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اثر بیکربنات پتاسیم در مدیریت بیماري سفیدك پودري جالیز، با هدف استفاده از مواد بی

هاي کامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تکـرار در شـرایط گلخانـه    در قالب طرح بلوكزیست روي میزبان خیار 
رژیم ی شاملتیمارهاي آزمایش. بررسی گردید 1389و  1388هاي 

تتراکونـازول   ،از گروه استروبیلورین) WG 50%استروبی 
ب) WG 80%تیوویت (سولفور  همراه با) SP 85%کالیبان(پتاسیم 
پنج درهزار را بـ  تظبا غلامکان استفاده از بیکربنات پتاسیم  ،نتایج حاصل. 

هم. کردودري خیار در شرایط گلخانه تایید پ مدیریت بیماري سفیدك
روزه بیماري را نسبت به شاهد هفتپاشی  تتراکونازول به تناوب و با فاصله سم

متیل ب م کروزکسیاستفاده از بیکربنات پتاسیم پس از تتراکونازول و 
در میزان بیماري درصد  43/86و  86/87 باعث کاهشترتیب دوم و چهارم به

کروزکسیپاشی با  سه نوبت استفاده از بیکربنات پتاسیم، پس از سم
کاهش درصد  29/74و  71/75 موجب ترتیبدوم، سوم و چهارم به

Sphaerotheca, Erysiphe، استروبی، تریازول، دومارك، کالیبان :هاي کلیدي
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  مقدمه
یاهان گهاي  يترین بیمارسفیدك پودري جالیز از مهم

بـاالیی  اقتصـادي  از اهمیـت   و باشد خانواده کدوئیان می
اسفندیاري ). 2005روبرتس و کوچارك (برخوردار است 

. بیمــاري را از ایــران گــزارش نمــودایــن  1326در ســال 
که کشـت گیاهـان جـالیزي     کشور مناطقاکثر بیماري در 

 سـفیدك پـودري  ). 1359بهداد (دارد وجود  ،استمعمول 
از طریق کاهش تعداد و اندازه میوه وکوتـاه کـردن دوره   

موسـلر و نشـیم   ( گردد باعث بروز خسارت می ،برداشت
 Sphaerotheca fuliginea (Schltdl.)هاي گونه). 2005

Pollacci و Erysiphe cichoracearum DC. عنوان به
جـان و  (نـد  ا شـناخته شـده  سفیدك پودري جـالیز  امل وع

سترش بیشتري داشـته  گ S. fuliginea ).2002همکاران 
، 1359بهـداد  ( برخوردار اسـت  باالتريو از قدرت تهاجم 

ــک ــرات م  E. cichoracearum .)1999 و شیشــکوف گ
در فصل بهـار و نیـز اوایـل     وتري دارد  بهینه پایین دماي

در حـالی کـه    ،شود بیماري می موجب ،هاي خنک تابستان
S. fuliginea دارد  بیشـتري گسـترش  هـاي گـرم    در ماه

نژادهـاي   ).1999 و شیشکوف گرات مک، 1996گرات مک(
ــادي از  ــه هــر دو زی ــده اســت کــه در  گون گــزارش گردی

صورت وجود شـرایط مسـاعد محیطـی، توانـایی ایجـاد      
بیماري در بسیاري از ارقام مقاوم و متحمل کـدوئیان را  

  ).2002جان و همکاران ( دارند
تشخیص به مدیریت سفیدك پودري جالیز متکی به 

هاي زراعی  روش. هاي تلفیقی است روشو موقع بیماري 
لیت بـاالي انتشـار کنیـدي کـارایی     مثل تناوب به دلیل قاب

گـاي و همکـاران   ( باشـند مـی اثـر   چندانی نداشـته یـا بـی   
 ،اســتفاده از ارقــام متحمــل و مقــاوم بــه بیمــاري ).1985

سیلیکون،  ،)1999بتیول (ترکیبات غیرسمی براي میزبان 
 ،)2002بالنگـر و البـه   (هاي سدیم، آمونیم و پتاسیم  نمک
القـاء  رکیبـات شـیمیایی   و ت زیسـتی عوامـل   ،هـا  کش قارچ

اجزاي اصلی مـدیریت   مقاومت سیستمیک اکتسابیکننده 
هکتــور و همکــاران (د نباشــ ســفیدك پــودري جــالیز مــی

