


پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی



قارچتوسطفرنگیگوجه(FCRR)طوقهوریشهپوسیدگیو(FW)فوزاریومیپژمردگی

Fusarium oxysporum f.sp. LycopersiciوF. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

کنندمیایجادمحصولاینتولیدبرایایعمدههایچالشکه

باشدمیفیزیکیوبیولوژیکیشیمیایی،میزبان،مقاومتپایهبرمدیریتیهایبرنامه

ملهجازطوقهوریشهپوسیدگیوآوندیپژمردگیویژهبهفوزاریومهایگونهازناشیبیماریهای

استشدهمطالعهبسیارکهاستبیماریهایی



سال پیش در انگلستان گزارش شد100اولین بار در  Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersici

F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici در ژاپن گزارش شد1969اولین بار در سال

استسبزیجاتبینمهممحصولدومینزمینیسیبازبعدفرنگیگوجه

شوندمیمحجصولشدیدکاهشباعثپاتوژندوهر

کاهش%45باعثهنددر



بقا و انتشار
المیدوسپورکوکنیدیمیکروکنیدی،ماکرو:کنندمیتولیدغیرجنسیاسپورنوعسهپاتوژندوهر

مناسبطیمحیشرایطعالئم،میزبانی،دامنهنظرازامانیستندتشخیصقابلمرفولوژیکینظراز
هستندمتفاوتتوسعهبرای

اتوژنپانتشاردرکنیدیمیکرووکنیدیماکرودوهرواولپاتوژنهواییپخشدرهاکنیدیاکرو
دارندنقشدوم

اکزادخقارچهایمورددرکهدهدمینشانراهاپاتوژناینبودنسیکلپلیاحتمالهواییانتشار
استغیرمعمول

باپورهاییکالمیدوسولیمانندمیباقیواسطمیزبانهایهمچنینوگیاهیبقایایرویهامیسلیوم
ندبمانباقیطوالنیمدتهایتوانندمیکههستندپاتوژنبقاعاملمهمترینضخیمدیواره



بقا و انتشار
.آیندمیوجودبهکنیدییاریسهسلولهای(دیوارهشدنضخیم)تغییرازکالمیدوسپورها

Fusariumدرکالمیدوسپورتشکیلالقای oxysporumمیزبانحضورعدمماننداسترسعواملبه
.شودمیمربوطمحیطینامساعدشرایطو(مغذیموادکاهش)

جوانهرهاکالمیدوسپومیزبان،ریشهترشحاتو(مغذیمواد-میزبانحضور)شرایطشدنمساعدبا
.زنندمی

F. oxysporum f. sp. Niveumخاکدرومقاومترندحرارتبهنسبتقارچاینکالمیدوسپورهای
.مانندمیزندههاکنیدیازبیشتر

نسبترنگیفگوجهدرشدیدترعالئمایجادباعثکالمیدوسپورباتلقیحکهدهدمینشانتحقیقات
.شودمیکنیدیومباتلقیحبه

نیزکتاندرهاکنیدیمیکروبامقایسهدرمیکروکالمیدوسپورهابابیماریباالترتولیدپتانسیل
شدمشاهده



دامنه میزبانی

صلیامیزبانسلولداخلمغذیموادمصرفوکشتنونکروتروفصورتبهتواندمیفوزاریوم
وجودطغیرمرتبگیاهانریشهباارتباطدروبیوتروفبصورتمواردبعضیدروفرنگیگوجهخود

باشدداشته

F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

یاهانگ:باشدمیعالئمبدونوعالئمدارایمیزبانهایشاملواستبزرگترتوجهیقابلطوربه
.......وسوالناسهمولوگیناسه،لگومینوز،کلم،کدوییان،خانواده

