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 مقدمه:

 محصول در ي توليداي به دليل وجود مزاياي مختلفي مانند راندمان باالسطح زيركشت محصوالت گلخانه ،هاي اخيرسال رد

د و ايجا )به خصوص در شرايط خشكسالي( گلخانه، توليد خارج از فصل، كيفيت باالي محصول توليدي، مصرف كم آب

 كنترل ها،بيماري و تآفا تكثير و رشد ها برايگلخانه مساعد شرايط با توجه به .تاشتغال به سرعت رو به افزايش بوده اس

 به يتواندم موارد برخي در موضوع اين به توجه عدم است و اهميت حائز بسيار وارده از خسارت جلوگيري جهت آنها

مصرف . (يويروس يماريهايب يا داخلي سفيدک بيماري يا فرنگي گوجه مينوز پره شب) گردد منجر درصدي صد خسارت

ر مجاز اقيمانده غيو ببوده  بسيار خطرناک خوري دارندهاي سبزي و صيفي كه مصرف تازهسموم شيميايي درگلخانه رويهبي

فات آ تلفيقي بنابراين مديريتتواند موجب تهديد جدي سالمت مصرف كنندگان گردد. سموم در محصوالت توليد شده مي

 اين در اغذ سالمت لزوم به توجه و با باشدمي آفات كنترل در مهم امر يک صيفي و بزيس محصوالت هابيماري و

 .باشد كنندگان توليد گشايراه تواندمحصوالت، مي

 : گلخانه مهم های بیماری و آفات

 هايراه زا و احتير به دارند كه ريزي جثه به توجه با كه مينوز و هاكنه تريپس، ها،سفيد بالک ها،شته آفات شامل:

 . شوند گلخانه وارد توانندمي گوناگون

 توانندمختلف مي رقط به و بوده روسكوپيميك ها،ويروس و نماتدها ها،باكتري ها،قارچ شامل: گياهي زايبيماري عوامل

 شوند.  گلخانه فضاي وارد

 

 آفات مهم گلخانه ای )سبزی و جالیز(

هاي آفات اندام

 هوايي

ي آفات با قطعات دهان

 مكنده و زننده

 سفيد بالک گلخانه، عسلک جاليز سفيد بالک ها

 تريپس غربي گل، تريپس پياز، تريپس شرقي گل تريپس ها

 شته جاليز، شته سبزهلو، شته لوبيا، شته سيب زميني شته ها

 مگس مينوز، مگس خريزه، مگس جاليز مگس ها

 فرنگيكنه دونقطه اي، كنه حنايي گوجه كنه ها

آفات با قطعات دهاني 

 جونده

كرم ميوه خوار، 

 برگخوارها

بيد گوجه فرنگي، كرم ميوه خوار گوجه فرنگي 

 )هليوتيس(، كرم برگخوار سيب زميني )كارادرينا(، 

 آبدوزدک آفات ريشه
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 بیماری های مهم محصوالت گلخانه ای )سبزی و جالیز(

 بيماري هاي قارچي

 خاكزاد 

 نياييبيماري رايزوكتو

 پژمردگي آوندي و پوسيدگي ريشه و طوقه فوزاريومي

 بيماري فيتوفترايي طوقه و ريشه

 از پا افتادگي گياهچه و پوسيدگي ريشه ناشي از قارچ پيتيوم

 اندام هاي هوايي

 سفيدک پودري

 سفيدک داخلي

 بيماري لكه موجي )آلترناريا(

 بيماري آنتراكنوز

 الدسپوريوز( گوجه فرنگيكپک برگ )ك

 بيماري هاي باكتريايي
 بيماري لكه زاويه اي )خال زدگي باكتريايي(

 لكه باكتريايي گوجه فرنگي 

 بيماري هاي ويروسي

ToMV 
TYLCV 

TSWV 

CMV 

CYSDV 

 نماتد ريشه گرهي نماتدها

 بيماري فيزيولوژيک

 پوسيدگي گلگاه

 ريزش گل

 رسيدن لكه دار
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 ( (Abiotic فیزیولوژیکی و اختالالت تغذیه سوء از ناشی عوارض از (Bioticاز بیمارگرهای زنده ) ناشی های بیماری تفکیک های وشر

 

 بیمارگرها از ناشی های بیماری فیزیولوژیکی اختالالت ها ویژگی

 سن هم و يگياه گونه يک در مشابه عاليم گياهي  مختلف سنين و هاگونه در مشابه اليمع میزبان

 مختلف اشكال با و يكنواخت غير اغلب شكل هم و بطور يكنواخت عالیم الگوی

 متغيير بيماري كانون از فاصله و وقوع زمان به بسته يكنواخت عالیم شدت

 يابد مي گسترش شرايط بودن مساعد صورت در و مسري نيست رونده پيش عاليم و كندنمي سرايت گسترش

 

 

  شامل:ی اصول بهداشت گیاه

  گيريپيش -1

  زراعيهاي روش -2

  

 گیری:پیش -1

 الف: ممانعت از ورود آفات:

گرما در سطح  ومتر باشد تا تهويه بهتر انجام شده و از تجمع رطوبت  4بايستي ارتفاع گلخانه بيش از  -

تر تاج م 4شود جلوگيري گردد. )ارتفاع بيش از هاي هوازاد ميرويش گياهي كه موجب حمله قارچ

يز ته باشند نها بسلخانه، در تامين دي اكسيد كربن الزم براي فتوسنتز كافي گياه بويژه زماني كه دريچهگ

 الزم است(

 رودو از گيريهاي دوتايي براي جلوها و دربهاي ضد حشره در مبادي ورودي و پنجرهاستفاده از توري -

  باكتريايي هاي بيماري و هاويروس ناقلين و زاخسارت حشرات

 )براي سانتي متر حاوي آب آهک 5هاي ضدعفوني كفش در فاصله بين دو درب به عمق تعبيه حوضچه  -

 و نماتد ( خاكزي هاي قارچ ورود از جلوگيري

مل ري از عواجلوگي استفاده از مواد مقاوم براي اسكلت بندي گلخانه در برابر بادهاي شديد، باران و ورود -

 طبيعي به داخل

 كه وراخس يک دار نمودن كف به سمتمتر( و شيبسانتي 10با بتن آرمه )ضخامت پوشاندن كف گلخانه  -

 كشي بهتر است به منظور زه ارتباط در گلخانه از خارج در هايي مخزن با

 و هاكرت بين گياهي تپارازي نماتدهاي و زابيماري عوامل )جلوگيري از انتقال اي قطره از آبياري استفاده -

 (  مجاور گياهان

ف و ستفاده از پوشش مناسب و بدون پارگي يا شكستگي )كاهش ميزان نور آفتاب باعث رشد ضعيا -

 شود.(ها ميافزايش حساسيت گياهان به بيماري

 د.( شتري دارندار عالقه بيها به مناطق سايهها )آفات و بيماريجلوگيري از ايجاد سايه در گلخانه -