2006.(  

هـاي   کـش  قـارچ  ،انجـام شـده   هايهبر اساس مطالع
 ،3پنکونـازول   ،2هگزاکونـازول  ،1متیـل  –اس  -اسیبنزوالر

ــادیمفون  ــیم  ،4تری ــل کروزکس ــیم  ،5متی ــات پتاس ، بیکربن
 در )8فلینــت( 7فلوکســی اســتروبین و تــري 6راکونــازولتت

عنوان مواد شیمیایی موثر خیار بهکنترل سفیدك پودري 
عظیمی و  ،1383و همکاران زواره   جمالی( اندمعرفی شده

  .)1389عظیمی و شاکري ، ب والف  1387همکاران 
-بـه ) پتاسـیم  بیکربنـات   "عمـدتا (هاي بیکربنات  نمک 

 بـر  مـوثر هـاي   کـش  عنوان ماده اصـلی در سـاخت قـارچ   
. گیرنــد هــاي پــودري مــورد اســتفاده قــرار مــی  ســفیدك

ــدار    ــه مق ــیم ب ــات پتاس ــار   1-5بیکربن ــوگرم در هکت کیل
کیلـوگرم در   پـنج شود و در مقادیر بـاالتر از   استفاده می

. سـوزي داشـته باشـد   اههکتار ممکن اسـت خاصـیت گیـ   
 5/0-1انـد کـه اگـر     نشـان داده  هاي انجـام شـده  بررسی

درصد روغن به بیکربنات پتاسیم اضافه گـردد تـاثیر آن   
زیـو و  ( یافـت خواهـد   افـزایش در کنترل سفیدك پودري 

). 1996 اترگـ مـک ، 2001کـوپر و همکـاران    ،1992زیتر 
هاي پودري کـه   سفیدك ها در کنترل کش یی این قارچآکار
ــا قــارچ امکــا ــه   کــش ن تمــاس عامــل بیمــاري ب نســبت ب

. بـوده اسـت  تـر  موفـق  ،باشدهاي دیگر بیشتر می بیماري
رغم تاثیر متوسط بیکربنات پتاسیم در کنترل بیماري  علی

مختلـف  تجـاري  هـاي   نـام  بـه ایـن مـاده    ،سفیدك پودري
 EPA9)( آمریکـا  توسط سازمان حفاظـت محـیط زیسـت   

ســتفاده در محصــوالت ســالم و ارگانیــک ثبــت و جهــت ا
  ). 2001کوپر و همکاران (توصیه شده است 

 هـاي  کـش  قـارچ بررسی اثـر تلفیـق    ،این مطالعههدف 
در با بیکربنـات پتاسـیم    راکونازولتتو  متیل کروزکسیم 

تا ضمن اجتنـاب از  باشد  کنترل سفیدك پودري جالیز می

                                                
1-Acibenzolar-S-methyl 
2-Hexaconazole 
3-Penconazole 
4-Triadimefon 
5-Kresoxim-methyl 
6-Tetraconazole 
7-Trifloxystrobin 
8-Flint 
9-Environmental Protection Agency 
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هـا   کـش  این قارچها و کاهش مقدار مصرف  بروز مقاومت
هـاي سـازگار بـا محـیط      کش گزینی با قارچاز طریق جاي

هـاي ناشـی از    بیماري و خسارتشدت به کاهش  ،زیست
  .کمک نمایدآن 

  
  

  ها مواد و روش
 20نور مداوم و حرارت  با گلخانهشرایط در  آزمایش

هـاي کامـل    گـراد در قالـب طـرح بلـوك     سانتی درجه ± 2
 1388هاي  در سال تکرار چهارتیمار و  هشتتصادفی با 

  ).1جدول (اجرا گردید  1389و 

هاي مورد استفادهکشپاشی و قارچسم هايیمژر ،تیمارهاي آزمایشی - 1جدول   

پاشی اولسم تیمار پاشی دومسم  پاشی سومسم  پاشی چهارمسم   
  درهزار EC  4/0دومارك  درهزار WG 3/0استروبی   درهزار EC  4/0دومارك  درهزار WG 3/0استروبی   1
  درهزار SP 5کالیبان   درهزار EC  4/0دومارك  درهزار SP 5کالیبان   درهزار WG 3/0استروبی   2

  درهزار SP 5کالیبان   درهزار WG 3/0استروبی   درهزار SP 5کالیبان   درهزار EC  4/0دومارك  3

  درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار WG 3/0استروبی   درهزار EC  4/0دومارك  4
  درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار WG 3/0استروبی   5

  درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار EC  4/0دومارك  6
  درهزار WG3 تیوویت  درهزار WG3 تیوویت  درهزار WG3 ت تیووی  درهزار WG3 تیوویت  7
  درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   درهزار SP 5کالیبان   8
  پاشیعدم سم  پاشیعدم سم  پاشیعدم سم  پاشیعدم سم  9

  
  تهیه گیاهان مورد آزمایش 

که حساس بـه بیمـاري سـفیدك     L489الینخیار بذر 
سـاعت درون   48-72قبل از کاشت به مدت  پودري است

روي زنـی  دستمال مرطوب خیسانده شد و پس از جوانـه 
. متر کشـت گردیـد   سانتی 50هاي کاشت به فاصله  ردیف
 هاي الزم شامل آبیاري، تغذیه با کود کامل و نیـز  مراقبت
-مرحلـه شـروع گـل    ها در بوته .آمد عملهها ب بوته هدایت

کـه از مـزارع آلـوده     دهی بـا اسـپورهاي عامـل بیمـاري    
هاي آلـوده   دادن برگروش تکانهآوري شده بودند ب جمع

  .شدند زنیمایهها  روي بوته
  

  سنجیزیست هايآزمایش
هـاي   بوتـه پاشـی   سم ،بیماريبا مشاهده اولین عالئم 

پاشی  سم. انجام گردیدتیمارهاي آزمایش  طبقآزمایشی 
 7روز تا رسیدن آلودگی شـاهد بـه گـروه     هفتبا فاصله 

  .ادامه یافت )1945(هورسفال و بارات بندي گروهدر 
در هر بوته برگی کـه واجـد بیشـترین     ،یابیارز يبرا

و  ايمشـاهده صورت هآلودگی بود در نظر گرفته شد و ب

) 2شکل (بر اساس نسبت سطح بیماري به کل سطح برگ 
قرار گرفت  2هاي تعریف شده در جدول  در یکی از گروه

  .گردیدو میانگین گروه براي هر بوته مشخص 
  

  ها تجزیه داده
بوته محاسـبه و بـراي تجزیـه     10ي هامیانگین داده

هـاي   ها در قالـب طـرح بلـوك    داده. آماري استفاده گردید
ه هـا بـ   کامل تصادفی تجزیه واریانس و مقایسه میـانگین 

 دوهـاي   دادهروي تجزیـه مرکـب   . شدروش دانکن انجام 
  .سال اجراي پروژه انجام گرفت

  
 

  یجانت
هاي حاصل از ارزیـابی تیمارهـا    تجزیه واریانس داده

ــال ) df ،83/23  =F ،0001/0< P=  8( در ســال اول و س
ــین ) df ،71/20  =F ،0001/0< P=  8(دوم  ــان داد بـ نشـ

چنـین تجزیـه   هم. داردوجود داري  اختالف معنیتیمارها 
، df ،41/43  =F= 8(هــاي ســال اول و دوم   مرکــب داده

0001/0(P <  داري را بـین تیمارهـا نشـان     اختالف معنـی
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) > df ،38/56  =F ،0001/0 P=  1(هرچند اثـر سـال    .داد
 df ،90/1=  8(سـال  × ولی اثر متقابل تیمار  بوددار  معنی

=F ،0816/0 (P <به ایـن نتـایج   ناداست اب. نبوددار  معنی ،

دانکـن بـراي تجزیـه     بـه روش هـا   جدول مقایسه میانگین
  ).3جدول (گردید  حاصلمرکب 

 
)1945( هورسفال و باراتي شدت بیماري به روش بندگروه - 2جدول   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  میانگین شدت بیماري تیمارها در دو سال آزمایش - 3جدول 

 درصد کاهش بیماري نسبت به شاهد   میانگین شدت بیماري  تیمار
  e 29/94 00/5 ± 000/0  دومارك - استروبی  -دومارك  -استروبی 
  d 86/87  62/10 ± 875/1  کالیبان -کالیبان  -استروبی  -دومارك 
  d 43/86  87/11 ± 875/1  کالیبان -دومارك  -کالیبان  -استروبی 
  c 71/75  25/21 ± 136/4  کالیبان -کالیبان  -کالیبان  -استروبی 
  c 29/74  50/22 ± 943/3  کالیبان -کالیبان  -کالیبان  -دومارك 
  bc 86/72  75/23 ± 750/3  کالیبان -استروبی  -کالیبان  -دومارك 
  bc 57/68  50/27 ± 000/5  تیوویت -تیوویت  -تیوویت  -تیوویت 
  b 71/65  00/30 ± 500/2  کالیبان -کالیبان  -کالیبان  -کالیبان 
  a 00/00  50/87 ± 000/0  )پاشی بدون سم(شاهد 

