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شماره 15

آنتراکنوز گل سرخ
بیماری اوتزاکىًس گل سزخ ايلیه بار در سال  7331اس ایزان گشارش ضدٌ است .عالیم بیماری بصًرت ظًُر لکٍ َای
گزد ي یا کمی کطیدٌ ريی بزگ َا می باضد .ایه لکٍ َا ابتدا سبش روگ پزیدٌ بًد ي سپس سییاٌ ار یًاوی میی ضیًود ي در
تمامی بزگ ظاَز می ضًود ي رگبزگ َا ي پاراوطیم بزگ را ویش می پًضاوىد .تعداد کمی لکٍ ريی بزگچٍ َا ویش تطکیل می
گزدد .پس اس پایان رضد لکٍ َا ،ایه لکٍ َا کٍ يسط آوُا واسک ضدٌ است می خطکىد ي یا حتیی سیًراخ میی ضیًود .ريی
ضاخٍ َا سخم َای کًچک(حديد  2میلی متز) معمًال کزيی تطکیل می ضیًود کیٍ کیًچکتز اس سخمُیای ريی بیزگ َیا
َستىد .سطح ایه سخم َا ريی ضاخٍ َا صاف ي یا در يسط فزي رفتٍ است ي بٍ روگ قًٌُ ای سزبی روگ یا خاکستزی می
باضىد .سخم َا ريی دمبزگ َا ي اجشای کاسبزگ َا ي َمچىیه ريی گلبزگ َا ویش ظاَز می ضًود .بطًر کلی بزگ َیای
قاعدٌ ساقٍ َا بیص اس بزگ َا ی وًک ضاخٍ َا ی وًرستٍ مًرد حملٍ قزار می گیزود .بزگچٍ َای آلًدٌ سرد ضدٌ ي ریشش
پیدا میی کىىید .در ب یص َیای سینید رویگ ي خطیکیدٌ لکیٍ َیا ،اویدا َیای تًلیید مقیل قیارر (اسیزيل َیا) عامیل
بیماری Sphaceloma rosarumبصًرت سیزاپیدرمی بٍ عمق کم تطکیل می ضًود.
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شماره 15

پوسيدگي خاکستری گل رز
بیماری سًختگی خاکستزی یا پًسیدگی خاکستزی رس باعث کاَص ضدید عملکزد ي میشان عطز ي اساوس استحصالی
گلسزخ می گزدد .ایه بیماری ريی رس ،گالیًل ،پامچال ،مزکبات ،کاملیا ،ختمی ي پییاس در اییزان گیشارش ضیدٌ اسیت .در
تمامی گل اوٍ َای پزيرش گل رس در خًسستان دیدٌ می ضًد .عامل بیماری َم بٍ گل َا ي َم بٍ ضاخٍ َا حملٍ می کىد
ي در مدت کًتاَی باعث پژمزدٌ ضدن گل َا ضدٌ ي پًضص خاکستزی مایل بٍ قًٌُ ای قارر در تما سطح گیل مطیاَدٌ
می ضًد.
عالیم بیماری بصًرت سزعصایی ضدن ي خطکیدگی جًاوٍ ي ىچٍ َا ظاَز می ضًد .بیمار ی بیا ایایاد لکیٍ َیای
کًچک قًٌُ ای تايل ماوىد ريی دمگل ،کاسبزگ ي جًاوٍ َای بزگ ضزيع ي با گذضت سمان ایه لکٍ َای متعدد بیٍ َیم
پیًستٍ ي مًجب سیاٌ ضدن ىچٍ َا ،دمگل ي جًاوٍ َای اوتُایی می ضًود .ىچٍ َای آلًدٌ باس ومی ضًود ي میسلیً قارر
عامل بیماری ريی آوُا رضد می کىد ي جًاوٍ َای آلًدٌ سیاٌ ي بصًرت سزعصایی در می آیىد .گلبزگُای گلُای آلیًدٌ در
اثز بیماری کًچکتز ضدٌ ي لکٍ َای روگی کٍ عمدتا تًسط حاضیٍ قزمش احاطٍ ضدٌ اود ،بٍ صًرت لکٍ َای وامىظم ي بشرگ
گستزش م ی یابىد کٍ با تداي رطًبت ي دمای خىک با میسلیً َای قًٌُ ای خاکستزی قارر عامل بیمیاری پًضییدٌ میی
ضًود .محل آ لًدگی ريی ساقٍ َای مسه تز بصًرت سخم َایی قًٌُ ای تیزٌ ي کمی فزي رفتٍ در می آید .عامیل بیمیاری
قارر  Botrytis cinereaاست کٍ سمستان را بصًرت اسکلزيت در سطح یا سیز الیٍ کًتیکًلی میشبان بسز میبزد.
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