 در جهت ممانعت از ورود آفات  هاهواكش و برودتي حرارتي، هايطراحي مناسب سيستم -
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  :رعایت بهداشت محیط گلخانهب: 

بهينه  ريزيمنظور برنامهها و آفات در كشت قبل )به ه بيماريبررسي وضعيت و شدت آلودگي ب -

  هاي هدف(مديريت تلفيقي آفات و بيماري

  هاي هرز در داخل و خارج گلخانهحذف بقاياي گياهي و علف -

ه اي در نزديكي محل احداث گلخانكشت گياهان ميزبان آفات محصوالت گلخانهاجتناب از  -

  )آفتابگردان و پنبه و ...(

 متري  3-9 فاصله تا گلخانه اطراف گياهان حذف -

 

  :خاک ضدعفونیج: 

ذور ها و بماتدها، نرچها، قاها، تريپسهاي گياهي پناه گرفته در آن نظير كنهضدعفوني كردن خاک عليه آفات و بيماري

 باشد.هاي هرز ميعلف

 (: Soil solarization) روش آفتابدهی -1

بن آلي وس و كرمقادير هوم سازيبه منظور بهينه  وهاي گرم تابستان )فصل غيركشت( ابتدا خاک را شخم زده در ماه

ه )بر وسيدپامال كودهاي گاوي، گوسفندي، مرغي )فرآوري شده( و بقاياي گياهي ك ينسبت به افزودن مقادير ،خاک

رطوبت  بياريسپس با آ .هاي كارشناسي( اقدام نموده و كامال با خاک مخلوط شوداساس نتايج آزمون خاک و توصيه

 وني نمود.ا ضدعفرتوان آنخاک را )در حد گاورو بودن( باال برده و با كشيدن پالستيک شفاف بر روي خاک مرطوب مي

يا پس  وک پوشاند را توسط پالستيآبياري، خاک را مرطوب نموده و سپس سطح آنوسيله توان ابتدا بهدر اين روش مي

 را تامين رد نيازاي( رطوبت موهاي آب موجود در كف گلخانه )مشابه آبياري قطرهاز كشيدن پالستيک به وسيله لوله 

ي گراد درجه سانت 60-70الي هفته بسته به دماي محيط، دماي خاک به با 6تا  4نمود تا با تابش نور خورشيد به مدت 

 افزايش يابد.

 نكاتي كه بايد در اين روش مورد توجه قرار گيرد:

 نحوه آماده نمودن خاک: خاک بايد كامال يكنواخت و بدون كلوخ باشد. -

ش كشيدن د. رونوع پالستيک: بهتر است از انواع پلي اتيلني فاقد سوراخ و شفاف )كهنه نباشند( استفاده نمو -

شده  ايجاد كه بخاراتطورييد به نحوي باشد كه هيچ سطح باز و بدون پالستيكي وجود نداشته بهپالستيک با

آن با  اک رويصورت به هنگام برداشتن پالستيک، خخارج نشود و خاک بر روي پالستيک ريخته نشود در غير اين

  خاک ضدعفوني شده زير مخلوط خواهد شد.

 م متام سدیم: تفاده از سروش ضدعفونی خاک با اس -2

به خاک ( ارشناسيكهاي )بر اساس نتايج آزمون خاک و توصيهدر ابتدا مقدار الزم كودهاي حيواني و كودهاي شيميايي 

ده و پس از زخاک را شخم گرم در هر متر مربع خاک،  50سپس با افزودن سم متام سديم به مقدار  نموده،اضافه 

ها نايلون ساعت 72تا  48وي سطح خاک اقدام نموده و پس از گذشت آبياري بالفاصله نسبت به كشيدن نايلون ر

شوند.  اک خارجمنظور هوادهي بايستي خاک دوباره شخم زده شود تا گازهاي متصاعد شده موجود در خبرداشته و به

 هيه هوادبصورت بايد از خروج سم از خاک اطمينان حاصل شود در غير اين ،در زمان كاشتدر اين روش بايستي 

 خاک ادامه داد. 
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  بخار دادن خاک: -3

 30ک تا عمق مترمربعي يا بيشتر و چال كردن دور تا دور پالستي 50در اين روش با كشيدن پالستيک روي قطعات 

  شوند.آوري ميها جمعساعت پالستيک 24شود و پس از متري و بخار دادن خاک انجام ميسانتي

 

  ت و داشت:اقدامات الزم در طول دوره کاشد: 

طوبت رحفظ  پالستيک سياه كشيده شود. اين كار موجب ،استفاده از مالچ پالستيكي )تمام سطح كف گلخانه -1

 زندگي هاي هرز و جلوگيري از تكميل سيكلدر خاک و عدم افزايش رطوبت محيط، جلوگيري از رشد علف

 . (عمل شود يري طبق توصيه كارشناسمدر صورت مشاهده بوته د شد.برخي حشرات خواه

  انتخاب ارقام متناسب با شرايط اقليمي منطقه كشت )كاهش ضرورت مصرف سموم شيميايي( -2

  هاي بذرزادكشت بذور گواهي شده و سالم و عاري از بيماري -3

 شكل از هارگب خروج برگ، رنگ در تغيير رشد، توقف اي دو بار در هفته )بررسي عللبازديدهاي منظم دوره -4

 زير و بوته وکن تا زمين سطح از گياه هايقسمت تمام دقيق معاينه ميوه، ناجور رنگ و ظمنامن شكل طبيعي،

 و نمونه ستمرم بازديد آفات، ميزبانهاي مخصوصا گلخانه بيرون و داخل هرز هايعلف وضع به توجه ،هابرگ

 . (رندندا رقرا سمپاشي معرض در كه هاييمحل و درها هايتوري ها،تهويه درها، اطراف از برداري

ل اهي و كنترديابي، پيش آگده در برنامه رها و تجهيزات كنترل غيرشيميايي مورد استفااستفاده از فرآورده  -5

  :آفات
-كتيکيري تاانواع لورهاي جلب كننده آفات جهت رديابي، پيش آگاهي و يا كنترل آفات با به كارگ -

 هاي  اخالل در جفت يابي و شكار انبوه.