  مقایسه میانگین به روش دانکن در سطح احتمال پنج درصد
  

 داد کهمقایسه میانگین تیمارها در تجزیه مرکب نشان 
هـاي اسـتروبی و تتراکونـازول بـه      کـش  استفاده از قارچ

) 1تیمـار شـماره   (روز  هفتپاشی  تناوب و با فاصله سم
برترین تیمار آزمایش بوده و توانسـته اسـت بیمـاري را    

درصـد   29/94پاشی به میـزان   نسبت به شاهد بدون سم
  .کاهش دهد

ــارچ   ــتفاده از ق ــت اس ــش  دو نوب ــان ک از  پــسکالیب
ــارچ ــش ق ــ   ک ــتروبی ب ــازول و اس ــاي تتراکون ــوان هه عن
تیمـار  (روز  هفـت هاي سوم و چهارم به فاصله  پاشی سم

تیمـار  (پاشـی دوم و چهـارم    عنوان سمهو یا ب) 4شماره 

درصـد   43/86و  86/87ترتیـب بیمـاري را   هبـ ) 2شماره 
  .داداهش پاشی ک نسبت به شاهد بدون سم

-پاشـی  سـم  دراثر کالیبان در صورت استفاده میزان 
اسـتروبی و    هـاي  کـش  دوم و چهارم همراه با قـارچ  هاي

دو  ایــن نوبــت پاشــشجــا شــدن هتتراکونــازول بــا جابــ
کـه در صـورت اسـتفاده از    طوري هب. تغییرکردکش  قارچ
) 2تیمـار شـماره   (پاشی  کش استروبی در اولین سم قارچ

و در صـورت اسـتفاده از    درصد 86/87 انمیزبه بیماري
) 3تیمـار شـماره   (پاشـی   عنوان اولین سمهتتراکونازول ب

درصــد نســبت بــه شــاهد بــدون  86/72 تــا حــد بیمــاري
  .یافتپاشی کاهش  سم

 گروه بیماري شدت  میانگین گروه
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روز از  هفـت سه نوبت استفاده از کالیبان بـه فاصـله   
و یا با ) 5تیمار شماره (پاشی با استروبی  ، پس از سمهم

هـاي   پاشـی  سـم عنـوان  هبـ ) 6تیمار شماره (تتراکونازول 
درصــد  29/74و  71/75ترتیــب دوم، ســوم و چهــارم بــه

بیمـاري  موجـب کـاهش   پاشـی   نسبت به شاهد بدون سم
  .گردید

ها بـا   پاشی صورت منفرد در سمهاستفاده از کالیبان ب
بیمــاري کــاهش درصــد  71/65 باعــث روز هفــتفاصــله 

  .)1شکل ( شدپاشی  بدون سم نسبت به شاهد

  
  هیستوگرام میانگین مرکب تیمارها - 1شکل 

  بحث
متیل و تتراکونازول داراي  م کروزکسی هاي کش قارچ

در مسـیر متابولیسـم عامـل بیمـاري     نقطه اثر تخصصی 
مقـاوم عامـل   هـاي  بنابراین خطـر بـروز جمعیـت   . هستند

سدالکووا و لبدا (ها بسیار زیاد است بیماري نسبت به آن
گـرات و شیشـکوف   ، مـک 2006و  2001گرات ، مک2008
هاي مقاوم بروز جمعیت) 2001(ایشی و همکاران  ).2001

را متیل  م کروزکسیعامل بیماري سفیدك پودري خیار به 
تنها چند سـال پـس از ثبـت    ، 1999و  1998هاي بین سال

در هـا هرچنـد   کـش این قارچ. اندگزارش کرده ژاپنآن در 
ولـی  دارنـد  تـاثیر زیـادي    سـفیدك پـودري خیـار   کنترل 

ها در طول یـک فصـل زراعـی بـراي     استفاده مکرر از آن
شود هاي مقاوم توصیه نمیاجتناب از خطر بروز جمعیت

