می

های  ی آلوده تاول در سطح میوه. ای پیدا می کنند کند در عوض بوته ها ظاهری پرپشت و کپه کمتری تولید می

این گونه خیارها غالبا تلخ می . هستند تاول ها غالبا خشن و زگیل ماننداین . سفید یا سبز تیره ظاهر می شود

 .شوند

مهمترین ناقل این . گیرد و حشرات ناقل صورت میآب آبیاری گسترش موزاییک خیار  از طریق  بذر، سس، انتقال و

 .شته هلو و شته جالیز از ناقلین مهم این ویروس  می باشند.  ویروس انواع شته ها می باشد

به طورکلی برای مبارزه با . باشد های مختلف بسیار دشوار می ویروس موزاییک خیار به علت داشتن میزبان با مبارزه

 .استاین بیماری عمل پیشگیری بسیار مهم 

 :خیار موزاییکهای پیشگیری و کنتری بیماری  راه

 مبارزه با حشرات ناقل -ا

 انتخاب بذر عاری از ویروس -1

 ه مقاومانتخاب واریت -9
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 بالیت ساقه صمغی هندوانه 

خسارت این بیماری در . های مخرب بوته هندوانه است بالیت صمغی هندوانه یا پوسیدگی سیاه یکی از بیماری

عامل بیماری به محصوالت جالیزی از جمله خیار، هندوانه، طالبی، ملون، کدو نیز . شرایط مرطوب گسترده تر است

عالئم بیماری روی برگ به شکل . رساند های هوایی بوته خسارت می به تمام قسمت بیماری .رسانند آسیب می

یکی از عالئم بیماری بخصوص در آب و هوای مرطوب . ای یا زاویه دار، سیاه و قهوه ای رنگ دیده می شود دایره

شکل، به خصوص نشانه بیماری روی ساقه به صورت شانکرهای بیضی . ریزش میوه ها در مراحل ابتدایی رشد است

 .در اطراف ناحیه اتصال دمبرگ به ساقه اصلی قابل مشاهده است
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 :های کنترل بیماری ساقه صمغی راه

 کاشت بذور عاری از بیماری-8

 شخم عمیق خاک بعد از برداشت محصول-1

 های هرز جمع آوری و حذف علف -9

 ساله با گیاهان غیر میزبان 9-1تناوب  -0

 در هزار84ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت : بردوفیکساستفاده از سم  -5

 در هزار 84عفونی خاک بالفاصله بعد از کاشت با نسبت ضد  -1

 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگها 5سمپاشی با نسبت  -7

 در هزار هنگام تشکیل میوه  های اولیه 5سمپاشی با نسبت  -1

 روزه تا برداشت 84در هزار در فواصل  5نسبت در صورت مشاهده عالئم سمپاشی با  -3

 سوختگی آلترناریایی طالبی

برگ که مشاهده پهنک روی  ای  هایی به رنگ قهوه عالئم بصورت لکه. زند این بیماری به خربزه و طالبی خسارت می

گاهی در میوه  .رود در نتیجه آلودگی گیاه قبل از میوه دهی از بین می. گردد باعث خشک شدن برگ میو در نهایت 

 .های رشد یافته کپک زیتونی رنگی ظاهر می شود که ارزش میوه را کاهش می دهد

 
 

 :های کنترل روش

 کنترل شیمیایی (8

س هفت روز و گرم در صد لیتر آب با بروز عالئم اولیه و رعایت دورۀ کارن 854به مقدار  1117سم پاشی با داکونیل 

 . روز 84درصد و رعایت دورۀ کارنس  0/4تا  1/4درصد به میزان   با ترکیب آنیالزین

 کنترل زراعی (1

 آیش زمین، بهداشت زراعی، ضد عفونی بذر با تیرام قبل از کاشت
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 پژمردگی باکتریای طالبی

 .بیماری پژمردگی آوندی یا پژمردگی باکتریایی باعث آلودگی خیار طالبی و بعضی از ارقام حساس کدو می شود

ها  بیماری در مراحل ابتدایی و در ساعت گرم روز باعث پژمردگی، رنگ پریدگی و ریزش تعدادی از برگاین 

با . شود هفته از شروع آلودگی، کل بوته پژمرده و زرد می 8-1با گسترش سریع بیماری در مدت زمان . شود می

عات خنک شب نیز قابل مشاهده گسترش آلودگی در داخل آوندهای چوبی، عالئم پژمردگی و بافت مردگی در سا

های آلوده و  با برش عرضی ساقه. گیرد های کوچک و بافت مرده شکل می های آلوده نیز بافت روی سطح میوه. است

 . استها در داخل آب، خروج ترشحات باکتریایی قابل مشاهده  قرار دادن آن

 :های پیشگیری و کنترل بیماری راه

 های جالیزی سوسککنترل آفات مزرعه بخصوص  -8

 استفاده از ارقام دارای مقاومت نسبی -1

 جمع آوری بقایای آلودۀ گیاهی -9

 استفاده از آبیاری قطره ای -0

 استفاده از  محلول بردوفیکس -5

 

 

 پوسیدگی نرم کدو

این بیماری یک بیماری باکتریایی . باشد در جهان از جمله ایران میگیاهی مهم های  یکی از بیماریاین بیماری 

جمله هویج، سیب زمینی، کاهو، کدو، خیار، پیاز، فلفل سبز و گوجه ها از  است که دارای طیف وسیعی از میزبان