يري ت به كار گفروموني( جه -تله دلتا، مک فيل، تله سطلي، تله نوري، تله نوريا )هانواع تله -

  ها.ها و  جلب كنندهفرومون

براي  متر مربع يک عدد و 100هر  (Monitoringها و نوارهاي رنگي )براي رديابي )نصب كارت -

 . (متر مربع يک عدد 20هر  (Mass trappingت )شكار انبوه آفا

لي كه ها نزديک به تاج گياه يا محاين كارت(: Yellow sticky trapsچسبدار ) زرد هايكارت -

صورت ياه( بهمتر باالتر از سطح كانوپي گسانتي 40بيشترين جمعيت فعال آفت حضور دارد )حداكثر 

دار و اگاهي و پايش حشرات بالمترمربع جهت پيش 100عمودي و به تعداد حداقل يک كارت در 

ن و د گياهاشود، كه با رشگس مينوز، سفيدبالک، شته و تريپس( نصب و استفاده ميمهم گلخانه )م

ها آن نقشه نصب گذاري شده وها شمارهشوند. كارتها نيز باال كشيده ميافزايش ارتفاع آنان، كارت

  شود.در گلخانه تهيه مي
  هاي ويروسيهاي آلوده به بيماريكشي و حذف بوتهبوته -6

  هاي ويروسيهاي مناسب مبارزه با ناقلين بيماريتعيين جمعيت و اعمال روشبررسي،  -7
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  مرحله برداشت:ه: 

  ها(نظارت بر روند برداشت )جلوگيري از صدمات مكانيكي به ميوه -

  هاي قارچيهاي باكتريايي و پوسيدگيهاي آلوده به بيماريجداسازي ميوه -

 حصول زير و رو كردن خاک گلخانه پس از برداشت م -

 

  زراعی:های روش -2

  يا مقاوم استفاده از ارقام متحمل -

  هرز هايعلف حذف -

  محيطي عوامل ساير و شوري ،PH رطوبت، دما، كنترل -

   مناسب تغذيه -

 

 های کنترل آفات گلخانه:روش

  استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک: -1

شود در  ت، سعيگيري و بهداشضمن رعايت اصول پيش در مديريت آفات با اصل استفاده از كنترل بيولوژيک، بايد

هاي ز روشاتوان ولي در صورت عدم امكان و ضرورت، مي .زمان مناسب و با اقدامات بيولوژيک آفت را كنترل كرد

 يت كرد كهژيک مديركرد و تاثير اين سموم را روي آفت در كنار عوامل بيولواستفاده شيميايي و با سموم كم خطر 

  صصي است و بايستي توسط متخصصين امر صورت گيرد.كاري تخ

  کنترل شیمیایی: -2

خطر )از  كم مومبراي كنترل شيميايي در صورتي كه آلودگي در حد نياز به عمليات كنترل باشد، بايستي سعي كرد از س

زمان  سب، درتوصيه شده در سبد سموم كشور با دوز منا در روي بروشور سم قابل تشخيص است( و LD50روي شاخص 

وز نتظار از راموضوع دوره كارنس )مدت زمان  ،خوريمصرف تازهبا با محصوالت  يهامناسب استفاده كرد. در گلخانه

ي رعايت بايست سمپاشي تا روز مصرف كه الزم است تا سم تجزيه و زايل شود و به حد مجاز براي مصرف در ميوه برسد(

  شود.
قدار سم صورتي كه كمترين مكارگر )لباس كهر، دستكش و ماسک(، پاشش سم بهاصول بهداشتي سمپاشي نظير پوشش 

مان ورود مدت ز روي كارگر قرار گيرد، سمپاشي در زمان صبح يا غروب كه هوا خنک است تا گياهسوزي ايجاد نشود و در

  مجدد به گلخانه بعد از سمپاشي، بايستي رعايت شود.

تدريج منجر به باشد كه بهه از سموم شيميايي با طيف اثر وسيع )روي چند آفت( ميعمده مشكالت گلخانه مربوط به استفاد

 مقاومت آفات به سموم شده و تعادل آفات را بهم زده است. 
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 آفات با قطعات دهانی مکنده و زننده

 جاری(، دوز مصرفیکنترل شیمیایی نام عمومی) نام ت کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالیم ظاهری نام آفت، نام علمی

سفیدبالک ها: عسلک 

 Bemisiaپنبه/سفیدبالک پنبه 

tabaci ،سفید بالک توتون ،  ,

 Bemisiaسفید بالک نقره ای 

argentifolii سفید بالک ,

 Trialeurodesگلخانه 

vaporariorum 

 تغذیه از شیره گیاهی و تضعیف گیاه میزبان،

ترشح عسلک و کاهش کیفیت محصول، 

ای زرد روی برگ ها، زرد شدن و ایجاد لکه ه

خشکیدن بوته ها، کاهش شدید محصول،  

 ناقل بیماری های ویروسی

در گلخانه خیار، سن شکارگر  (Amblyseius swirskiiکنترل بیولوژیک: کنه شکارگر  

Macrolophus caliginosus   ،زنبور های پارازیتویید   -در گلخانه های گوجه فرنگی
Encarsia formosa ،Eretmocerus eremicus ،Encarsia f  ،Encarsia 

formosa+ Eretmocerus eremicus  در گلخانه های خیار و گوجه فرنگی ، کنترل

زراعی:  از بین بردن بقایای گیاهی و علف های هرز داخل و اطراف گلخانه، رعایت فاصله 

زرد چسب دار  مناسب کاشت، انتقال و کاشت نشاء عاری از آلودگی، استفاده از کارت 

متری(، عدم استفاده  1-2به فاصله هر دو متر )ترجیحا بصورت عمودی در ارتفاع  30*40

تعمیر و  -از لباس زرد رنگ توسط کارگرها )این آفت به سوی رنگ زرد جلب می شود(، 

اند و ها و اندام های گیاهی که به شدت آلوده شدهحذف برگ -نصب توری های ضد حشره، 

 هاسوزاندن آن

  SC 24,7%تیامتوکسام+المبداسای هالوترین )افوریا( 

  EC 5%در هزار، پیرترین )پایروتروم(  0,3به میزان 

در هزار، حشره کش بیولوژیک  4به میزان 

Beauveria bassiana  )ناتورالیس(L 7,16%  به

،  NufilmTلیتر ماده  2میلی لیتر+  750میزان 

 Lecaniclliumحشره کش بیولوژیک 
muscarium  )مایکوتال(WP  در هزار،  1به میزان

در هزار  750 به میزان SC 10%اسپیروتترامات  -

 )فقط برای گوجه فرنگی( 

تریپس غربی گل 
Frankliniella 

occidentalis  تریپس پیاز ،

Thrips tabaci  تریپس ،

 Frankliniellaشرقی گل 

tritici    ،Heliothrips 

haemorrhoidalis 

ه های نقره ای در سطح زیرین برگ، ایجاد لک

لکه های زرد و قهوه ای روی برگ، کاهش 

 اندازه میوه، بدشکلی و کوچک ماندن برگ ها،

پیچیدگی نوک برگ،  ایجاد خطوط نکروز 

می گیاه، ناقل بیماری روی میوه، ضعف عمو

)ویروس پیچیدگی برگ زرد  های ویروسی

 گوجه فرنگی(

بذور  (، کنترل زراعی:   ضدعفونیAmblyseius swirskiiکنترل بیولوژیک: کنه شکارگر  

اهی ای گیقبل از کاشت، از بین بردن علف های هرز در اطراف و داخل گلخانه، حذف بقای

 هها با نصب توری ضد حشر¬داخل و اطراف گلخانه،  جلوگیری از ورود و نفوذ شته

ف ار و حذه گلدکاشت چند گیا استفاده از گیاهان تله )در مواقعی که گیاهان گلدار نداریم 

