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  . ۵۳-۶۲): ۱(۱شناسي گياهي دانش بيماري

  چكيده 

پاشي و پس  سمكش مانكوزب كركي با قارچبيماري سفيدكبراي مبارزه با كشور مناطق مرطوب بعضي در خيار 

از نظـر   ،يـوه خيـار  در م كـش اين قـارچ مانده ميزان باقي تعيينبنابراين . شود از گذشت مدت زمان كوتاهي برداشت مي

كه به طور تصـادفي   هاي ميوه خيار كش در نمونه قارچاين مانده باقي مقدار   .اهميت داردكنندگان حفظ سالمت مصرف

، عصـاره آن  هگـزان  -ان وزن و در دستگاه سوكسله با حالل گرم ۱۰۰از هر نمونه . گرددتعيين مي شوند،آوري ميجمع

  درو  گيـري انـدازه تگاه اسـپكتروفتومتر  در دسـ  نانومتر اين عصاره ۲۸۰ميزان جذب نور با طول موج .  شوداستخراج مي

 ،موجود در آنكش با رقت ماده موثره اين قارچ يك عصارهتوسط  نورجذب  ميزان نشان دهنده رابطه بين ،نمودار خطي

  مانده مجـاز ايـن   بيشينه باقي. دشومي تعيين در عصاره هر نمونهكش مانكوزب قارچمانده باقيمقدار شود و قرار داده مي

  .گرم در هر كيلوگرم ميوه خيار استميلي ۲كش چقار

  مانكوزب   ،كش ، قارچكركيخيار، سفيدك ،ماندهباقي :هاي كليديواژه

                                                             
 safaralim@gmail.com :مسئول مكاتبه، پست الكترونيك  *
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  مقدمه 

بيشـتر  غـذايي   برنامـه اي است كه در  ميوه (Cucurbitaceae) يانيكدوه تيراز  (.Cucumis sativus L)خيار 

كشـت ايـن محصـول در اسـتان     . شـود  زرعه در سراسر سال توليـد مـي  م و   گلخانه دردارد و  روزانهمصرف  كشور مردم

با توجـه بـه شـرايط مسـاعد آب و هـوايي در      . شود مزرعه انجام مي درگلخانه و از اواسط بهار  درمازندران در اوايل بهار 

و موجـب   آفـات و بيماريهـاي مختلـف بـه خيـار حملـه كـرده       ) هاي فصلي شاسي(ها  استان مازندران به ويژه در گلخانه

سفيدك  ،مهمترين بيماري در استان مازندرانهاي خيار، در بين بيماري. شوند مي آنمحصول به خسارت كمي و كيفي 

  .كركي است

  كركي خيارها و عامل بيماري سفيدكنشانه -۱

 .شـود يظاهر مـ  ،هابرگسبز تيره  در متنرنگ مناطق سبز كم ،يكييبيماري ابتدا به صورت موزااين هاي  نشانه 

در . نـد آي مـي و خشك در ايقهوه رنگبه   ها محدوده شده ورنگ زرد شده و به وسيله رگبرگبه تدريج مناطق سبز كم

. شـود  تشكيل مـي  رنگ ارغواني خاكستري مايل به ها يك اليه در مقابل لكه هاآب و هواي مرطوب در سطح زيرين برگ

  .ندشومي خشكگيرند و برگهاي آلوده  يهاي نزديك به طوقه تحت تاثير قرار مابتدا برگ

عالوه بـر   است، كه   Pseudoperonospora cubensis (Berk. & M. A. Curtis) Rostovzev قارچعامل بيماري شبه

بـه صـورت ااسـپور،     بيمـاري گذراني عامـل   زمستان .نيز گزارش شده است خيار از روي هندوانه ، خربزه و كدو مسمايي

 ۲۲تا  ۱۶ آندماي بهينه براي رشد . هاي بيمار استدر بقاياي بوتهاز مناطق به صورت اسپورنژيوم ميسليوم و در بعضي 

ميـزان آلـودگي گياهـان بـا مـدت زمـان شـبنم        . كندميدرجه گياهان را آلوده  ۵/۲۶تا  ۱۰درجه سانتيگراد و در دماي 

  . )۱۳۷۶اعتباريان، ( در ايجاد آلودگي هستند ها نيز از عوامل مؤثر دما و تراكم اسپورنژيوم. ارتباط مستقيم دارد

