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  مقدمه .1

 های عنوان قارچ بهمعموالً که اند ای از موجودات میکروسکوپی شبه قارچ فیتوفتراها دسته

 یپوسیدگی ریشه و طوقه بسیارفیتوفترا عامل های مختلف  گونه شود. یاد میاز آنها  دوستآب

 . (4) هستنداز گیاهان زراعی و باغی 

در ایران و درختان سیب  مهم های بیماری از جمله ناشی از فیتوفتراها پوسیدگی طوقه و ریشه

در اهمیت قارچ گردد.  باعث توقف حرکت آب و مواد غذائی در گیاه میبوده که جهان 

با  نوزدهمدر قرن امروزی آن  شکل به شناسی ترا همین نکته کافیست که علم بیماریفیتوف

آن گونه جدید از  54، در حدود 22و  11زمینی آغاز و در طی قرون  سیب فیتوفترای همطالع

ها تحقیق بر روی این بیمارگر، همچنان فیتوفترا به عنوان  با وجود سال .(12) شناسائی شدند

های ابتدائی قرن بیست و یکم(  های اخیر )سال شاورزی مطرح است و درسالچالشی بزرگ در ک

  .(8) گونه رسیده است 112بیش از به و های شناسائی شده آن دو برابر شده  تعداد گونه

دار متحرک(،  تاژک زئوسپور )اسپورهای که شامل کند این بیمارگر، سه نوع اسپور تولید می

این سازی گیاهان دارند.  . زئوسپورها نقش مهمی در آلودهندباش می کالمیدوسپور و اووسپور

های مرطوب با رطوبت اشباع شنا کرده و خود را به طوقه درختان  در خاک توانند می اسپورها

شوند. گاهی  داری می زئوسپورها داخل اندامی به نام اسپورانژیوم تولید و نگه. برسانندمیزبان 

تواند جوانه زده و اندام جدید تولید نماید. گاهی نیز  پور میخود اسپورانژیوم به عنوان یک اس

نقش  این گروه از اسپورها. گردد تعداد زیادی زئوسپور حاصل می انژیوماز تندش هر اسپور

کنند. کالمیدوسپورها، همانند زئوسپورها،  لعه اپیدمیولوژی بیماری ایفا میادر مط را مهمی

لی برخالف زئوسپورها که فقط برای چند ساعت گردند و اسپورهای غیرجنسی محسوب می

توانند تا چند سال در بقایای گیاهی و خاک دوام داشته باشند.  می فعال هستند، کالمیدوسپورها

 و همانند کالمیدوسپورها در بقای دراز مدت قارچ نقش باشند میاووسپورها، اسپورهای جنسی 

 . (12) دارند اساسی

عنوان  به  P. cactorumاند، گونه  جدا شدهسیب را از درختان فیتوفتهای مختلف  گرچه گونه

از گونه گیاهی  222که به بیش از معرفی شده است سیب ترین گونه بیماریزا بر روی  مهم

های بذری سیب در  در زمانی که تنها از پایه کند. حمله مینیز داران و توت فرنگی  جمله هسته

استفاده از ولی با گسترش  ،یماری خیلی محدود بودگردید، شیوع این ب باغات استفاده می

رطوبت گسترش یافت. بتدریج ، این بیماری نیز در باغات سیب کننده های رویشی پاکوتاه پایه

ضخامت هیف این گونه کمتر از . (7) باالی خاک برای زندگی و توسعه بیماری بسیار حیاتی است

از مشخصات مهم این گونه  (.1دهد ) ان میشش میکرومتر بوده و بطور نامنظم تورم هیفی نش
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های جنسی نر و  اندام برجسته و مشخص بر روی اسپورانژیوم و امتزاج (پاپیلنوک )داشتن 

 (. 1باشد )شکل  می ماده به صورت پاراژن

 

  
. در شکل سمت راست ، عامل پوسیدگی طوقه و ریشه سیبP. cactorumهای میکروسکوپی  . اندام1شکل 

جنسی نر و  های اندام برجسته روی اسپورانژیوم با پیکان مشخص شده است. در شکل سمت چپ، امتزاجپاپیل 

 گردد.  ماده مشاهده می

 

 .Pو  P. syringaeپوسیدگی میوه فیتوفترائی بیماری مهم دیگری است که بر اثر فعالیت دو گونه 

cactorum مشاهده شده است. هر دو گونه کاری دنیا در شرایط باغ و انبار  در تمام مناطق سیب

های  های نزدیک به سطح زمین و یا میوه میوه انند تو خاکزی در شرایط مساعد محیطی می

 انباری را آلوده کنند. 