هستندقارچاینبهحساسخیلیلگومینوزگیاهان

یمیزباندامنه



بذر گوجه فرنگی و کاشت
توسطفرنگیگوجهبذرآلودگی

استآلودگیبرایمنبعیآلودهبذرواستشدهمشخص

شودمیریشهوبذرپوسیدگیباعثکهکردندجداآلودهبذرهایازرافوزاریومهایجدایه

شوندطوالنیمسافتهایدرقارچانتشارباعثتوانندمیقارچبهآلودهگیاهان

F. oxysporum f. sp. lycopersici



خاک و سایر عوامل محیطی

F. oxysporum f. sp. lycopersiciاستسالدهازبیشخاکدرقارچاینبقایکهاستشدهزدهتخمین

.Fبقایاحتماال oxysporum f. sp. radicis-lycopersiciبیشتریتواناییقارچاینعالوهبههستشبیه

داردغیرمرتبطجایگزینمیزبانهایباارتباطدربقابرای

بوتهیادزگسترشاماافتدمیاتفاقهیدروپونیکسیستمهایدرطوقهوریشهپوسیدگیشیوعاگرچه

آلودهانگیاهازاستفادهبیماریشیوعدراصلیفاکتورکهدهدمینشاناینونشدهمشاهدهبوتهبه

استکاشتبرای



آب آبیاری

رداماداردوجودآبیاریطریقازفوزاریومهایمخصوصفرمسایرانتشارازگزارشهاییاگرچه
استشدهگزارشکمترفرنگیگوجهمخصوصفرممورد

:حشرات
Scatella)هامگستوسطپاتوژندوهرانتشار stagnalis)شدهگزارش



:نماتد ریشه گرهی

Meloidogyneهایگونهمثلگیاهیپارازیتنماتدهایاگرچه spp.

دستازردنماتدتواناییمورددرمتفاوتینظراتکنند،میخاکزادپاتوژنهایبهمستعدراگیاهان

.داردوجودفرنگیگوجهآوندیپژمردگیعاملفوزاریومبهمقاومتدادن

Meloidogyne incognitaاکسیسپورومفوزاریوم،1نژادبهفرنگیگوجهدرمقاومتکاهشباعث

شودمیلیکوپرسیسی

بریریتاثنماتداینبههمزمانیاقبلآلودگیکهدادنشانمحققاندیگرتحقیقاتحالاینبا

نداشتقارچاینبهمقاومت



:عالئم

.شوندمیپژمردگیوکوتولگیزردی،صورتبهفرنگیگوجههایگیاهچهمیریبوتهباعث

اقهسنکروزورشدحالدربرگهایوهاکوتیلدنبلوغازقبلرفتنبینازدومپاتوژنمورددر

ژمردگیپوزردی:شاملفرنگیگوجهبالغگیاهاندراولپاتوژنتوسطشدهایجادپژمردگیعالیم

افتدمیاتفاقروززمانگرمتریندرومیوهتشکیلوگلدهیازبعدمعموالکهبرگوشاخ

F. oxysporum f. sp. lycopersiciF. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici دوهر



:عالئم

دراولپاتوژنتوسطشدهایجادپژمردگیعالیم
یپژمردگوزردی:شاملفرنگیگوجهبالغگیاهان

ویوهمتشکیلوگلدهیازبعدمعموالکهبرگوشاخ
افتدمیاتفاقروززمانگرمتریندر

رظاهیکطرفهتواندمیفوزاریومیپژمردگیعالئم
بافتازمجزابخشهایانسدادوهجومخاطربهشود

آوندی

ردباالسمتبهتواندمیکهآوندیرنگتغییرو
دمبرگهاآوندیبافتبهحتیوساقهطولتمام

یابدگسترش

،پ(سانتیگراددرجه28ازبیش)گرمدمایباعالیم
دیدتشآمونیومپایهبرکودهاییوخاکپایینهاش

شودمی

F. oxysporum f. sp. lycopersici



:عالئم
وزردیبصورتفوزاریومازناشیریشهوطوقهپوسیدگیعالیم

وزرزمانگرمتریندرخصوصاوبرداشتاولینزماندرکهپژمردگی
30-20بهمحدودقارچایناثردرآوندیرنگتغییروافتدمیاتفاق