  كركي خيارمبارزه شيميايي با بيماري سفيدك -۲

هاي خيار با توجه به خطرات بهداشـتي  بيماري مبارزه بااداره حفظ نباتات استان مازندران براي كه رغم اينعلي

يـا  مـانكوزب و  بـا اسـتفاده از سـموم     المعمـو  كشـاورزان   ، وليكشي توصيه نكرده استگونه آفتهيچ ،سموم كشاورزي

طي در   ، به طوريكنند مي مبارزهبيماري با اين  ) ريدوميل ام زد (متاالكسيل  -با تركيب مانكوزبگاهي متاالكسيل و 
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مشـخص گرديـد در   در اين اسـتان   )بهنميرو  جويبار(ساري و حومه آنستان شهرهاي كاري ها و صيفي از گلخانهبازديد 

  . ا از سم مانكوزب استفاده شده استه محل عضيب

 و كمبود اين ندستهد كه به وسيله گياه قابل جذب ندر فرمول قارچكش مانكوزب فلزات منگنز و روي وجود دار

. توانـد جلـوگيري كنـد    مـي نيـز  هـا   ها نيز مؤثر است و از خسارت آن مانكوزب روي كنه  .دند رفع نماينتوان عناصر را مي

وجود دارد اين است كه ) مانب و زينب ( تيوكاربامات ديبيساتيلن سمومكه در مانكوزب و ساير  متاسفانه مشكل مهمي

اتـيلن تيـوره   . شـوند  تبديل مي (ETU)تيورام و سپس به اتيلن تيوره ابتدا به مونوسولفوردر گياه  پاشيدن،ها پس از آن

. نبايـد بكـار بـرده شـود     ،شوند مصرف مي صورت تازه هكه ب محصوالتيروي اين سموم بنابراين  . ستا زاسرطان ايماده

فاصله ، دوره كارنس .ي كشورها ممنوع شده استعضدر ب جاتروي سبزي و صيفيبه همين دليل  سموماستفاده از اين 

برخـي محققـين مصـرف آن را      . (Hassall, 1990) روز اسـت  ۱۰، سم مانكوزب آخرين سمپاشي تا برداشت محصول

  ).۱۳۷۶اعتباريان، ( كنند  توصيه مي جات، فقط در مزارع توليد بذرفيروي سبزي و صي

  مجاز سموم ماندهباقي بيشينه -۳

كش حد نهايي قابل تحمل از باقيمانده يـا بـه عبـارت ديگـر      در مورد هر آفت (WHO) سازمان بهداشت جهاني

ايـن حـد   . ك معيار تعريف كرده اسـت را به عنوان ي (Maximum Residue limit = MRL) مانده مجاز بيشينه باقي

 تعيـين گرم بر كيلوگرم در وزن محصول گياهـان   يا ميلي (Part Per Million= ppm)كه به صورت قسمت در ميليون 

شود، در مورد هر محصول و يا هر سمي متفاوت است و عرضه محصوالتي كه بيش از آن حد را دارا باشند، غير مجاز  مي

صـفر  كشـاورزي بـه    بـراي اغلـب محصـوالت    مانده مجـاز  بيشينه باقينمايد كه مان توصيه ميين سازا. اعالم شده است

يكـي از وظـايف كميتـه       .به اين معنا كه محصوالت عرضه شده بايد كامالً عـاري از بقايـاي سـموم باشـند     نزديك گردد

تعيـين بيشـينه   زمان، ، وابسته بـه ايـن سـا    ) CCPR   =Codex Committee on  Pesticide  Residues( كدكس

كشورهاي مختلف در صورتي اجـازه ورود محصـوالت كشـاورزي را    . استدر مواد غذايي  (MRL)باقيمانده مجاز سموم 

ــي ــه   مـ ــد كـ ــگاه   آندهنـ ــي از آزمايشـ ــر از يكـ ــه معتبـ ــول داراي تائيديـ ــدكس  محصـ ــد كـ ــورد تائيـ ــاي مـ   هـ

(Good Laboratory Practice=GLP) مورد تائيد كدكس در مـورد سـموم مـانكوزب و    بيشينه باقيمانده مجاز . باشد

  . (Codex Alimentarius Commission, 1996) ارايه شده است  ۱متاالكسيل در گياهان سبزي و صيفي در جدول 
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 جاتمانده مجاز سموم مانكوزب و متاالكسيل در سبزي و صيفيبيشينه باقي -۱جدول 

  مانده مجازبيشينه باقي
(MRL:ppm= mg/kg) 

  
  