-فت، وهی آآنها مفید است(،  نصب کارت زرد چسپنده و یا سفید برای ردیابی و شکار انب

 تنظیم دمای گلخانه و رطوبت نسبی مناسب   

 در هزار 0,8به میزان   EC 50%دیکلرووس )ددواپ(  
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 کنترل شیمیایی نام عمومی) نام تجاری(، دوز مصرفی کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالیم ظاهری نام آفت، نام علمی

 Myzusشته سبز هلو  

persicae   شته پنبه ،Aphis 

gossypii  شته سیب زمینی ،
Macrosiphum 
euphorbiaea   شته لوبیا ،

Aphis faba  

با تغذیه از شیره گیاهی تمام اندام های 

هوایی سبب ضعیف شدن و توقف رشد گیاه 

ی برگ ها، پژمردگی، زردی، میزبان، پیچیدگ

کوتولگی و یا مرگ بوته ها، کاهش عملکرد، 

استقرار قارچ های ثانویه )فوماژین( روی 

عسلک ترشح شده توسط شته، ناقلین بیماری 

 های ویروسی

 ، زنبور پارازیتویید  Aphidoletes aphidiomysaکنترل بیولوژیک:  پشه شکارگر 

Aphidius ervi ید ،  زنبور پارازیتویAphidius colemani  ،در گلخانه های خیار

اهی ای گیکنترل زراعی: از بین بردن علف های هرز در اطراف و داخل گلخانه، حذف بقای

مصرف  ری ازداخل و اطراف گلخانه، جلوگیری از ورود و نفوذ شته ها با نصب توری، خوددا

مای دآفت، تنظیم  بیش از حد کود ازته، نصب کارت زرد چسپنده برای ردیابی و جذب

 گلخانه و رطوبت نسبی مناسب   

 ار، در هز 0,8به میزان؛  EC %50دیکلرووس )ددواپ( -

به میزان   WSC 65%دی اتانول آمیدروغن نارگیل  -

 ای، در هزار خیار گلخانه 5/1 -2

 در هزار )کنترل 10به میزان  EC5,6%هماگروپراد  -

 پوره ها و حشرات کامل( خیار گلخانه ای

 Liriomyza مگس مینوز

trifolii, L.sativae, L. 

huidobrensis, L 

bryoniae  

ایجاد داالن های مارپیچی در برگ توسط 

 الروها، خشک شدن برگ ها، کاهش عملکرد

وجه گدر گلخانه های خیار و  Diglyphus isaeaکنترل بیولوژیک: زنبور پارازیتویید 

طراف اای زرد چسپ دار، حذف علف های هرز فرنگی، کنترل زراعی: استفاده از کارت ه

نه، گلخا گلخانه، نصب توری استاندارد ضد حشره در محل درب ورودی و دریچه های تهویه

 یاهانگبازرسی دقیق نشاهای انتقالی به گلخانه قبل از کشت، بازدیدهای هفتگی برگ 

لیتر  1-1,5به میزان  EC 1%آزادیراختین )نیمارین( -

 جهت کنترل مگس مینوز،  در هزار مترمربع

در  0,4به میزان  WP 75%سیرومازین )تریگارد( -

هزار جهت کنترل الرو مگس مینوز در گلخانه های 

 خیار،  

 Carpomyiaمگس خربزه 

pardalina Bigot, 

Myiopardalis pardaline  ،

  Dacus cilliatusمگس جالیز 

ه ایجاد داالن های زیاد در میوه بر اثر تغذی

ا، سخت و قهوه ای شدن نسوج مجاور الروه

داالن ها، خشک شدن و ریزش میوه های 

ز جوان آلوده، پر شدن میوه های بزرگ آلوده ا

 الرو

 وته وکنترل زراعی: پیچیدن میوه های جوان )به اندازه فندق( در برگ های مجاور ب

وست پبا  امپوشاندن با خاک اطراف بوته تا زمان ضخیم شدن پوست میوه، استفاده از ارق

ت های ز کارضخیم، جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی و میوه های آلوده، استفاده ا

 نولزرد چسپ دار، کنترل بیولوژیک: استفاده از پروتئین هیدرولیزات و متیل اوژ
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 ام تجاری(، دوز مصرفیکنترل شیمیایی نام عمومی) ن کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالیم ظاهری نام آفت، نام علمی

 Tetranychusکنه دو نقطه ای 

urticae  کنه حنایی گوجه ،

 ,Aculops lycopersiciفرنگی 

Polyphagotarsonemus 
latus  ,Phytonemus 

pallidus 

ه هوتغذیه از شیره گیاهی، برگ ها ابتدا زرد و  ق

ای شده و سپس خشک میشوند، کاهش رشد 

ول، ایجاد گیاه، کاهش کمیت و کیفیت محص

 تار روی گیاه میزبان

ی(، کنترل زراعی: رعایت بهداشت گلخانه )تمیز کردن و حذف بقایای گیاهی محصول قبل

س استر ضدعفونی گلخانه و حذف آلودگی های آن در فاصله بین دو کشت، جلوگیری از ایجاد

و  کارگران جتناب از رفت و آمدا -در بوته ها، اجتناب از مصرف بیش از حد کودهای ازته، 

 بمدیریت مناس -های دیگر، ¬های آلوده گلخانه به کنه به قسمت¬انتقال وسایل کار زا قسمت

وز ردر  پاشی دوبار¬آبیاری و تامین رطوبت کافی در فضای گلخانه با استفاده از سیتم مه

اهر صورت طغیانی ظ¬ها روی گیاهانی که استرس رطوبتی و آبیاری دیده باشند به¬)کنه

 منظور جلوگیری از بروز¬رورت ایجاد گردش هوا در زمان تامین رطوبت بهض -د.(، شون¬می

 زه فوریمبار ها، بازدید و بررسی بوته های گلخانه دو بار در هفته )در صورت آلودگی¬بیماری

 ولوژیک:رل بیقبل از تنیدن تار در قسمت های فوقانی گیاه، حذف سریع بوته های آلوده و، کنت

 Amblyseiusو  Phytoseiulus persimilisکنه های شکارگر استفاده از  -
californicus  (ستفاده از صابون آفت کش دی اتانول آمید روغن نارگیل )پالیزین 

ر، در هزا 0,3به میزان  SC 24%بی فنازیت )فلورامایت( 

ار، در هز 1به میزان  SC 20%سایفلومتوفن )دانیسارابا( 

در  1,25به میزان  SC 15%اس کوئینوسل )کنه مایت( 

 هزار، 

 Tutaبید گوجه فرنگی 

absoluta  

وجود عالئم خسارت الروی بصورت مینوز  

)داالن های لکه تاولی( روی برگ های بوته 

های آلوده، مشاهده فضوالت الروی سیاه 

متمایل به قهوه ای در محل فعالیت الروها،  

میوه های آلوده لهیده و دارای حفره وکانال 

ای الروی،  برگ های کامال پژمرده و  تغذیه

 حالت مزرعه سوخته در آلودگی های شدید

حشره و درب های دوتایی ورودی به گلخانه به منظور  نصب توری ضد -کنترل زراعی: 