، 1389 عظیمـی و شـاکري   ،ب 1387عظیمی و همکـاران  (

 1یازنسـکی  ).1999فوجیتـا و همکـاران   ، 2001گـرات   مک
اسـتفاده از   1933شناس گیاهی روسـی در سـال    بیماري

هــاي گیــاهی بــا  بیکربنــات پتاســیم در مــدیریت بیمــاري
نمـود  را مطـرح  آن در کنترل سفیدك پـودري رز   کاربرد

مکانیسم تاثیر وجود نظریه با  ).1993ویلیامز و ویلیامز (
سیدیته در سطح بـرگ از  افزایش ا باکه  بیکربنات پتاسیم

ایــن  ،کنــد گیــري مــی تنــدش اســپور عامــل بیمــاري پــیش
چنـین  هـم . در کنترل بیماري نـدارد  یکش تاثیر قاطع قارچ

تر  در استفاده از بیکربنات پتاسیم براي اخذ نتیجه مطمئن
عظیمـی  ( شودباید پوشش کامل روي سطوح برگ ایجاد 

نـی  ووئر، 2005و همکاران  حسیهالف،  1387همکاران و 
هـاي  نتایج بررسی ).1992زیو و زیتر ، 1996و همکاران 

 ،)1992(زیــو و زیتــر  ،)الــف 1387(عظیمــی و همکــاران 
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دهــد کــه بیکربنــات  نشــان مـی   )2001(کـوپر و همکــاران  
در کنتـرل سـفیدك پـودري خیـار      یپتاسیم، اثر متوسـط 

درصـد   49-51که در شرایط مزرعـه تنهـا    طوريهب. دارد
کـش   بیماري را نسبت به شـاهد بـدون اسـتفاده از قـارچ    

 دلیل سازگاري آن با محـیط زیسـت  اما به. دهد کاهش می
براي استفاده در تولید محصوالت سالم و ارگانیک ثبت و 

کوپر و  الف، 1387و همکاران عظیمی (یه شده است صتو
پاشـی در  توصیه به انجام سـم  از طرفی ).2001همکاران 

کنترل سفیدك پودري خیار در ایران متکـی بـه اطالعـات    
پس از بروز  پاشیاولین سم "آگاهی نیست و معموالپیش

کربنـات  کـه ایـن امـر اثـر کـم بـی       گیردبیماري انجام می
  .)الف 1387و همکاران عظیمی (کند پتاسیم را تشدید می

پتاسـیم، افـزودن   براي افزایش مقـدار اثـر بیکربنـات    
هاي گیاهی و یا استفاده از آن در تنـاوب  برخی از روغن

 عظیمی(شود میهاي سیستمیک موثر توصیه کشبا قارچ
ــار ــر   1387ان و همک ــو و زیت ــف، زی و  هیســح). 1992ال
به ) FO4490SH(الکترولیت افزودن پلی) 2005(همکاران 

افزودن ) 2012(قادر و همکاران لمقدار سه درهزار و عبدا
ــول    ــه محل ــنج درهــزار را ب ــدار پ ــه مق روغــن آویشــن ب
بیکربنات پتاسیم پنج درهزار براي افزایش مقـدار اثـر آن   

هایی که تـاثیر کـافی   کشاستفاده از قارچ. کنندتوصیه می
متیـل و   م کروزکسـی در کنترل سفیدك پودري دارند مثل 

گـزین کـردن   هاي اولیه و جـاي  پاشی تتراکونازول در سم
هـاي   هاي تماسی مثل بیکربنات پتاسیم در نوبتکشقارچ

پاشـی،   به دنبال اولـین و یـا دومـین سـم    پاشی  سمبعدي 
هـاي   کـش  ضمن افزایش ضـریب نفـوذ اسـتفاده از قـارچ    

معدنی سازگار بـا محـیط زیسـت، خطـر بـروز مقاومـت       
متیـل و تتراکونـازول    م کروزکسیهاي  کش نسبت به قارچ

الف، زیـو   1387و همکاران  عظیمی(دهد  را نیز کاهش می
، کـوپر و همکـاران   2008سدالکووا و لبـدا   ،1999و زیتر 

گـرات و شیشـکوف   ، مـک 2006و  2001گرات ، مک2001
2001.(  

با تلفیق بیکربنات پتاسـیم   مقاله سعی گردیددر این 
ــارچ  ــا ق ــش ب ــده    ک ــت ش ــاي ثب ــیه ــل و  م کروزکس متی