  مانكوزب  متاالكسيل  گياهنام 

  خيار  ۲  ۵/۰
  پياز  ۵/۰  ۲
  خربزه  ۵/۰  ۲/۰
  سيب زميني  ۲/۰  ۰۵/۰
  كاهو  ۱۰  ۲
  كدو مسما  ۱  ۲/۰
  كلم  ۵  ۵/۰
  فرنگي گوجه  ۵  ۵/۰

  فلفل  ۱  ۱
  هندوانه  ۱  ۲/۰
  هويج  ۱  ۰۵/۰

  

هـاي  روش ۱۹۸۰از سال . هاي متعددي ارايه شده استمانده سموم در محصوالت غذايي روشبراي تعيين باقي

 ؛ كروماتوگرافي اليـه نـازك   (Spectrophotometry) ؛ نورسنجي (Colorimetry) رنگ سنجي: مختلف تجزيه شامل

(Thin- layer chromatography)    ؛ گـاز كرومـاتوگرافي(Gas chromatography= GC) كرومـاتوگرافي مـايع    و

 گرفتـه مانده سموم بكار جهت تعيين باقي (High performance liquid chromatography= HPLC)كارآيي باال با

 مانـده عنوان يك نگراني اصلي مطرح شده اسـت و بيشـينه بـاقي   ههاي اخير كيفيت محصوالت غذايي بدر سال.  اند شده

ن بنابراي. صفر اعالم شده استآن در كشورهاي مختلف پايين آورده شده است و در برخي محصوالت مقدار سموم مجاز 

ــدازه ــم   انـ ــادير كـ ــري مقـ ــاقيگيـ ــيفي  بـ ــبزي و صـ ــاٌ در سـ ــموم مخصوصـ ــده سـ ــاتمانـ ــت  جـ ــروري اسـ   ضـ

 (Topuz et al., 2005)  . 

  مانده سموم سابقه پژوهش در مورد باقي -۴

  درصـد كـل سـموم مصـرفي كشـور در       ۶۵ ، حـدود )۱۳۷۶( شـناس  يـزدان و  سـاري  اسماعيليبر اساس گزارش 

ها و بـاالخره بـه درياچـه خـزر باعـث       گردد و متصل بودن كشتزارها به رودخانه هاي مازندران و گيالن مصرف مياستان

ها با استفاده از روش عمومي براي تعيين سموم آلي فسفره مقـادير زيـادي از   آن. دشو ها به منابع آبي ميكشورود آفت
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برابـر   ۳۱۷و  ۵۰،  ۴۳تشخيص دادند كه در بعضي مـوارد    هااز اين استان مورد آزمايشآب هاي  ها را در نمونهكش آفت

 . ه استبودها كش آفتاين گروه از  مجاز  ماندهباقي بيشينهحد 

 رونروي گيـاه، د   ،برنجخوار ساقهعليه كرممصرفي  هايكشحشرهدرمورد اثر ) ۱۳۷۹(آزمايش نوري و همكاران 

 كـاهش قابـل   جانـداران آب جمعيـت   ونكـه روي گيـاه و در   همتـري خـاك نشـان داد    سـانتي  ۵آب آبياري و در عمق 

  .اي يافت نشد ندههيچ موجود زهم متري خاك  سانتي ۵اي داشته و در عمق  مالحظه

منابع آب، خاك و خيار توليـدي اسـتان    دركش اندوسولفان  مانده حشرهميزان باقي) ۱۳۸۳(جعفري و همكاران 

ميكروگـرم در   ۶۶/۳ميزان باقيمانـده ايـن سـم يـك مـاه بعـد از سمپاشـي         ،نداهكرد گزارشلرستان را بررسي نموده و 

بنابراين خيار توليد شـده بـراي مصـرف در ايـن زمـان      . است مجاز  ماندهباقي بيشينهكيلوگرم خيار بوده و كمتر از حد 

  . مشكلي نداشت

مانده  هاي گوناگون روي انباشته شدن باقي درپي و به كار بردن فرموالسيون هاي پي اثر سمپاشي) ۱۳۸۰(طالبي 

كـش   قـارچ ايـن  مانده  مقدار باقيكه  گزارش كرده، ه وكش متاالكسيل در برگ و ميوه خيار را مورد بررسي قرار داد قارچ

تيمار شده بودنـد،  آن  ايشكل دانههايي كه توسط  تر از بوته سريع ،دندپاشي شمتاالكسيل سم محلولهايي كه با  در بوته