قایای امل بجلوگیری از ورود حشرات بالغ به گلخانه های تولید نشاء و گوجه فرنگی،  حذف ک

ز پس ا لف های هرز سوالناسه، زیرو رو کردن خاک گلخانهگیاهی پس از برداشت محصول و ع

 -برداشت محصول، کوددهی و آبیاری کافی در طول فصل زراعی، کاشت نشاء سالم، 

های  ز تلهدهی خاک گلخانه ها طی ماه های گرم تابستان، در شکار انبوه: استفاده ا¬آفتاب

 جفت گیری،  وری، نواری چسپناک، اخالل درن-رمونی(، تشتیف-تشتی )آبی

 Bacillus thuringiensisمحلول پاشی با آفت کش 

var. kurstaki.  طبق برچسپ برای کنترل الروهای

 متوسط(-سنین پایین )در آلودگی های کم
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 کنترل شیمیایی نام عمومی) نام تجاری(، دوز مصرفی کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالیم ظاهری نام آفت، نام علمی

کرم میوه گوجه فرنگی 
Helicoverpa zea ،

H.armigera ،H. Virescens 

عمده خسارت به قسمت های بارور گیاه )گل، 

غنچه، کپسول و میوه( ایجاد حفره های الروی 

سیاه رنگ مملو از فضوالت آفت در میوه های 

 آلوده، 

دن خاک  صب توری ضد حشره و درب های دوتایی ورودی، زیرو رو کرن -کنترل زراعی: 

ن،  بالفاصله پس از برداشت محصول و آفتاب دهی خاک گلخانه طی ماه های گرم تابستا

 ریال، امپاستفاده از کودهای کلسیمی،  استفاده از ارقاام مقاوم یا متحمل مانند ردکلود

 Bacillus thuringiensisمحلول پاشی با آفت کش 

var. kurstaki.   طبق برچسپ برای کنترل الروهای

 نین پایین، س

 Spodopteraکرم برگ خوار 

exigua  ،S. litoralis 

مشبک شدن برگ ها در اثر تغذیه الروها، از 

بین رفتن تمام قسمت های برگ ها در آلودگی 

ه های باال، خشکیدن بوته ها  با نفوذ الروها ب

 داخل بوته ها و تغذیه از سر ریشه 

خانه اک گلخل و اطراف گلخانه، زیر و رو کردن کنترل زراعی: از بین بردن علف های هرز داخ

 پس از برداشت محصول و آفتاب دهی خاک گلخانه طی ماه های گرم تابستان، 
  

 Gryllotalpaآبدزدک 

gryllotalpa 

با ایجاد داالن در خاک باعث قطع ریشه و 

 خشک شدن بوته ها می شود
   ، آلوده عدم استفاده از کودهایکنترل زراعی: جلوگیری از ورود حشره به داخل گلخانه و 
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 بیماری های قارچی خاکزاد محصوالت گلخانه ای  )سبزی و جالیز(

 های زیستی و شیمیاییکشکنترل بیماری با قارچ کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام آفت/ نام علمی

پوسيدگي رايزوكتونايي طوقه و ريشه )سبز 

  Rhizoctonia solaniخشک شدن( 
Kuhn 

تغيير رنگ طوقه و ساقه به قهوه اي، 

پيشرفت قهوه اي شدن ساقه به 

تدريج، پالسيدگي برگ ها و ريزش 

 برگ ها، مرگ گياهچه 

 Soil  solarizationآفتابدهي خاک 

بسترهاي خاكي، ضدعفوني خاک و بذور 

قبل از كاشت، تهيه نشا سالم و گواهي 

ماري شده كه در بستر عاري از عامل بي

 رشد كرده باشد. 

  

 Fusariumپژمردگي آوندي فوزاريومي 

oxysporum f. sp. lycopersici, 
 .Fپوسيدگي ريشه و طوقه فوزاريومي 

oxysporum f. sp radicis- 
lycopersici 

قهوه اي شدن آوندهاي ساقه و طوقه، 

تغيير رنگ و پوسيدگي ريشه، 

پژمردگي بوته، كاهش عملكرد و 

 مرگ گياه

در  Soil solarizationابدهي خاک آفت

ام گلخانه هاي با بستر خاک، استفاده از ارق

مقاوم، تهيه نشاء سالم )اجتناب از 

نشاءهاي تهيه شده در بستر خاک مزرعه(،  

استفاده از كودهاي ريزمغذي با روي و 

كلسيم باال، عدم استفاده بيش از حد 

 كودهاي ازته

 Trichodermaستفاده از عوامل بيولوژک ضدعفوني نشاء ها قبل از كاشت با ا
harizianum  )تريانوم پي(WP  زار گياه به صورت تيمار بذر و هگرم براي  30-40به ميزان

 1نتقال نشاءقبل از ا SL30%مراحل انتقال نشاء بعد از نشاءكاري، هاي مكسازول )تاچي گارن( 

 در هزار 2 بعد از سمپاشي دوم در هزار، دو هفته 2در هزار، يک هفته بعد از انتقال نشاء 

                              بيماري فيتوفترايي طوقه و ريشه             
Phytophthora spp.  

پژمردگي گياه، زردي برگ ها و مرگ 

گياه، در شرايط مساعد سبز خشكي،  

تغيير رنگ بافت داخلي طوقه و  

متمايل به قهوه اي، ريشه ها پوسيده 

 ن پوست ريشه از آوند و جدا شد

ضدعفوني ادوات كشاورزي، آفتابدهي 

در گلخانه  Soil solarizationخاک 

هاي با بستر خاک، تهيه نشاء سالم 

)اجتناب از نشاءهاي تهيه شده در بستر 

خاک مزرعه(، حذف بوته هاي مشكوک به 

آلودگي،  بازديدهاي دوره اي و مكرر 

ا گلخانه، استفاده از كودهاي ريزمغذي ب

روي و منگنز و گوگرد در مرحله استقرار 

 روز پس از آن و يک ماه بعد 15نشا و 

ز افاده ضدعفوني نشاء قبل از كاشت با استفاده از قارچ كش هاي شيميايي و زيستي،  است

 Trichodermaود(، استفاده از عوامل بيولوژک ك -تركيبات دو منظوره )قارچ كش

harizianum  )تريانوم پي(WP زار گياه به صورت تيمار بذر و هگرم براي  30-40يزان به م

ارب هاي پروپاموكمراحل انتقال نشاء بعد از نشاءكاري، ضد عفوني خاک و نشاها با قارچكش

هر متر مكعب  ميلي ليتر در 300هيدرو كلرايد و فوزتيل آلومينيوم )پرويكورانرژي( به مقدار 

ر زمان در هزار د 1هيدروكلرايد )پروپلنت( خاک به صورت مخلوط با خاک، پروپامو كارب 

+ مانكوزب در هزار دو هفنه پس از انتقال نشا،  متاالكسيل 0.75و  كشت بذر و انتقال نشا

 صورت محلول ريزي پاي بوته و در گلخانه به مزرعه به در هزار در 2جي و رزاالكسيل( )داوني

كعب مگرم در هر متر  200قدار منظور ضد عفوني خاک جهت كنترل عامل بيماري فوق به م

  خاک به صورت مخلوط با خاک.
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 های زیستی و شیمیاییکشکنترل بیماری با قارچ کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام آفت/ نام علمی

                      مرگ گياهچه ناشي از پيتيوم                
Pythium spp . 