وبیلورین تتراکونازول از دو گروه شیمیایی متفاوت استر
پاشی مناسبی براي نیل بـه اهـداف    و تریازول، رژیم سم

هـاي سـازگار بـا محـیط      کـش  افزایش ضریب نفوذ قـارچ 
هاي  کش زیست و اجتناب از بروز مقاومت نسبت به قارچ

  . شودثبت شده در کشور ارائه آلی 
-هبرا استفاده از کالیبان بررسی، نتایج حاصل از این 
 هاي کش با قارچدر تناوب اشی پ عنوان جزئی از رژیم سم

 .کنـد تایید می متیل و تتراکونازول م کروزکسیسیستمیک 
این نتایج، با نتـایج موجـود در جدیـدترین منـابع کـه بـر       

هاي تماسی با طیف اثر گسـترده، در  کشاستفاده از قارچ
هــاي سیســتمیک بــا مکانیســم اثــر کــشتنــاوب بــا قــارچ

عظیمی و همکاران (کنند، منطبق است تخصصی تاکید می
 ،1999زیو و زیتر ، 1996وونی و همکاران ئرالف،  1387

گرات ، مک2001، کوپر و همکاران 2008سدالکووا و لبدا 
بـر اسـاس    ).2001گرات و شیشکوف ، مک2006و  2001

پاشـی بـراي اسـتفاده از     بهترین رژیم سـم  ،نتایج حاصل
کالیبــان در مــدیریت بیمــاري ســفیدك پــودري خیــار در 

 -اســتروبی  -شــدید، رژیــم دومــارك  واگیــريرایط شــ
دومـارك   - کالیبان – کالیبان و رژیم استروبی -کالیبان 

در صورت پایین بودن شدت بیمـاري  . باشد کالیبان می –
ــی ــم    م ــت اول س ــط نوب ــوان فق ــی از    ت ــا یک ــی را ب پاش
هاي استروبی یا دومـارك انجـام داد و در بقیـه     کش قارچ
  .گزین نمودجاي ها کالیبان را پاشی سم

در کش تماسی عنوان قارچبهکالیبان  کردن گزینجاي
اولـین و یـا دومـین     بـه دنبـال  پاشی بعدي  هاي سم نوبت
هـاي  کـش قـارچ  ضـمن افـزایش ضـریب نفـوذ     ،پاشی سم

را  آلـی هـاي   کـش  بـروز مقاومـت بـه قـارچ    تماسی، خطر 
  .دهد کاهش می

کش در فراینـد مـدیریت    استفاده از این قارچدر نهایت 
و  دقیـق بیماري سفیدك پودري جالیز به شـرط توصـیه   

ز توانـد در کـاهش دفعـات اسـتفاده ا     هنگام میهمصرف ب
  .محیطی مفید باشدهاي با اثرات سوء زیست کش قارچ
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Abstract 

Effect of potassium bicarbonate in management powdery mildew of cucurbits was evaluated to 
obtain environmentally safe and sound method for prevention and control of the disease. The 
experiment was carried out in a randomized complete blocks design (RCB) with eight treatments 
and four replications under greenhouse conditions during 2009-2010. The treatments were different 
spraying programs of kresoximmethyl (Stroby WG 50%) from strobilorins, tetraconazole (Domark 
EC 10%) belongs to Triazoles, sulphur (Thiovit WG 80%) plus potassium bicarbonate (Kaliban SP 
85%) as well as check treatment (without spraying). The results confirmed the possibility of using 
potassium bicarbonate at the concentration of 0.5 percent as a part of spraying program in 
controlling of powdery mildew disease of cucurbits in greenhouse condition. Also, alternate 
application of kresoximmethyl and tetraconazole and with seven day intervals reduced disease by 
94.29 percent compared to the check. Two times spraying of bicarbonate potassium alternatively 
with tetraconazole and kresoxim methyl as 3rd and 4th or as 2nd and 4th sprayings reduced disease by 
87.86 and 86.42 percent, respectively compared to no-spraying check. Three times spraying of 
bicarbonate potassium following kresoximmethyl or tetraconazole sprayings as 2nd, 3rd and 4th 
sprayings decreased disease by 75.71 and 74.29 percent, respectively as compared to no-spraying 
check. 
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