گراد(  درجه سانتی 12-18)دمای بهینه ی باالتر هاو در دمامعموالً در تابستان  P. cactorumگونه 

گراد(  درجه سانتی 12-14)دمای بهینه تر خنکدماهای  در P. syringaeولی گونه  ،فعالیت داشته

و نیز  (Cox)بخصوص رقم کاکسهمه ارقام سیب دهد.  شان میحداکثری خود را نفعالیت 

عالئم پوسیدگی میوه فیتوفترائی بسته به . هستندحساس  P. syringaeگونه های گالبی به  میوه

تندی شبیه به معموالً با تولید بوی نوع رقم و شرایط محیطی متفاوت است. گندیدگی میوه 

اشتباه  .Monilinia sppای ناشی از  سرکه همراه است و عالئم ممکن است با پوسیدگی قهوهبوی 

 . (16) شود

صورت اسپورهای جنسی اووسپور در میوه و  به P. syringae و P. cactorumی هر دو گونه

ها دو تا سه هفته قبل  آلودگی میوه. کنند می گذرانی های ریخته شده روی زمین زمستان برگ

حال اگر آلودگی در زمان برداشت  ره دهد. به ها رخ می از زمان رسیدگی و از طریق عدسک
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های آلوده در  و میوهقابل تشخیص نبوده میوه رخ دهد، عالئم بیماری در زمان برداشت 

ی دیگر را نیز آلوده ها گراد( تولید هیف کرده و میوه درجه سانتی 3-4شرایط خنک انباری )

  .(6)کنند می

 عالئم بیماري  .2

درختان آماده باردهی  زمانی کههای سیب  گی نهالسال 3-4بیشترین خسارت بیماری در مرحله 

سال نوعی ضعف و کندی رشد  2-3پس از آلودگی درختان به مدت  شود. میمشاهده  ،هستند

توسعه بیماری مساعد باشد درختان  اگر شرایطمیرند.  میدر نهایت دهند تا اینکه  نشان می

( نوعی هسال 12-12تر ) . درختان مسنروندبیک فصل رشد از بین طول در ممکن است 

درختان بالغ معموالً توسط فتیوفترا از بین . (7) دهند نشان می را آلودگیدر برابر مقاومت 

 . (12) مگر اینکه تحت استرس آبی واقع شوند ،روند نمی

ها در تابستان و قرمز و برنزه  کاهش رشد، زرد و کوچک شدن برگ ضعف عمومی درخت،

(. آلودگی از محل تالقی 2ها در اوایل پاییز از عالئم اصلی این بیماری است )شکل  شدن برگ

کند که به  گردد. بیماری روی تنه نوعی زخم ایجاد می ریشه فرعی و تنه اصلی درخت آغاز می

دشوار به نظر نسبتا شانکر در اوایل تشکیل آن  شود. تشخیص آن شانکر هم گفته می

کند که بعداً  آبسوختگی پوست درخت بروز می زیرا مراحل اولیه آلودگی بصورت،رسد می

شود. ناحیه تیره در همه جهات گسترش یافته و دور  بصورت ناحیه تیره ای روی تنه دیده می

 ود.ش گیرد و در نهایت باعث پژمردگی درخت می می ساقه را فرا

 

  
 فیتوفتراناشی از )سمت چپ( به درخت و )سمت راست( هلو . زوال درختان 2شکل 

 

تر  گردند که تشخیص آنها را ساده بزرگتر، تیره تر و فرورفته میبه تدریج )شانکرها( ها  زخم

در زیر پوست تنه های آلوده، به این بیماری، گموز هم گفته  (gum)میکند. به دلیل تولید صمغ 
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شود. شانکرها به صورت افقی و عمودی گسترش یافته و بر روی بازوها، تنه اصلی و طوقه  می

شانکرها بیضوی و گاهی هم نامنظم هستند. در مراحل اولیه پوسته د. نگرد درختان تشکیل می

در آب و هوای ممکن است  و باشد بیرونی محکم و دست نخورده ولی پوسته داخلی لزج می

. (3)شکل  شوند می ای قهوهدر نهایت ایجاد نماید. شانکرهای پیر  لزج یک ماده صمغیمرطوب 

 گردد.  گاهی در حاشیه شانکرها، کالوس تشکیل می

 

 
 

 (18) ر شرایط آب و هوائی مرطوبروی طوقه دای با ماده لزج  قهوه . ایجاد شانکرهای3شکل 

 