ها، سياه و لزج باريک شدن ريشه 

شدن طوقه، شكستن بوته از محل 

 طوقه

در گلخانه هاي  Soil solarizationآفتابدهي خاک 

با بستر خاک، تهيه نشاء سالم )اجتناب از نشاءهاي 

تهيه شده در بستر خاک مزرعه(، ضدعفوني نشاء ها 

قبل از كاشت با قارچ كش هاي شيميايي و بيولوژيک، 

فوني ادوات كشاورزي،  رعايت بهداشت گلخانه، ضدع

د استفاده از كودهاي ريزمغذي با روي و منگنز و گوگر

 روز پس از آن و يک ماه 15در مرحله استقرار نشا و 

 بعد

 ضدعفوني نشاء قبل از كاشت با استفاده از قارچ كش هاي شيميايي و

ز اده اكود(،  استف -زيستي،  استفاده از تركيبات دو منظوره )قارچ كش

به  WP)تريانوم پي(  Trichoderma harizianumولوژک عوامل بي

اء زار گياه به صورت تيمار بذر و مراحل انتقال نشهگرم براي  30-40ميزان 

 هاي پروپاموكارببعد از نشاءكاري، ضد عفوني خاک و نشاها با قارچكش

يلي ليتر م 300هيدرو كلرايد و فوزتيل آلومينيوم )پرويكورانرژي( به مقدار 

متر مكعب خاک به صورت مخلوط با خاک، پروپامو كارب  در هر

 در هزار در زمان كشت بذر و انتقال نشا 1هيدروكلرايد )پروپلنت( 

 در هزار دو هفنه پس از انتقال نشا،  متاالكسيل+ مانكوزب 0.75و 

 در هزار در مزرعه به 2جي و رزاالكسيل( )داوني

هت منظور ضد عفوني خاک جصورت محلول ريزي پاي بوته و در گلخانه به 

 گرم در هر متر مكعب خاک به 200كنترل عامل بيماري فوق به مقدار 

  صورت مخلوط با خاک.
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 بیماری های قارچی، باکتریایی و نماتد در محصوالت گلخانه ای  )سبزی و جالیز(

 کنترل شیمیایی کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام آفت/ نام علمی

 Erysiphe cichoracearumسفيدک پودري 

, Sphaerotheca fuliginea  

ايجاد لكه هاي سفيد آردآلود روي برگ ها و ساقه ها و 

 ها، پيري زودرس برگ هاي آلوده، كاهش تعداد و اندازهميوه

 ميوه و بدشكلي آن، رسيدگي زودهنگام ميوه، كاهش بازار

 پسندي

ز ار دسترس، استفاده استفاده از ارقام مقاوم يا متحمل د

صب نگلخانه هايي با سازه مناسب )فلزي با ارتفاع مناسب(، 

ا، هپدهاي سلولزي در مسير ورود هوا و تعويض به موقع انه 

ريت امحاء برگ گياهان آلوده در مراحل اوليه بيماري،  مدي

اي علف هاي هرز و رعايت بهداشت گلخانه )جمع اوري بوته ه

غي ناب از مصرف بي رويه كودهاي مرپيرتر و ضعيف تر(، اجت

 و ازته، 

با غلظت  DC14%ديفنوكونازول+سيفلوفناميد )سيدلي تاپ( 

ر و باددر هزار براي خيار گلخانه اي )عدم استفاده بيش از  1

در طول يک فصل(، آزوكسي استروبين+ دفنوكونازول 

در  0.75به ميزان   SC32.5%)ارتيواتاپ، سفير، ديفوروبين( 

د ناميحداكثر دو بار سمپاشي(، ديفنوكونازول+ سيفلوفهزار  )

بار  2در هزار عدم استفاده بيش از  1)سيدلي تاپ( با غلظت 

به  SP85%در طول يک فصل ، بيكربنات پتاسيم )كاليبان( 

هي در هزار )بعد از گلدهي و باردهي(، عصاره گيا 5ميزان 

 در هزار 7.5ميلدي كيور با غلظت 

 Pseudoperonosporaسفيدک داخلي 

cubensis 

ي وه اايجاد لكه هاي زاويه دار سبز كمرنگ و سبز تيره تا قه

محدود به رگبرگ ها، ريزش زود هنگام برگ،  مرگ سريع 

د برگ ها، كمي رشد و كوتاهي بوته ها، كاهش محصول، ايجا

ر دلكه هاي قهوه اي روي ميوه )به ندرت(، مرگ كامل گياه 

 آلودگي هاي شديد، 

 وري و انهدام بقاياي گياهي، رصد مرتب بيماري درجمع آ

شرايط مناسب وقوع، خودداري از كشت متراكم، تهويه 

،  %60مناسب گلخانه و كاهش رطوبت نسبي به كمتر از 

الم سكاهش اختالف دماي شب و روز گلخانه، استفاده از نشاء 

ي ودهاو عاري از بيماري، اجتناب از استفاده بيش از حد از ك

 ،ازته

در هزار،  1.5به ميزان  SC20%سيازوفاميد )رانمن( 

در  0.6در هزار به ميزان  SC20% 1.5سيازوفاميد )رگنانت( 

هزار، بردو ) بردوكسين، بردوفيكس، بردوتكس، بردوسيف 

SC18%  در هزار،  ، پيراكلواستروبين+  5به ميزان

ه در هزار بيش از س 0.35ديمتومورف )پيرادايم( با غلظت 

اندي نوبت در يک دوره توليد ممنوع است( م 6متوالي و نوبت 

ر هزار،  د 0.7پروپاميد+ ديفنوكونازول )كاريال استار( با غلظت 

ز استفاده بيش ا  SC525آمتوكترادين+ديمتومورف )اورگو( 

 دو نوبت متوالي و بيش از چهار نوبت در يک دوره توليد

در ممنوع است )آفت كش هاي فوق جهت كنترل بيماري 

 گلخانه هاي خيار توصيه شده اند.(  
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 کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام آفت/ نام علمی
 کنترل شیمیایی

 

بيماري لكه زاويه اي )خال زدگي 

 Pseudomonasباكتريايي(   

syringea pv. tomato 

ت ايجاد لكه هاي آب سوخته با پوسته هاي سفيد رنگ مربوط به ترشحا

هده اندام هاي هوايي و تبديل لكه ها به زخم هاي قهوه ا ي، مشاروي 

ي اهوه عالئم بيماري روي برگ، ميوه و حتي بذر، بافت ميوه هاي آلوده ق

يده رنگ، حالت آب گزيده و داراي پوسيدگي نرم، تشكيل لكه هاي آب گز

با ترشحات شيري رنگ صاف به صورت قطره اشک در سطح زيرين برگ 

رگ، كه هايي به شكل زويه اي و محدود به رگبرگ ها روي بها، ايجاد ل

 جدا شدن لكه هاي خشک به رنگ قهوه اي خرمايي از برگ هاي آلوده

ين باستفاده از نشاء هاي سالم، ضدعفوني بذور، جمع آوري و از 

م و بردن بقاياي گياهي و علف هاي هرز، استفاده از ارقام مقاو

 %60تر از متحمل،  كاهش رطوبت نسبي به كم

 قارچ كش براي اين منظور به ثبت نرسيده است.