لهیدگی و . کند حمله می... ای مثل ریشۀ هویج، سبزیجات و های ذخیره به انداماین بیماری  فرنگی می باشد

بعد از حمله به بافت گیاهی آنزیم پکتیناز ترشح  عامل بیماری. بارز این بیماری است پوسیدگی نرم و آبدار از عالئم

ها در اثر  مثالً در سیب زمینی غده. بافت، استحکام خود را از دست بدهند یشود تا دیوارۀ سلول کند و سبب می می

ای به چنین غده ای وارد  بهچنانچه ضر. آلودگی نرم شده و فقط ممکن است پوست آن به ظاهر سالم به نظر برسد

این بیماری برای گسترش عالوه بر رطوبت، نیاز به آب و هوای . جهد شود از آن شیره ای با بوی متعفن به بیرون می

 .درجه سانتی گراد دارد 49گرم و محدوده دمایی
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 :بیماری کنترل

 شخم عمیق و زیر خاک کردن بقایای به جای مانده گیاهی 

 با گیاهان غیرمیزبان از جمله ذرت یا حبوبات تناوب زراعی سه ساله 

 جلوگیری از صدمات مکانیکی به میوه ها 

 افزایش فاصله بین بوته ها و ردیف ها 

 ضدعفونی خاک 

 کشت ارقام مقاوم 

 حذف غده و پیازهای آلوده و صدمه دیده قبل از انبار کردن 

 معدنی است که درکشاورزی بردوفیکس جزو معدود سموم ) سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

اثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخالف سایرسموم رایج ،مواد  ارگانیک توصیه می شود و

 .(باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

 

 لکه برگ باکتریای کدو

. کند هندوانه خسارت وارد میقارچ عامل بیماری به گیاهان متعددی در خانوادۀ کدوییان بخصوص خیار، خربزه و 

های اولیه و ساقه چه  در گیاهچه روی برگ. عالئم بیماری را در برگ، ساقه و میوۀ گیاه می توان مشاهده نمود

آلودگی روی ساقۀ گیاه رشد یافته، . آید که غالباً باعث مرگ گیاهچه می شود ای یا سیاهی بوجود می های قهوه لکه

های باالتر از محل ایجاد زخم  نمایند که ممکن است باعث خشک شدن اندام ایجاد می ها، شانکرهای عمیقی را زخم

های آبکی و سرانجام پوسیدگی در محل لکه ها مشاهده می  های سیاه نامنظم و بر روی میوه لکه در برگ لکه. شود

 . شود
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 :های کنترل روش

 : کنترل زراعی 

 بهداشت زراعی و ضدعفونی بذررعایت 

 :شیمیاییکنترل 

 در هزار بنومیل به مدت یک هفته  5/4خیساندن بذر در محلول

 روز 14گرم در صد لیتر آب و رعایت دورۀ کارنس  144ول به مقدار فکاپتا

 موازئیک کدو

این بیماری توسط  .یک بیماری ویروسی مشترک در خانواده کدوییان از جمله خربزه استکدو  بیماری موزائیک

گیاهان به وسیلۀ . شود ها منتقل می دار خیار و سوسک خالدار کفشدوزک و دیگر سوسکسوسک برگ، سوسک خال

ها از طریق تغذیه از گیاه آلوده به  ویروس  سوسک. شوند ها هنگام تغذیه آلوده می سوسکدهان بزاق خارج شده از 

 .ها بماند تواند در بدن آن روز ویروس می 14مبتال شده و تا 

های مشخص در روی گیاه کدو تابستانه بد شکل  یکی از نشانه .شود ها نمایان می برگوی رعالئم اولیه در کدو 

گردند و در  ها روشن می های حقیقی اولیه رگبرگ روی خیار در برگ. میوه استهایی روی سطح  شدن، برآمدگی

 بخورند های جوان ممکن است به طرف باال پیچ برگ. ها نقاط زردی نمایان می شود اطراف این رگبرگ

 کنترل بیماری

 ،به حداقل رساندن انتقال بوسیله بذر 

  هایی که ویروس را در خود نگهداری می کنند حذف میزبان. 

  مبارزه با سوسکهای ناقل. 

  گاهی برای از بین بردن ویروس به ناچار باید تمام گیاهان بیمار در منطقه از بین بروند. 
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 پوسیدگی سیاه کدو

این بیماری به . سیاه به گیاهان مختلف جالیزی بخصوص هندوانه، خیار و کدو آسیب می رساندبیماری پوسیدگی 

های جوان در مراحل ابتدایی رشد باعث از بین  آلودگی گیاهچه .تمام قسمت های هوایی  بوته خسارت وارد می کند

های حلقوی، قهوه ای یا  ل لکههای بیماری گیاهی پوسیدگی سیاه کدو روی برگ به شک نشانه. ها می شود رفتن آن

های عامل  در ادامه آلودگی، کل سطح برگ از لکه. ای زرد رنگ است های مختلف و همراه با هاله برنزی، در اندازه

های بیماری گیاهی روی میوه به  نشانه. بیماری پوشیده و حاشیه برگ پژمرده و موجب از بین رفتن گیاه می شود

 .شود و تیره دیده می صورت لکه های کوچک آبسوخته

 بیماری کنترل

 کاشت بذور عاری از بیماری -8

 تناوب زراعی دو تا سه ساله با محصوالت غیرمیزبان -1

 اجتناب از آبیاری بارانی -9

 جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی بعد از برداشت -0

 سمپاشی با بردو فیکس -5
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