. الیه کامبیوم نیز (7) شود یبیشترین فعالیت قارچ در مرز بین بافت آلوده و سالم مشاهده م

تغییر رنگ داده و پوسیدگی یقه )باالی محل پیوند( و یا پوسیدگی طوقه )زیر محل پیوند( بسته 

 (.4گردد )شکل  به حساسیت پایه یا پیوندک مشاهده می

 

  
درختان سیب در برش طولی )سمت راست( و برش عرضی )سمت  کامبیومپوست و الیه تغییر رنگ . 4شکل

 . در شرایط آب و هوائی خشک پ(چ
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بر روی درختان متحمل نیز ممکن است شانکر تشکیل شود. آلودگی درختان گالبی در حال 

های زینتی، منجر به تشکیل شانکرهای سیاه  گلدهی)اوج دوره حساسیت به فیتوفترا( و نیز سیب

 (.15) گردد متری باالی سطح خاک می و فرورفته در چندین سانتی

ولی در زمان رشد  ،در زمان گلدهی در بهار بسیار به این بیماری حساس هستندرختان د

های پوسیدگی طوقه به سرعت  گردد. زخم ها، تا حدودی مقاومت به بیماری مشاهده می جوانه

قبالً تصور  یابد. در بهار گسترش یافته ولی در بقیه فصول سرعت توسعه بیماری کاهش می

است ولی تحقیقات نشان داده  ،اند به بیماری حساس باردهیحله شد که درختان فقط در مر می

 شوند میبه این بیماری آلوده نیز که درختان در هر مرحله رشدی از جمله در مرحله نهال 

(7). 

هائی دارد. پوسیدگی ناشی از آرمیالریا  شباهت پوسیدگی فیتوفترائی با پوسیدگی آرمیالریائی

در این مسیر قطعاتی قارچ عامل بیماری، رود.  ت طوقه پیش میسم  ها آغاز شده و به از ریشه

از بافت پوست را از بین برده و هیف های درشت خود را در زیر یا روی پوست تشکیل 

دهد. در  های کوچک عسلی رنگ را در پای تنه درخت تشکیل می دهد و درنهایت کالهک می

رود. اگر رقم  و به سمت ریشه پیش میگردد  پوسیدگی فیتوفترائی پوسیدگی از طوقه آغاز می

یابد. حتی  های هوائی رشد و توسعه می اندام عامل بیماری تاپیوند شده نیز حساس باشد 

به  گردد. پوسیدگی روی میوه معموالً سفت و پوسیدگی میوه در ارقام حساس هم مشاهده می

ترین ارقام  ز معروفیکی ا (Grimes golden) گریمزگولدنسیب رقم  شود. روشن دیده میرنگ 

 . (7) گردد حساس سیب به این بیماری محسوب می

 عامل بیماري تشخیص .9

 به نکات زیر توجه کرد. باید  هافیتوفترادر هنگام جداسازی و مطالعه 

قددرت  محددودی بدوده و    گنددخواری )سداپروفیتی(  های فیتوفترا دارای قددرت   گونه -1

 دارند.ها  ببا سایر میکرورقابت کمی 

هایی  کنند و به بافت های سالم و بی نقص حمله می های فیتوفترا تنها به بافت ونهبیشتر گ -2

زیرا جزء مهاجمان اولیه  ؛شوند وارد نمیاند،  اشغال شدهها  بکه قبالً توسط سایر میکرو

 هستند. های گیاهی  به بافت

دهندد،   توانند بدون اینکه عالئم هوایی روی شاخ و برگ را نشدان  های فیتوفترا می گونه -3

 52های درختان را آلوده نمایند. یک درخت اغلب می تواندد   ها ریشه ا سالیها  برای ماه
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ها متوقف شدده   را از دست بدهد بدون اینکه رشد سرشاخه  های جانبی درصد از ریشه

 .(12) های هوایی از خود نشان دهد و یا خسارتی را در اندام

عنوان عامل اصلی  هب هاأخیر در شناسایی آناغلب نتیجه ت فیتوفتراهاهای سنگین  خسارت -4

اغلب با خسارات  ییفیتوفترا های بیماریعالئم ممکن است  ،نبرای عالوه ؛باشد بیماری می

 .(17) غیرزنده اشتباه گرفته شوند یا سایرعوامل بیمارگرهاسایر 

ر که اغلب از گیاهان بیما (Fusarium) های فوزاریوم ها مانند گونه بسیاری از قارچ -5

 های گونه که توانند عامل اصلی بیماری نباشند درحالی شوند، می جداسازی می

 یقین عامل اصلی بیماری هستند به  احتمال قریب فیتوفترای جدا شده از یک گیاه بیمار به

(14) . 