مانـده آن   تاثيري در انباشته شدن بـاقي  ايدانهكش به صورت محلول و يا  درپي قارچ چنين كاربرد پي هم. يابد كاهش مي

  .يار نداشته استدر بوته خ

نشان دادند كه مقدار باقيمانده متاالكسيل در خيار داراي پوست و يـا بـدون پوسـت    ) ۱۳۸۴(كرامت و همكاران 

   بيشـينه برابـر   ۱۰گـرم در كيلـوگرم محصـول رسـيده كـه بيشـتر از       ميلـي  ۵پاشي به بيش از  در روز چهارم پس از سم

پاشي با متاالكسيل، بايد نخست كليه خيارهـا  بنابراين در صورت سم. است) گرم در كيلوگرمميلي ۵/۰(  مجازمانده باقي

  . محصول خودداري شود مصرفروز از ۱۴برداشت شود و پس از سمپاشي حداقل 

نيـز صـورت   كشـورها  ساير مانكوزب و متاالكسيل در  هايكشمانده قارچتعيين باقي رايب هاي متعدديپژوهش

نمونـه ميـوه و محصـوالت     ۵۲۰كـه در   انـد گـزارش كـرده   (Caldas et al., 2004) كالـداس و همكـاران  . است گرفته

تيوكاربامات از جملـه   هاي ديهاي قارچكشها به متابوليتآن%  ۸/۶۰هاي برزيل، آوري شده از فروشگاه كشاورزي جمع

  عديليسري و الال  .ه استگرم بر كيلوگرم بودميلي ۸/۳آلوده بودند و ميزان اين آلودگي بيش از  (CS2)سولفيد كربن 

 (El-Yesery & Al-Adil, 1991)  در گلخانـه را بـا    پرورشـي هـاي خيـار    كه اگر مزارع كاهو و بوتـه  اندگزارش كرده

مانده در كاهو و خيار به ترتيب بـه   ميزان باقي گرددپاشي سم% ۷۲  زد-گرم در ليتر پودر وتابل ريدوميل ام ۵/۲محلول 



  كاظمي و اميري،خيار                                              مهديان ميوه در مانكوزب كشقارچ ماندهباقي تعيين روش

 

۵۸ 

 

ــم ۲۹و  ۱۷فاصــله  ــس از س ــيد    روز پ ــد رس ــول خواه ــل قب ــر از حــد مجــاز قاب ــه كمت ــاران  .پاشــي ب ــارش و همك   ن

(Naresh et al., 1997)  د، بيشـترين ميـزان   شـو پاشـي  كه اگر گياه خردل با محلول متاالكسيل سـم  اندگزارش كرده

  روز پـس از   ۱۵و سـپس كـاهش يافتـه و     بوديك روز پس از سمپاشي خواهد ) گرم در كيلوگرمميلي ۰۳/۹(مانده  باقي

هـاي گيـاه    چنين در گزارش ديگري بـا قـرار دادن دانـه   هم  .تداشنخواهد  سم وجوداي از  ماندهگونه باقي پاشي هيچسم

كـش در بـرگ بـه    ت ميـزان قـارچ  روز پـس از كاشـ   ۱۱آفتابگردان در محلول متاالكسيل قبل از كاشت معلوم شد كـه  

درصد مقـدار اوليـه خواهـد     ۳۰وچهارم به  مانده كاهش يافته و در روز سي پس از آن ميزان باقي. رسد باالترين مقدار مي

نحـوه تغييـرات   . اسـت گيـري   ها قابل انـدازه  كش در برگ مانده قارچ روز پس از كاشت هنوز باقي ۹۰با اين وجود . رسيد

ــاقي ــارچ ب ــده ق ــه همــين ترتيــب كــ مان ــرگ ،ش در ســاقه و ريشــه نيــز ب ــا غلظتــي بســيار كمتــر از ب   ، اســتهــا ولي ب

(Marucchini et al., 1983)  .  

