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 دستور العمل پیشگیری و مبارزه با بیماری شانکر دوده ای

  

 سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم
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 :مقدمه

 .مي باشدد  شانکر دوده ایبیماری ، زینتي در فضای سبز درختان زوالو برگ و  شاخه عوامل پژمردگي ترین مهم از یکي

دیده مي شود و در موارد جزئي بر روی درختان ندارون و  ( ون)این بیماری بیشتر در درختان توت کاکوزا و زبان گنجشک 

این بیماری در اثر ایجاد تنش های محیطي مانند گرمای شدید تابستان بده همدراه ندا مدن م      .اقاقیا نیز گزارش شده است

ر مشکالت تغذیه ای بوجود مي آید شروع مي شود و در صورت عدم کنتدرل شددت   بودن آبیاری و یا تنش هایي که در اث

بنابراین مي توان گفت که این بیماری جزء بیمداری هدای   . مي بخشد و گاهي منجر به خشکیدگي کامل درخت مي گردد

سدالهای اخیدر در    این بیماری در .ثانویه محسوب شده و در درختان با وضعیت آبیاری و تغذیه مناسب مشاهده نمي گردد

برای جلوگیری از گسترش ایدن بیمداری    .فراگیر نشده است رخي از مناطق مشاهده شده است اما خوشبختانه تا به امروزب

در فضای سبز بایستي در وهله اول این بیماری کامال شناخته شود و سپس راههدای پیشدگیری و مبدارزه بدا آن عملیداتي      

 .گردد

 

 :مشخصات بیماری

مي باشد کده توسده هدوا، آب و ادوات     Nattrassia mangiferae بیماری نوعي قارچ بیماری زا با نام علميعامل این 

    از طریق زخم های ایجاد شده به خصوص محل هدرس و ریشده هدای ضدعیه شدده وارد درخدت        انتقال مي یابد و هرس

بهتدرین شدرایه رشدد بدرای ایدن      ( اوایل بهار)درصد  55درجه و رطوبت 55دمای . مي شود و باعث آلودگي آن مي گردد

بندابراین  . پیددا مدي کنندد   درجه قددرت انتقدال    75در دمای زیر صفر درجه و باالی  زااسپورهای بیماری. بیماری مي باشد

 .شرایه سرد زمستاني و گرم تابستاني بهترین زمان انتقال و گسترش بیماری مي باشد

 :عالئم خسارت

در  .سیاه شدده و ریدزش مدي کندد     در خرداد ماه برگ درخت در اثر این بیماری،  :ج درختعالئم خسارت در تا (الف

تغییر رنگ مي دهند و بدرگ جدیددی در آنهدا دیدده      قهوه ایشاخه های آلوده به رنگ نارنجي تا پوست طول فصل رشد 

عه بیمداری در شداخه هدا،    بعد از توسد . بنابراین گاهي درختي با چند شاخه خشک در فصل رشد دیده مي شود. نمي شود



3 
 

اسپورهای قدارچ   از زمان ابتالء به بیماری، یک تا دو سالسپری شدن بعد از  .منتقل مي شود درخت به تنه بیماری نهایتا

بنابراین زماني متوجه بیمداری   .تشکیل شده و بعد از آن قابل رویت مي شود دوده ای کپکیر پوست درخت بصورت ز در

  .بیماری کامال گسترش پیدا کرده و درخت را کامال آلوده کرده استخواهیم شد که عامل 
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 به ریشده منتقدل مدي شدود و سدپس     عامل بیماریبعد از گسترش بیماری در تاج درخت،  :عالئم خسارت در ریشه( ب

پای درخت جداری         این حالت در برخي از درختاني که به هر دلیلي آب بیشتر از حد نیاز در  .منتقل مي شود توسه ریشه

بدا تکدان   در اینصورت درخت بعد از مدتي سست شدده و   .مي شود و یا در چمن کاشت شده اند، بیشتر مشاهده مي شود

در این مورد گاهي درخت در فصل رشد دارای بدرگ اسدت امدا بعدد از مددتي      . های دست کامال در زمین حرکت مي کند

 .بطور ناگهاني ریزش برگ پیدا مي کند

 :روشهای پیشگیری و مبارزه

 ع وقتو انهدام آنها در اسر سانتي متر پایینتر از محل خشکیدگي 11حذف شاخه های خشک از  -1

کارگران هرس بایستي کامال با عالئم بیماری آشنا باشند تا بعد از انجام هدرس  درخدت آلدوده، حتمدا ادوات هدرس را       -5