اختصاصی  های نیمه بر روی محیط کشتگیاهی های آلوده  با کشت بافت فیتوفتراجداسازی 

در بیش از نیمی از موارد بیماری ناشی از فیتوفترا به درستی البته . (5 )شکل گیرد صورت می

های گیاهی آلوده تازه تهیه شده باشند و قارچ در  اگر بافتیعنی اینکه .شود تشخیص داده نمی

خیلی از مواقع % است. 52های آلوده فعال باشد احتمال جداسازی فتیوفترا نزدیک به  بافت

میرند و احتمال جداسازی فیتوفترا از آنها به نزدیک  خشک شده و یا میهای آلوده گیاهی  نمونه

 .(15) صفر می رسد

 

  
های  قارچ سازی )شکل سمت راست( و خالص . جداسازی فیتوفترا بر روی محیط کشت نیمه اختصاصی5شکل 

 آگار )سمت چپ(.  هویج رشد کرده بر روی محیط کشت آب

 

ین مشکل استفاده از گیاهان تله است. برای این منظور بافت یکی از بهترین کارها برای حل ا

های گیاهی سالم مثل  ور کرده و از بافت گیاهی آلوده یا خاک را در ظرفی حاوی آب غوطه
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گردد. زئوسپورهائی که  های سوزنی و یا میوه رسیده گالبی استفاده می های برگی، برگ دیسک

های گیاهی سالم )طعمه( رفته و باعث  به سمت بافت شوند ها و یا خاک آلوده آزاد می از بافت

های حاوی  گردند و با کشت آنها روی محیط کشت ایجاد پوسیدگی جدید روی آنها می

بر بوده و نیاز به شناسائی  پیماریسین میتوان فیتوفترا را جدا کرد. بهرحال این مراحل زمان

 .Pی خوب برای جداسازی گونه ها یکی از گزینه های گلرنگ های حاصل است.گیاهچه قارچ

cactorum .(. 1) است  از خاک معرفی شده 

های آلوده است که در  فیتوفترائی، رنگ آمیزی بافت های های تشخیص بیماری یکی دیگر از راه

های گیاهی پی  توان به وجود فیتوفترا در بافت صورت مشاهده اسپورهای چندالیه اووسپورمی

 . (15) کنند های مشابهی تولید می ه فیتوفترا نیز اندامهای شبیه ب ولی قارچ، برد 

ولی حتماً  ،های شناسائی فیتوفترا هم اکنون در مزرعه امکان پذیر شده است استفاده از کیت

از دیگر  PCRای که تغییررنگ داده باشند استفاده کرد. استفاده از فن  آلوده های باید از بافت

بی قارچ را در مقادیر بسیار کم در نمونه گیاه، آب یا خاک امکانات جدیدی است که امکان ردیا

توان زنده یا مرده بودن آن را  ولی مشکل این روش در این است که نمی ،فراهم کرده است

 ها تشخیص داد.  در نمونه

ممکن است در  هم موفقیت یا عدم موفقیت در استفاده از سموم شیمیائی خاص فیتوفترا

ها مثل  سموم اختصاصی علیه اوومیستکه از  گشا باشد. زمانیتشخیص عامل بیماری راه

شود، بنابراین عامل  شده ولی پوسیدگی طوقه و ریشه کنترل نمیاستفاده  آلیتریدومیل یا 

بیماری باید غیر از فیتوفترا باشد. در مجموع باید کلیه شواهد را کنار یکدیگر گذاشت تا عامل 

 . (15) شناسائی نمودرا بیماری 

 خه بیماريچر .4

بیمارگر به صورت هیف در تنه درختان آلوده و یا به صورت اسپورهای جنسی )اووسپور( و یا 

توانند شرایط  چندین الیه بوده و می دارای کند. اسپورها کالمیدوسپور در خاک زندگی می

. در اوایل مواد شیمیائی را تحمل کنندتا حدی نامساعد محیطی مثل دمای یخبندان، خشکی و 

اسپورهای جنسی، مستقیماً وارد  های حاصل از تندش گذران و یا هیف های زمستان هار، هیفب

های پوست شده و نیازی به ایجاد زخم برای ورود به میزبان ندارند. فیتوفترا در خاک  سلول