لكه باكتريايي گوجه فرنگي 
Xanthomonas vesicatoriae 

كه لجاد ايجاد لكه هاي سياه برجسته با حاشيه آب سوخته روي ميوه ها، اي

دن هاي سياه زاويه دار و روغني روي برگ ها، زرد شدن و آب سوخته ش

 دشكل شدن برگ هامابين رگبرگ ها، زردي و ب

ين باستفاده از نشاء هاي سالم، ضدعفوني بذور، جمع آوري و از 

تر بردن بقاياي گياهي و علف هاي هرز، كاهش رطوبت نسبي به كم

 %60از 

لكه برگي موضعي   
Corynespora cassiicola  

دن شايجاد لكه هاي زاويه دار زردرنگ روي برگ هاي مسن تر، خاكستري 

 و ايجاد حالت غربالي در سطح برگ ها،  لكه هاي برگي

از  ياهيگاستفاده از ارقام مقاوم، جمع آوري و از بين بردن بقاياي 

شد سطح گلخانه و اطراف آن، ايجاد تهويه مناسب در طول دوره ر

در گلخانه، نگهداري رطوبت نسبي در سطح پايين براي تامين 

ت بهداشت امكان خشک شدن سريع تمامي اندام هاي بوته، رعاي

 گلخانه و ادوات مورد استفاده

 Phomaباليت صمغي ساقه  

cucurbitacearum                 
Mycosphaerella melonis 

 ايجاد لكه هاي رنگ پريده در حاشيه برگ ها، ايجاد زخم و ترشحات

صمغي قهوه اي رنگ روي ساقه، ظاهر شدن خال هاي سياه روي زخم 

اي هلكه  عالئم شانكر و پژمردگي روي ساقه، ايجادهاي بوجود امده، ايجاد 

كه كوچک آب گزيده روي ميوه هاي آلوده و ترشح مواد ضمغي روي اين ل

 ها، پوسيدگي سريع بافت هاي داخلي ميوه

 بين استفاده از بذور ضدعفوني شده و نشاء سالم، جمع آوري و از

ت داشبردن بقاياي گياهي از سطح گلخانه و اطراف آن، رعايت به

وره دگلخانه و ادوات مورد استفاده، ايجاد تهويه مناسب در طول 

ي و بياررشد در گلخانه، برقرار سيستم آبياري مناسب و اجتناب از آ

 بيش از اندازه،  

 Botrytisكپک خاكستري  

cinerea  

تري ايجاد نقاط آب گزيده در برگ، ساقه و دمبرگ و ميوه و پوشش خاكس

 روي لكه ها، رنگ و پودري قارچ 

اي هحذف منابع اوليه آلودگي با جمع آوري و از بين بردن بوته 

دن ن برآلوده از سطح گلخانه ها و مزارع اطراف، جمع آوري و از بي

، خانهبقاياي گياهي از سطح گلخانه و اطراف آن، رعايت بهداشت گل

فوني ضدع استفاده متعادل از كودهاي ازته، استفاده از ادوات تميز و

ده )باالخص ادوات هرس(، رعايت تراكم كشت با هدف تهويه ش

 مناسب
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 کنترل شیمیایی کنترل غیرشیمیایی نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام آفت/ نام علمی

    Alternaria sppلكه موجي )آلترناريا(   

اير ايجاد لكه هاي قهوه اي كم رنگ تا خاكستري به صورت دو

ن وي اندام هاي هوايي، زرد شدمتحدامركز با حاشيه زرد ر

 برگها در آلودگي شديد، كاهش تعداد و اندازه ميوه ها

ويه ، تهاستفاده از نشاء سالم و تهيه شده در شرايط استاندارد

مناسب گلخانه به منظور كاهش رطوبت نسبي، جمع آوري و 

ه مستم از بين بردن بقاياي گياهي، خودداري از استفاده از سي

 تالف دماي شب و روز گلخانه،پاش ، كاهش اخ

 قارچ كش براي اين منظور به ثبت نرسيده است.

 Colletotrichum  orbiculareآنتراكنوز  

يره ايجاد لكه هاي گرد به رنگ قهوه اي روشن تا قهوه اي ت

متمايل به قرمز نزديک رگبرگ ها روي برگ، بدشكل و 

 غربالي شدن برگ ها، ايجاد لكه هاي سطحي، كم عمق و

ده كشيده روي ساقه و دمبرگ، ايجاد لكه هاي گرد و آب گزي

ياه سروي ميوه ها ) در شرايط مرطوب لكه ها به رنگ تيره و 

 با توده اسپور صورتي رنگ مشاهده مي شوند(

از  استفاده از بسترهاي غير آلوده در گلخانه، جمع آوري و

 ،المبين بردن بقاياي گياهي، استفاده از بذور و يا نشاء س

 ودهاستفاده از ارقام مقاوم، آفتابدهي خاک گلخانه هاي آل

 قارچ كش براي اين منظور به ثبت نرسيده است.

 Cladosporiumكپک برگ گوجه فرنگي 

fulvum (syn .Passalora fulva) 

ايجاد لكه هاي سبز روشن در سطح زيرين برگ ) سپس به 

م رنگ سبز زيتوني تغيير رنگ مي دهد(، در صورت تداو

 بيماري گسترش عاليم روي ساقه و ميوه هاي رسيده، 

كاهش رطوبت نسبي و تهويه مناسب گلخانه، كاهش اختالف 

دماي شب و روز جهت جلوگيري از ايجاد شبنم، جمع آوري 

 بقاياي گياهي، ضدعفوني بستر كشت و سطح گلخانه قبل از

 انتقال نشا به بستر اصلي، 

 نرسيده است.قارچ كش براي اين منظور به ثبت 

  Meloidogyne sppنماتد ريشه گرهي .