 كـش مـانكوزب  با قارچ پي اين محصولدرغذايي مردم و سمپاشي پي برنامهخيار در  ميوه تازهبا توجه به مصرف 

رسد سالمتي مصرف كنندگان در معـرض   به نظر مي وركركي، در بعضي نقاط كشسفيدك براي مبارزه با بيماري مخرب

  .شودكش در ميوه خيار پرداخته ميمانده اين قارچ، لذا به شرح روش تعيين باقيخطر جدي قرار دارد

  كش مانكوزب در ميوه خيارمانده قارچتعيين باقيروش  -۵

و  (Agarwal et al., 2005) ارانو همكـ  آگـاروال  روش مانده قارچكش مانكوزب در ميوه خيار بـر اسـاس  باقي

  .دوشمي تعيين ، به اين شرح)۱۳۸۴(كرامت و همكاران 

  آوري نمونه  جمعروش  -۵-۱

هـاي فريـزر   درون كيسه شده آوري جمعهاي نمونه. شودهاي خيار به طور تصادفي انجام ميميوهاز برداري  نمونه

 و )در صـورت مشـخص بـودن   ( بـرداري و سمپاشـي   ريخ نمونهتابرچسب كيسه هر نمونه روي  . شوندتميز قرار داده مي

داري نگـه هاي بعدي تا زمان انجام آزمايشو در يخچال  به آزمايشگاه منتقلها نمونه .دوشميآوري يادداشت  محل جمع

  مازنـدران  در استان ،)بهنميرو  جويبار(ساري و حومه آنستان شهرها و مزارع خيار گلخانهبازار،به اين روش از  .ندوشمي

  . آوري شدجمع،۱۳۸۶، در سال نمونه ۲۶
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   هاعصاره نمونهاستخراج  -۵-۲

ــتخراج  ــراي اس ــهب ــوله  نمون ــتگاه سوكس ــن  (از دس ــتگاه از اي ــده  ۳دس ــكيل ش ــمت تش ــالن  :قس ــك ب   اول ي

رار اي شـكل كـه كاغـذ صـافي محتـوي نمونـه در آن قـ        اي استوانه در وسط لوله ،شود گرد كه حالل در آن ريخته ميته

به ايـن  . دوشمياستفاده  )شود قرار دارد كه به شير آب وصل مي كنندهخنكيك سيستم  هم در باالي دستگاه، گيرد مي

هگزان  -انليتر حالل ميلي ۳۰۰مقدار  .دوشميگرم وزن و در جاي نمونه دستگاه قرار داده  ۱۰۰هر نمونه  ترتيب كه از

 ،گـردد ميبه شير آب متصل  كنندهخنكلوله   .دوشميكن برقي قرار داده درون مخزن حالل ريخته و دستگاه روي گرم

بـه طـور متوسـط عمـل اسـتخراج هـر        .مجدداً به مخزن برگردد و دوتبديل به مايع ش عبور كرده از نمونه تا بخار حالل

سـوختن عصـاره    بـه منظـور جلـوگيري از   . ددرگـ ميبار حالل به بالن بر ۵كشد و در هر ساعت ميساعت طول  ۳نمونه 

متوقـف   ،ندهسـت همـراه  ) ليترميلي ۲۰حدود (حاصل از شستشو در ته بالن، كار استخراج در حالي كه با مقداري حالل 

اي از  ها به وسيله اليه ند و دهانه لولهوشميها به لوله آزمايش منتقل  نمونهعصاره پس از اتمام مرحله استخراج، . دوشمي

بـا ايـن    .ندوشـ مـي نگهـداري   در يخچال گراد درجه سانتي ۴در دماي  زمايش بعديتا زمان آد و وشميپارافيلم پوشيده 

  .گيري شدآوري شده از استان مازندران عصارههاي جمعروش از نمونه

   فتومترياسپكترو -۵-۳

دن براي درست كـر  .تعيين شود كش مانكوزبباالترين طول موج جذبي قارچانجام اين آزمايش، الزم است براي 

از  قابل تهيه( گرم از ماده مؤثره مانكوزب ۱/۰پوش و دستكش، مقدار ، با استفاده از دهانكشاين قارچ محلول استاندارد

زن مغناطيسـي  از هـم تـوان  سم ميبراي حل شدن بهتر . دوشميهگزان حل  -نليتر اميلي ۵۰در  )كارخانه صدرشيمي

 بـراي تعيـين  . دوشـ مـي استاندارد با ورقه آلومينيومي كامالً پوشـانيده  پس از آن درب ارلن حاوي محلول  .دكراستفاده 

مقدار  مكعب دستگاهابتدا داخل . گرددميطول موج جذبي محلول استاندارد از دستگاه اسپكتروفتومتر استفاده  حداكثر

ل اسـتاندارد سـم در   ليتـر محلـو  ميلي ۳سپس مقدار . دوشميهگزان ريخته و دستگاه با آن صفر  -ليتر حالل انميلي ۳