باشدمیخاکسطحباالیسانتیمتری

(یرونیب)پوستیرنگتغییرباعثهمچنینطوقهپوسیدگیعاملقارچ
فقطهکآوندیپژمردگیقارچبامقایسهدرساقهپاییندرتوجهیقابل
.شودمیآوندرنگتغییرباعث

ساقهیروایقهوهلکهواصلیریشهکلیپوسیدگیشاملدیگرعالیم
تیکنکرونواحیباالیدرجانابههایریشهتکثیرزمین،خطباالیدر

بیفتداتفاقاستممکن

دراستممکننارنجیتازردهایکنیدیوسفیدمیسلیومهایتوده
.شوندتشکیلنکروتیکنواحی

تماسطریقازدهدرخاستممکنمزرعهردیفهایدرقارچپخش
آبحرکتوهاریشه

آب،ازاشباعخاک،(20-10)خنکدماهایدرشوندمیتشدیدعالیم
آمونیومپایهبانیتروژنیکودهایوپایینهاشپشور،آب

F. oxysporum f. sp. radicis-lycopersici

مقاومت القایی در گیاهان به حالتی از افزایش

ظرفیت دفاعی ایجاد شده توسط یک محرک قبلی



:مدیریت

نفعبهودکربررسیراپاتوژنوگیاهبینانفعاالتوفعلبایدموفقمدیریتیبرنامهیکاجرایبرای
زدبهمآنراگیاه

(زبانمیموفقکردنآلودهتوانایی)کارآمدییا(جمعیتتراکم)پاتوژناینوکلومماندنزندهکاهش
.هستنداصلیکلیدهای

:مقاومت-1

بیماریمدیریتروشترینصرفهبهمقروناقتصادینظرازبیماریزاعواملبهگیاهمقاومت:سنتی
مقاومتبرغلبهبرایاستراتژیهاییپاتوژنودهندمیتوسعهرامقاومتمکانیسمهایگیاهان:است

یشتریبتغییراتباعثکهدهندمیتوسعهجدیدیمقاومتمکانیسمگیاهانکنند،میطراحیگیاهان
شودمیپاتوژندر

شودمیانجاممولکولیتکنیکهایاستفادهباگیاهانژنتیکیاصالح:ژنتیکیاصالح

شودمیفعالپاتوژنحملهاثردرکههستندپنهانیدفاعیسیستمهایدارایگیاهان:القاییمقاومت



:مدیریت

:مقاومت-1

میفعالپاتوژنحملهاثردرکههستندپنهانیدفاعیسیستمهایدارایگیاهان:القاییمقاومت
نوعود.گرددبرمیقبلیمحرکیکتوسطشدهایجاددفاعیظرفیتافزایشبهالقاییمقاومت.شود

(SAR)سیستمیکاکتسابیمقاومت.داردوجودالقاییمقاومتمختلف

(ISR)القاییسیستمیکمقاومتو

SARهایمیکروارگانیسم)زندهیا(شیمیایی)زندهغیرعاملیکمعرضدرگیاهگرفتنقراراثردر
وابستهئینهایپروتتجمعباهمراهوسالیسیالتبهوابستههایکنندهتحریک،(بیماریزاغیریابیماریزا

پاتوژنبه

ISR:رشدمحرکباکتریهایازاسترینهاییمعرضدرهاریشهگرفتنقراربا(PGPR)هایگونهویژهبه
جاسموناتواتیلنبهوابستهسودوموناس،وباسیلوس