كاهش رشد و تعداد برگ گياه، كوچكي برگ با رنگ سبز 

 ا يامايل به زرد، كوچک و نامرغوب بودن شكوفه ها و ميوه ه

 شهكال توليد نمي شوند، توليد غده هايي شبيه گال روي ري

حذف كامل اندام هاي هوايي گياه آلوده، رعايت بهداشت 

ن ضدعفوني بستر كشت با متام سديم )واپام( با فرموالسيو  انه، تغذيه مناسب )كاهش مصرف ازت(، آفتابدهي خاک،گلخ

SL32.7%  گرم در هر متر مربع بستر خاک،  50به مقدار

 2.5به مقدار SL30%ايميسايفوس)نماكيک( با فرموالسيون 

 در هزار براي خيار گلخانه اي ، آبامكتين )ترويگو( با

 ليتر در هكتار همزمان با 8به مقدار  SC2%السيون فرمو

يون والسانتقال نشاء خيار گلخانه اي، فلوپيرام )ولوم( با فرم

EC40% ار ميلي ليتر در هكتار  به مقد 937.5-1250به مقدار

 خيار به صورت نشاء
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 بیماری های ویروسی محصوالت گلخانه ای  )سبزی و جالیز(

 کنترل شیمیایی کنترل غیرشیمیایی خسارت و عالئم ظاهرینحوه  نام آفت/ نام علمی

 (leaf  curl Tomato yellow virus(TYLCV)پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي 

 درصورت آلودگي نشاها در مراحل اوليه رشد عاليم به صورت

پيچيدگي حاشيه  عدبشود، در مراحل شديد ديده ميكوتولگي 

هش شدن بين رگبرگ ها، كابرگ ها به سمت باال و پايين، زرد 

ويج شديد محصول، دامنه ميزباني: گوجه فرنگي، خيار، فلفل، ه

 و يونجه،  ناقل ويروس سفيد بالک است.

تهيه بذر و نشاء سالم و عاري از 

ويروس، استفاده از ارقام مقاوم، 

مبارزه با ناقلين قبل از گسترش و 

افزايش جمعيت، رعايت بهداشت 

اندارد ضد گلخانه، نصب توري است

حشره در محل درب ورودي و 

دريچه هاي تهويه گلخانه، 

استفاده از مالچ زرد، بازرسي 

دقيق نشاهاي انتقالي به گلخانه 

قبل از كشت، حذف بقاياي 

گياهي و علف هاي هرز داخل و 

اطراف گلخانه، ضدعفوني ادوات 

 كشاورزي.

مبارزه با ناقل )در قسمت 

آفات گلخانه اي ذكر شده 

 است(

 Tomato Mosaic virus  (ToMV)ويروس موزاييک گوجه فرنگي   

كوتولگي گياه، كوچک شدن، لكه اي و عالئم به صورت 

 موزاييكي و بدشكل شدن برگ ها و گاها خشكي آن ها، نكروز

وي بز رسساقه، موزاييک زرد و قرمز، لكه ها يا حلقه هاي زرد يا 

ميوه ميوه، سوختگي قهوه اي قسمت هاي داخلي گوشت 

ميوه و  خصوصا محل اتصال به دم ميوه(، تغيير رنگ پوست

 ها مي باشد.برجسته شدن اين قسمت

به طريق مكانيكي انتقال 

مي يابد لذا رعايت 

بهداشت الزامي است. 

ضدعفوني قيچي باغباني 

 %10با هيپوكلريد سديم 

در زمان هرس، عدم ثبت 

يا توصيه سموم در سبد 

 سم كشور

  spotted wilt virus Tomato (TSWV)لكه اي گوجه فرنگي  ويروس پژمردگي

ها، بدشكلي ميوه ها، بدشكلي و تغيير رنگ و برنزي شدن برگ

فل، فرنگي، فلنكروز برگ ها، كوتولگي گياه، دامنه ميزباني: گوجه

زميني، توتون وبرخي گياهان زينتي. ناقل ويروس تريپس سيب

 است.

    

 disorder virus, CYSDV Cucurbit yellow stuntingويروس كوتولگي كدوئيان 

شود با پيشرفت هاي زرد در برگها ظاهر ميدر مراحل اوليه لكه

شود، كوتولگي و ها زرد ميبيماري همه سطح برگ بجز رگبرگ

 هاي ديگر بيماري است، اندازه و كيفيتزردي گياهان از نشانه

ن عالوه بر كدوديايابد، دامنه ميزباني: ميوه به شدت كاهش مي

وس لوبيا، يونجه و كاهو نيز ميزبان ويروس هستند. ناقل وير

 سفيد بالک است.

تنظيم زمان كشت، تهيه نشا سالم 

و گواهي شده، استفاده از مالچ 

جهت از جمله براق و آلومينيومي 

جهت حفاظت گياه، نصب توري 

مناسب براي اجتناب از ورود 

 ناقلين به گلخانه.
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 های فیزیولوژیک محصوالت گلخانه ای  )سبزی و جالیز( بیماری

 کنترل  نحوه خسارت و عالئم ظاهری نام عارضه/ نام علمی

 ((Tomato Blossom End Rotپوسيدگي گلگاه يا پوسيدگي سياه  

مله جه از اين عارضه در اثر اختالل در جذب كلسيم، قطع ريشه، مصرف بيش از حد كودهاي ازت

دا د. ابتاوايل رشد و تنش خشكي ايجاد شده و شوري خاک بر شدت آن مي افزايآمونياكي، در 

قابل لكه هاي كوچک آب سوخته در ميوه هاي سبز در محل گلگاه ميوه گوجه فرنگي درست م

ه مي شدمحل دم ظاهر شده و سپس گسترش مي يابد. با رسيدن ميوه، لكه ها تيره، خشک و چر

يوه هاي تر از مر زودبز مايل به سياه تغيير مي يابد. ميوه هاي بيمابا تغيير رنگ از زرد روشن تا س

ا تغذيه ب (hardningآماده سازي نشاها قبل از انتقال ) سالم مي رسند.

 ريزمغذي ها در بسترهاي نشا، استفاده از كودهاي بيش

مصرف )ماكرو( تدريجي رهش، پرهيز از مصرف كودهاي 

م كاي استفاده از كوده ازته با قابليت آزادسازي آمونياک،

مرحله،  4مصرف )ميكرو( در طول فصل رويش حداقل 

 (Flower Drop)ريزش گل  تهويه مناسب، تغذيه مناسب
ي درجه سانت 13-15رشد نامناسب كيسه بساک و گرده افشاني ناقص در درجه حرارت شبانه )

 . ش گل مي شودگراد(، تنش هاي رطوبتي، خشكي خاک و آبياري بيش از اندازه موجب ريز

 ((Blotchy Ripeningرسيدن لكه دار 

ه اقص بناين عارضه مشابه عالئم ويروس موزاييک توتون است، بخشي از ميوه به علت تلقيح 

د كمبو خوبي نمي رسد. كمبود پتاسيم گياه را به اين عارضه حساس مي كند، دماي پايين و

 شديد نيز آن را تشديد مي كند.
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