نـانومتر   ۸۵۰ تـا   ۲۰۰ هـاي محلول در طـول مـوج  نور اين جذب  ميزاند و وشميريخته و در دستگاه قرار داده  مكعب

  محلـول اسـتاندارد   طـول مـوج جـذبي     حـداكثر نانومتر به عنـوان   ۲۸۰طول موج با انجام اين آزمايش . گرددميتعيين 

  . شد كش مانكوزب تعيينقارچ
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ابتدا الزم اسـت نمـودار خطـي      عصاره ميوه خيار، كش مانكوزب در هر نمونهمانده قارچن ميزان باقيبراي تعيي

كـش  هـاي مختلـف مـاده مـوثره ايـن قـارچ      هاي رقتنانومتر توسط محلول ۲۸۰نور با طول موج جذب  يزانماستاندارد 

  حـالل  در كـش  ماده مـوثره ايـن قـارچ    ppm  ۵و  ۴، ۳، ۲، ۱هاي صفر، رقتهاي محلولبراي اين منظور . ترسيم گردد

گيـري  ها در دسـتگاه اسـپكتروفتومتر انـدازه   شود و ميزان جذب نور با همين طول موج اين محلولتهيه مي هگزان -ان

  كـش، بـه كمـك    هاي مختلف مـاده مـوثره ايـن قـارچ    رقت هايگاه بر اساس اعداد بدست آمده براي محلولآن. شودمي

نور با طول مـوج  جذب  نشان دهنده رابطه بين ميزان ،(regression)، نمودار خطي رگرسيوني (Excel)افزار اكسل نرم

جـذب  آن ميـزان  از پس .  گرددكش مانكوزب موجود در آن، ترسيم مينانومتر يك محلول با رقت ماده موثره قارچ ۲۸۰

عـدد بـه دسـت آمـده در نمـودار       قرار دادني و با گيراندازه هر نمونه  عصارهليتر ميلي ۵/۰ توسط  نور با اين طول موج

  .گرددكش در هر نمونه تعيين ميمانده اين قارچخطي فوق، مقدار باقي

    هنتيج -۶

در آوري شده از اسـتان مازنـدران   جمع خيار ميوه نمونه  ۲۶كش مانكوزب در مانده قارچگيري مقدار باقي اندازه

متغيـر   گرم بر كيلوگرم  ميلي ۷۴/۳  ها از صفر تا اين نمونه درقارچكش اين انده ممقدار باقي ، كه نشان داد ۱۳۸۶سال 

 ازنمونه  ۶كمتر و در ) بر كيلوگرم گرم ميلي ۲(مانده مجاز نمونه از بيشينه باقي ۲۰در كش مانده قارچميزان باقي. است

  داراي  ، از سـاري و جويبـار  نمونـه  ۲تنهـا  اشـتند،  مانده بـاالتر از حـد مجـاز د   هايي كه باقي در بين نمونه. تر بوديشآن ب

بـه   سـاري مانـده در نمونـه   بيشترين بـاقي  كه، به طوريبودنداز حد مجاز گرم در كيلوگرم مانده  بيش از يك ميليباقي

ان اين نتيجـه نشـ  . است مجازگرم بر كيلوگرم باالتر از حد  ميلي ۷۴/۱گرم بر كيلوگرم وجود داشت كه  ميلي ۷۴/۳مقدار 

كش مانكوزب را مانده غير مجاز قارچباقيآن زمان در از اين منطقه آوري شده  هاي جمع درصد نمونه ۷۷دهد كه در  مي

  . كنندگان نداشته استها خطري براي مصرفو مصرف آن ميوه اند نداشته

موم شيميايي س محدوديت در استفاده ازو در مناطق مرطوب كشور خيار  كركيبيماري سفيدكنظر به اهميت 

هـاي  از بين بـردن بقايـاي بوتـه   ، ارقام مقاوم شناسايي و كشتهاي ديگر مبارزه از جمله روش اجراي، نبراي مبارزه با آ

ها برقـرار گـردد و رطوبـت    تا تهويه مناسب در بين آن(ها بهينه كاشت بوتهفاصله  بيمار پس از برداشت محصول، رعايت

كـه بـراي اسـتقرار    ( رطوبـت ، تا هوانسبي پس از گرم شدن الستيكي اطراف گلخانه ، برداشتن پوشش پ)هوا كاهش يابد

  .د كردناين بيماري خواه مهاركمك موثري به ، كاهش يابد، )است يازنورد بيماري م بيمارگر و شيوع
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