کند که در شرایط مساعد محیطی تعداد زیادی اسپورهای  مقدار زیادی اسپورانژیوم تولید می

. در شرایطی که آب (6)شکل  گردد ئوسپور از درون این اسپورانژیوم خارج میمتحرک یا ز

آزاد در اطراف طوقه موجود باشد، زئوسپورها شنا کرده و پس از اتصال به طوقه، وارد گیاه 

 .(7)  گردند میزبان می
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گردد. در دمای  محسوب می P. cactorumگراد، دمای بهینه رشدی برای  درجه سانتی 13دمای 

گردد. بنابراین اواخر فصل زمستان و  گراد، فعالیت قارچ متوقف می درجه سانتی 21االتر از ب

 (. 7) گردند توسعه بیماری محسوب می اواسط فصل پاییز، بهترین زمان برای 

های غرقابی شرایط نامناسبی را برای گیاه فراهم کرده و آنرا در معرض تنش قرار  خاک

هائی شرایط برای فعالیت قارچ فراهم شده و در نتیجه  ین خاکدهد. از طرف دیگر در چن می

هر چه دوره غرقابی خاک بیشتر (. 15) گردد گیاه آماده دریافت زئوسپورهای فیتوفترا می

 (. 1) باشد احتمال آلودگی درختان به عامل بیماری بیشتر خواهد بود

 

 
 روی درختان میوه. کلیه مراحل آلودگی در حضور آب آزاد انجام می گردد . چرخه زندگی فیتوفترا بر6شکل 

 .(18منبع شماره )برداشت با تغییر از 

 بیماريمدیریت  .1

کنی آن وجود ندارد. تنها  ای شد امکان ریشه که وارد منطقه زمانیو فیتوفترا درمان ندارد

ها به صورت  ای از روش موعهبرای کنترل این بیماری، مج .توان این بیماری راکنترل کرد می

 توأم باید مدنظر قرار گیرد. 

ترین روش کنترل بیماری محسوب  این روش مطمئن های مقاوم: انتخاب ارقام و پایه-1

 Romeکه در حالی ،بوده بسیار حساس Dutches و Lodi ،Grimes golden گردد. ارقام تجاری می

beauty ارقام  سبتاً مقاوم ونMelba ،Red delicious وWinesap  دارای سطوح باالئی از مقاومت به
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که بخش طوقه و تنه درخت سیب درصد ناچیزی از  فیتوفترا هستند. توصیه شده در صورتی

. دهد، ارقام مقاوم یاد شده را روی آنها پیوند زد تا درخت کامالً از بین نرود عالئم را نشان می

گیر شدن بیماری  تواند از همه ی بذری میها که استفاده از پایهاست مشاهدات نشان داده 

های بذری پیوند  بر روی پایه Grimes Goldenکه ارقام حساس مثل  ولی زمانی ،جلوگیری نماید

 . های رویشی حساس نخواهند داشت زده شوند فرقی با پایه

که  لینگکننده دارای سطوح متفاوتی از مقاومت به فیتوفترا هستند. پایه های ما های پاکوتاه پایه

فیتوفترا  در برابردارای مقاومت خوبی  ،1و  4های  با شماره ،شوند نشان داده می Mبا کد 

های  باالئی از مقاومت به فیتوفترا است. سایر پایه سطحنیز دارای  3-هستند. پایه کانادائی اوتاوا

، 126، 124 ،123با شماره های  (MM)مرتون مالینگ های عالوه پایه هب 26Mو  25Mمالینگ مثل 

از  112Mو 2M ،7 Mهای  اند. پایه نسبتاً به این بیماری حساس 115و  113، 111، 112، 121، 127

مقاوم با اینکه  1Mنظر مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه در حد متوسط قرار دارند. البته پایه 

تنه درختان اگر سطح آلودگی . باشد می شدت به بیماری آتشک حساس ولی به،به فیتوفترا است

 .(7) توان ارقام مقاوم را در باالی محل شانکر پیوند زد درصد باشد می 22کمتر از 

عنوان پایه پاکوتاه کننده عالوه بر داشتن صفات مطلوب  های رقم مربائی اصفهان به دانهال

سطوح در عین حال . (3) باشد باغبانی دارای مقاومت قابل قبول به پوسیدگی فیتوفترائی می

 . (2) الماسی مشاهده شده است های رویشی آزایش و گمی در پایهاز مقاومت ل توجهی قاب

داران،  درحالیکه سایر هسته ،آلو مقاومت خوبی به این بیمارگر دارد ،داران در بین هسته