:مدیریت

شیمیاییروش-2

حذف..هاوسازهآبیاری،کانتینرها،آبفرنگی،گوجهبذردرقارچبقایبهتوجهبا:کردنضدعفونی

کردنعفونیضد.استبیماریاینمدیریتدرمهمیبخشکردنعفونیضدروشبهفوزاریوم

قویهایکنندهعفونیضدازن،وهیدروژنهیدروکلراید،پراکسیدسدیمازاستفادهبامعموال

کنندهفونیعضد.کنندمیغیرفعالاسیدنوکلئیکوپروتئیندراختاللطریقازراپاتوژنکههستند

.شوندمیغشادراختاللباعثآمونیومنمکهایوالکلمانندمعمولیهای

ForlنمیبردبینازکامالامادهدمیکاهشHClوNaOClبافرنگیگوجهبذرهایتیمار

گرممیلی14آبدرفوزاریومکنیدیومهایکردنفعالغیربرایتماسبحرانیزمانوآزادکلرآستانه

بودندمقاومترکنیدیومهابهنسبتقارچکالمیدوسپورهای.بوددقیقه6مدتبهلیتربر



:مدیریت
شیمیاییروش-2

ازترکمولیهستندموثراکسیسپورومفوزاریومبرقارچکشهاازوسیعیطیفاگرچه:هاکشقارچ
بعضیردهاگلخانهدرجزبه.شوندمیاستفادهمبارزهروشهایسایروتدخینیهایکنندهضدعفونی

کشورها

(لیترمیلیدرموثرهمادهمیکروگرم10)پروکلرازوبروموکونازولکهشدمشخصایمطالعهدر
آوندیگیپژمردکاهشباعثموثرتریطوربهشوندمیاستفادهبوتهپایتزریقصورتبهکههنگامی

نسبتبا)دشونمیفلودیوکسنیلوکاربندازیمبنومیل،استروبین،آزوکسیبهنسبتفوزاریومی
(یکسانشدهاستفاده

هدشابهنسبترافوزاریومیپژمردگیداریمعنیطوربهشدهتستقارچکشهایهمهحالاینبا
و.بودموثرگلخانهدرریشهوطوقهپوسیدگیعاملفوزاریومرویبنومیل.دهندمیکاهش

حهصفجدولدرقارچکشهاتاثیر.دادکاهشآزمایشچندیندررافوزاریومیپژمردگیکاربندازیم
.استشدهدادهنشانبعد