 .استفاده کرددرصد  11و یا محلول اکسي کلرور مس  یتکسواجهت ضد عفوني مي توان از . ضدعفوني کنند

درصد محل  را تراشلیده و    01با برس آغشته به سم اکسی کلرور مس در صورت مشاهده محل شانکر، الزم است  -7

گرم در یک لیتر چسلب هلرس     01سم قارچکش اکسی کلرور مس به اندازه چسب هرس آغشته به  این مح  را با

 .د، پانسمان کرآماده

 در اواخر اسفند و اوایل بهار مبارزه شیمیایي -4

 :برای انجام مبارزه شیمیایی دو نوع دستور کار وجود دارد

   :عملیات اجرائی در تاج درخت (الف

( درختاني که عالئم ذکر شده را دارندد )بعد از انجام پانسمان الزم است کانون های آلودگي شناسایي شده و درختان آلوده 

که در محدوده کانون آلودگي قرار دارند و احتمدال بدروز بیمداری    ( درختان توت کاکوزا، نارون و ون)درختاني و همچنین 

در دو مرحله سمپاشي و ضددعفوني  ( شاید تا کنون هیچگونه عالئم بیماری در آنها مشاهده نشده است)در آنها وجود دارد 

 .گردد
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بده صدورت    دو نوبت سمپاشیو جلوگیری از گسترش آن نیاز به  (کوبيکانون )مبارزه با بیماری در کانون آلودگي برای 

آلدوده در محددوده کدانون    برگ درختدان   بر روی تنه و شاخ و با قارچکش تیوفانات متیل یا اکسي کلرور مس محلولپاشي

 .در نقاط اشاره شده مي باشد آلودگي و

 .مي باشد جوانه های توت کاکوزافندقي شدن اسفندماه و در زمان  تا اواسه در اوایل :مرحله اول

 .مي باشد برگ از هر جوانه 4تا  7در زمان رشد اردیبهشت ماه  و  ایل تا اواسهدر او :مرحله دوم

بعدد از گذشدت یدک مداه از     ) درخت بیمار در صورت عدم سبز شدنبعد از اتمام عملیات سمپاشي در اواخر فروردین ماه، 

درخت مذکور کانون آلودگي بدوده   ،زیرا بعد از آن آن گردد کامل که بر کردن حذف درخت بصورت ، اقدام به(فصل رشد

 .وجود دارد بیماریبه درختان دیگر در بوستان و گسترش  (اسپور بیماری) باد، احتمال انتقال آلودگي وزشو با 

را مدي باشدد زیدرا    الزم بذکر است که سمپاشي درخت آلوده و خشک شده قبل از حذف و جابجدایي الزم االجد   :نکته مهم

 .در اثر جابجایي درخت پخش مي شود و ضایعات هرس ترجیحا سوزانده شود اسپورهای قارچ بیماری زا براحتي
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 :عملیات اجرائی در ریشه درخت (ب

محلدول  در هدر زمدان،   ( ... وریدزش ناگهداني بدرگ    عددم اسدتحکام درخدت،    ) ذکر شده خسارت در صورت مشاهده عالئم

 در اطدراف ریشده  آب آمداده کدرده و    مقدداری سدم در   پدودر  گرم 111به میزان  تیوفانات متیلقارچکش متاالکسیل و یا 

ن قارچکش در پدای درختداني   در این عملیات فقه درختان آلوده مدن ر مي باشد و ریخت .استفاده مي گردد درخت آلوده

 15برای اطمینان از حاصل کار مناسب اینکار را در دونوبت بده فاصدله    .نشانه های بیماری هستند الزم نمي باشد که فاقد

 .روز انجام دهید

و اقدامات بیشتر در طول فصل و سالهای آینده الزم است کانون های آلودگي ثبت شود و به صورت مسدتمر  بررسي جهت 

و  مختلده در قدم  از فضای سبز مناطق  سال اخیر 5در طي طبق بازدید های بعمل آمده . مورد بازدید و ارزیابي قرار گیرد

در سدال اوا و سدال دوم چنددان گسدترش      ثبت گزارش این بیماری در مناطق مختله، کانون های آلودگي مشخص شده

کمبود آب و نارسدایي هدای آب بده درخدت     پیدا نکرده است اما قابلیت گسترش این بیماری با توجه به تغییرات اقلیمي و 

چندین  آن، در صدورت مشداهده    خسدارت  است که با توجه به تشریح بیمداری و عالئدم   ابراین الزمبن. بسیار زیاد مي باشد

 .با واحد گیاهپزشکي سازمان جهت بازدید، پیگیری موضوع و توصیه های الزم هماهنگي صورت گردد عالئمي

 