 های حساسترین پایه گیالس به این بیماری بوده ولی پایه دهند. پایه محلب حساسیت نشان می

های  پایه. (1) قبولی از مقاومت به این بیماری هستند کلت دارای سطوح قابل مازارد، مورلو و

ها با تغییر گونه  هرحال باید توجه داشت که این مقاومت هاند. ب هلو بسیار به این بیماری حساس

 . (13) فیتوفترا، تغییر خواهند کرد

کاهش بیاری است. اصالح روش آ ،های زراعی برای کنترل بیماری روش ترین یکی از مهم-2

های  ویژه در خاک درختان به کردن و جلوگیری از غرقابزمان آبیاری، کاهش فواصل آبیاری 

گیاهان را برای ابتال به های شور  در خاکغرقاب کردن شور در کنترل بیماری موثر است. 

 بسیار به این ،باغاتی که دارای خاک سنگین با زهکش ضعیف هستند .کند بیماری مستعد می

 . (15) باشند بیماری مستعد می

 و شود خیسنباید و به اصطالح طوقه درختان آزاد با تنه درختان پرهیز شود تماس آب از باید 

تا آب به صورت نشتی با درخت  نموددرست  هائی تشتک اندر اطراف تنه درختبهتر است 

کرده تا ور درخت ایجاد متر تا یک متر د سانتی 52ای به شعاع  حلقهاین منظور،  به. تماس یابد
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. آب آزاد محیط را برای شنای زئوسپورها فراهم کرده و آلودگی آب پای طوقه درخت نرسد

و از حالت ایستائی ریخته بنابراین پای طوقه ماسه و یا خاک  یابد. شدت افزایش می درختان به

 . گرددآب در اطراف درختان جلوگیری 

در خاک به زیر آستانه خسارت اقتصادی بسیار  رافیتوفت عملیات زراعی در کاهش مقدار-3

ها دارد  زیرا فیتوفترا قدرت رقابت بسیار ضعیفی با سایر میکروب ؛اند موثر تشخیص داده شده

بو  تواند از توسعه بیماری جلوگیری کند. استفاده از گیاهان خانواده شب و یک تناوب موثر می

در شرایط آزمایشگاهی و نیز  (B. rapa)و شلغم  (B. napus) کلزا،(Brassica juncea)مثل خردل 

بسیار سمی گزارش شده است. بنابراین کاشت این  P. cactorumای برای قارچ  شرایط مزرعه

 (. 11) عنوان کود سبز در باغات آلوده توصیه شده است گیاهان به

رقیق یا  محل را با آب آهک . سپسیدسوزاناز خاک خارج کرده و باید درختان خشک شده را 

مدت یک سال از کشت درخت در آن محل خودداری  محلول بردو ضدعفونی و حداقل به

طور جدی از زخمی شدن طوقه  هب، . در باغاتی که مشکل پوسیدگی طوقه وجود داردشود

. شوددرخت در هنگام عملیاتی چون پابیل کردن و مبارزه با علف های هرز و ... جلوگیری 

جلوگیری از  در باغات آلوده باید محدود شده و در این مورد برای آالت استفاده از ماشین

 های الزم درنظر گرفته شود. احتیاط ،انتقال آلودگی

دار رسیدگی به وضع تغذیه ای درختان بسیار مهم است و مصرف متعادل  در باغات مشکل

. ه باشدتواند در کاهش این بیماری نقش موثری داشت می دامی ایهکودهای شیمیایی و کود

ای در تقویت درخت و تحمل آن به بیماری تا حدودی موثر  استفاده از کودهای مایع تغذیه

 است.

فیتوفترا در خاک در  تواند در کاهش زادمایه اتیلن شفاف می پوشش سطح خاک با پلی-4

 (. 15) باشد مناطقی که آفتاب خوبی دارند موثر

اند. کوددهی در اواخر تابستان و یا  حساسبه خسارت زمستانه  MM106ها مثل  برخی پایه-5

را در معرض  گیاهی های اوایل پاییز باعث رشد بیش از حد درختان در اواخر فصل شده و بافت

، دهخاک را از اطراف طوقه درختان آلوده کنار ز توان میدهد.  خسارت زمستانه قرار می

خاک ی از سرمازدگی جای آن را با و در اواخر پاییز برای جلوگیر ههای سطح تنه را تراشید زخم

از خسارت شود تا  می. در صورت لزوم از قیم استفاده ردیا ماسه بادی پرک تمیز وسبک 

 زمستانه اجتناب گردد.

های گیاهی و مواد آلی در خاک باعث تشدید رقابت فیتوفترا با سایر  استفاده از کمپوست-6

ا شده و خاصیت بازدارندگی خاک را افزایش تریکودرم  ها از جمله قارچ آنتاگونیستی میکروب

 (. 15) یابد های فیتوفترائی کاهش می درنتیجه شدت بیماری .دهد می
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ها در فاصله کمی از سطح زمین  شود و میوه میکننده استفاده  های رویشی پاکوتاه اگر از پایه-7

ک فاقد پوشش های قارچی از سطح خا شوند، بر اثر بارش باران ممکن است اندام میتشکیل 

. در این حالت وجود یک سبب شودرا  ها ها پاشیده شده و آلودگی میوه گیاهی به روی میوه

% 5تواند از آلوده شدن میوه جلوگیری نماید. پاشش اوره  الیه علف هرز در سطح زمین می

گذران قارچ  ها کرده و فرم زمستان ها و بعد از آن کمک به پوسیدگی برگ قبل از ریزش برگ

سطح برد. پوشاندن سطح خاک با مواد گیاهی مانع از پاشش قارچ بر  ها از بین می ا در برگر

 (. 6) گردد می ها میوه

ها در زمان کاشت، در اوایل دوره رشد و در پاییز پس از  استفاده از قارچکشکنترل شیمیائی: -8

 توسعه بیماری موثردر جلوگیری از ، برداشت محصول، اگر همراه با سایر عملیات زراعی باشد

بافت دارای مثالً  . استفاده از سموم به خصوص در باغاتی که مستعد ابتال به فیتوفترا هستنداست

که بیماری در حد  . در صورتیشده استتوصیه صورت پیشگیرانه  به، هستندخاک سنگین 

ظتی های حفا از جمله قارچکشمتوسط یا شدید باشد، کاربرد سموم تأثیری نخواهد داشت. 

Cu) هائی هستند که حاوی یون مس  کش قارچ ،موثر علیه فیتوفترا
+2

که از میان آنها  بوده(

های مدیدی است  مدت ها کش مس اشاره کرد. این قارچ کلرور توان به مخلوط بردو و اکسی می

 (. 4) شوند و هنوز هم کاربرد دارند که استفاده می

 یبا چاقو توان احاطه کرده باشد، میوقه را یک سوم دور طکمتر از که پوسیدگی  در صورتی

سپس تنه و  م،های سالم برسی های پوسیده را تراشیده تا از همه طرف به قسمت تیز قسمت

جهت م. پوشانی می طوقه را با محلول بردو ضدعفونی کرده و محل را نیز با خمیر بردو

توان از  می جای محلول و خمیر بردو های طوقه به ضدعفونی و پانسمان محل زخم

صورت آماده در بازار وجود دارد به صورت  درصد که به 18سوسپانسیون آماده بردو فیکس 

کلرورمس )میشوکاپ( در صورت نبود سموم باال  توان از اکسی همچنین می. غلیظ استفاده نمود

 هیچ عنوان اقدام به تراشیدن اگر پوسیدگی در اطراف طوقه دیده نشد به. نیز استفاده نمود

چاقو را  ،یک درخت آلوده ی پوست درختان نکنید.باید دقت کرد که پس از تراشیدن طوقه

 .برای استفاده مجدد با محلول بردو ضدعفونی کنید

عالوه بر مواد شیمیائی حفاظت کننده، یک دسته از مواد شیمیائی هستند که درون گیاه جابجا 

 ,Phenylamids) آمیدها توان به فنیل میاز جمله این مواد  حالت سیستمیک دارند.شوند و  می

PAs) و فسفوناتها(Phosphonates)  آمیدها فقط از ریشه به سمت اندام های  اشاره کرد. فنیل

باشد.  می (Ridomil®)با نام تجارتی  کش معروف متاالکسیل کنند و شامل قارچ هوائی حرکت می

بنابراین الزم است همراه با یک  ،ودش می اثر راحتی با ایجاد مقاومت در گیاه بی این سم به
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این سم باید در کش حفاظتی مثل مانکوزب مصرف شود تا دیرتر مقاومت ایجاد گردد.  قارچ

بهار و در اوایل دوره رشدی ریشه در خاک پای درخت مصرف شود. متاالکسیل به خوبی 

ها  از پوسیدگی میوهبرای پیشگیری کند.  تیوم و فیتوفترا را کنترل می ها از جمله پی اوومیست

مانکوزب +متاالکسیل در پیشگیری از وقوع  ومسممخلوط ها با  در باغ و انبار سمپاشی میوه

 (. 4) موثر تشخیص داده شده است ،بیماری

برای پاشش روی درختان میوه  (mefenoxam) با ماده موثره مفنوکسام ECگلد ریدومیل

برای استفاده در پای درختان در پاییز بعد  2Eلفرموله شده است. ریدومی دار دار و هسته دانه

ها همانند  باید باغ را از نظر عالئم اولیه بیماری ،رود. قبل از کاربرد کارمی هاز برداشت میوه ب

ها در اوایل  ها در تابستان، قرمز شدن برگ ها، زردی و کوچک شدن برگ تنک شدن برگ

دار و  این سموم برای درختان هسته پاییز بررسی کرد. باید توجه کرد که مقدار مصرف

 (. 4) دار متفاوت است دانه

و اسید فسفریک انتقال  (Aliette®)با نام تجارتی  آلومینیم فوزتیلها مثل  گروه فسفونات

روی توان آنها را  در گیاه دارند. بنابراین می و بالعکس(های هوائی  ریشه به اندامدوطرفه )

های  دلیل تجزیه سریع توسط میکروب کار گرفت. البته به هها و یا تنه درختان ب خاک، برگ

توان در هر مرحله رشدی گیاه  خاکزی، کاربرد برگی این سموم اولویت دارد. این سموم را می

ها عالوه بر تأثیر مستقیم بر روی قارچ و ممانعت از ادامه رشد آنها،  کار گرفت. این قارچکش هب

د. پس از طی دوره اثر بخشی سم، دوباره قارچ فعال نکن میدر گیاه فعال  سازوکار مقاومت را

پاشش روی خاک برای درختان  صورت هب آلیت(. 15) شوند آشکار میشده و عالئم بیماری 

کیلوگرم در  3-5ولی اگر درختان بزرگ باشند، پاشش برگی به مقدار  ،استموثرتر جوان 

لیتر در هکتار بیشتر  1222اده از شود. بهتر است حجم محلول مورد استف هکتار توصیه می

حداکثر سه در صورت لزوم نباشد. پاشش برگی در حد مرطوب کردن سطح گیاه کافیست. 

 بار در سال محلول پاشی صورت گیرد. 

آلیت را (. 13) گردد جهت پاشش برگی در بهار و تابستان استفاده می WDG سم آلیت

گرم در  5. برای پاشش روی سطح خاک ندکن میگرم در لیتر استفاده  5/2صورت برگی  به

لیتر آب حل شده و روی  1222کیلو گرم در  2-4رود. برای این منظور  کار می همترمربع ب

 .توان استفاده کرد شود. آلیترا برای کنترل آتشک هم می سطح خاک پاشیده می

فیتوفترا( در  تیوم و ها )پی های اخیر برای کنترل اوومیست هائی که در سال کش یکی از قارچ

کش  است. این قارچ(SL) % مایع 84ویکور انرژی  پره کش کشور مورد استفاده قرار گرفته قارچ

آلومینیم )سم سیستمیک( تشکیل شده  فوزتیلاز دو ماده موثره پروپاموکارب )سم حفاظتی( و 

ه دفاع آلومینیم یک سم سیستمیک واقعی است ک فوزتیلافزائی روی یکدیگر دارند.  که اثر هم
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توان  رود. می کار می هپاشی ب لیتر در هکتار برای محلول 5/2کند. مقدار  گیاه را نیز تحریک می

توان  پاشی نیز استفاده کرد. می ها( و محلول چکان این سم را از طریق آبیاری تحت فشار )قطره

ا در پای لیتر از محلول حاصل ر میلی 32لیتر آب حل کرده و  122میلی لیتر سم را در  252

 (. 5) درخت ریخت

گیرد ولی معموالً  تدخین خاک با مواد شیمیائی اگرچه هنوز در بسیاری از نقاط دنیا انجام می

یکی از مواد شیمیائی پرکاربرد برای تدخین خاک متیل بروماید است. (. 1) فایده است بی

مواد . ستبسیار محدود شده ااوزون هم اکنون الیه تخریب مصرف این ماده به دلیل 

 برای مثالً ،کار روند به چندمنظورهیگر مثل واپام )متام سدیم( و دازومت اگر دکننده  تدخین

بوده و قابل صرفه  از لحاظ اقتصادی مقرون بهممکن است  ،تاهای هرز حشر کنترل علف

 . توصیه باشند
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