:مدیریت شیمیاییروش-2

درصد درصد کاهش بیماریمیزان و روش مصرفقارچکش
افزایش 
محصول

کشورگروه شیمیایی

آزوکسی استروبین
SC 25%

میکروگرم ماده موثره10
ر تزریق د-در میلی لیتر

خاک پای بوته

FW (S) Pr 69% Cr 52% مشخص
نیست

Methoxy-acrylateایران

گرم ماده موثره در 0/11بنومیل
لیتر 

FCRR (S) 50-90% تفاوت معنی
داری نسبت 

به شاهد 
نداشت

BenzimidazoleUSA
هیدروپونیک

(فودازول)بنومیل 
WP 50%

میکروگرم ماده موثره10
تزریق در-در میلی لیتر

خاک پای بوته

FW (S) Pr 94% Cr 87% مشخص
نیست

Benzimidazoleایران

میکروگرم ماده موثره10(SC)بروموکونازول 
تزریق در-در میلی لیتر

خاک پای بوته

FW (S) Pr 100% Cr 100% مشخص
نیست

Triazoleایران

FW : Fusarium wilt FCRR:Fusarium crown and root rot I : disease incidence

S : disease severity Pr : preventative Cr : curative



:مدیریت شیمیاییروش-2

میزان و روش قارچکش
مصرف

درصد درصد کاهش بیماری
افزایش 
محصول

کشورگروه شیمیایی

مشخص FW (S) 19%ذرگرم در کیلوگرم ب2کاربندازیم
نیست

Benzimidazoleهند

ذرگرم در کیلوگرم ب2کاربندازیم
تزریق در خاک 0/2+

بوتهپای

FW (S) 58%13%Benzimidazoleهند

تزریق در خاک %0/1کاربندازیم
پای بوته

FW (S) N.S24%Benzimidazoleهند

قرار دادن % 0/1کاربندازیم
گیاهچه و تزریق در 

خاک پای بوته

FW (I) 82%95%Benzimidazoleهند

ماده میکروگرم10(SC)کاربندازیم 
موثره در میلی لیتر

تزریق در خاک پای 
بوته

FW (S) Pr 91% Cr 84% مشخص
نیست

ایران



:مدیریت شیمیاییروش-2

میزان و روش قارچکش
مصرف

درصد درصد کاهش بیماری
افزایش 
محصول

کشورگروه شیمیایی

سیم ماک)فلودیوکسنیل 
)SC

ماده میکروگرم10
موثره در میلی لیتر

تزریق در خاک پای 
بوته

FW (S) Pr 69% Cr 67% مشخص
نیست

Phenylpyrroleایران

هایمکسازول 
SL 36تاچیگارن )

ماده میکروگرم0/8
موثره در میلی لیتر

تزریق در خاک پای 
بوته

FCRR (S) 45% مشخص
نیست

Isoxazole

ماده میکروگرمEC10پروکلراز
موثره در میلی لیتر

تزریق در خاک پای 
بوته

FW (S) Pr 100% Cr 100% مشخص
نیست

Imidazoleایران



:مدیریت

:تدخینیهایکنندهعفونیضد-2

ویومیفوزارپژمردگیمدیریتیاستراتژیمهمترینکاشتازقبل(ضدعفونی)تدخینمقاومت،ازبعد
اروپاوشمالیآمریکایدربخصوصاستریشهوطوقهپوسیدگی

شودیماستفادههرزعلفهایونماتدهاخاکزاد،قارچهایبرایکلروپیکرینباترکیبدربرومایدمتیل

:(خاکبیولوژیکعفونیضد)خاکهوازیبیعفونیضد-2

هوازیبیایطشراتیلن،پلیمالچباخاکسطحپوشاندنوآبیاریآنبدنبالوکربنوارگانیکموادکاربرد
.روندمیبینازنماتدهاوباکتریهاقارچها،شاملخاکمیکروارگانیسمهایدرآنکه



:مدیریت
:خاکشیمیوگیاهیتغذیه-3

رویکودنیتروژنفرموخاکهاشپ.گذاردمیتاثیربیماریهابهحساسیترویگیاهیتغذیه
.گذاردمیتاثیرفوزاریومیپژمردگیبهحساسیت

درمیفوزاریوپژمردگیتوسعهمیزانوشیوعکلسیمهیدروکسیدکهاستشدهمشخصآمریکادر
(8-7/5)دهندمینسبتخاکهاشپافزایشبهراکاهشاینو.دهدمیکاهشرافرنگیگوجه

کلسیمتجمعبهنه

شودمی(منگنزورویآهن،)هامغذیریزبودندسترسدرکاهشباعثخاکPHافزایشطرفیاز
.اندضروریفوزاریومبرایکه

تمامومنیزیومفسفر،بودنباالآمونیاکی،نیتروژنبودن،باالپایینPHبایابدمیافزایشپژمردگی
هاریزمغذی

منگنزورویآهن،کاهشوپایینمنیزیوموفسفرنیتراتی،نیتروژنباال،PHبایابدمیکاهش



:مدیریت
:خاکشیمیوگیاهیتغذیه-3

یابدمی،کاهشنیتراتینیتروژنو6باالیPHبانیزفوزاریومازناشیریشهوطوقهپوسیدگی

.Fبنابراین Oxysporumباشدمیگیاهتغذیهبهحساس

آمونیاکینیتروژنمصرفازاجتنابو7-6/5بینخاکPHداشتننگهبیماریمدیریتبرایبنابراین
.شودمیتوصیه



:مدیریت
:بیولوژیک-3

تترکیباوشدهانجامفوزاریومبیولوژیککنترلرویزیادیتحقیقاتگذشتهدههسهطولدر
.اندشدهتولیدتجاریفرمبهبیولوژیک

باکتریهاوقارچهاشاملمفیدارگانیسمهایمیکرو

تاسپیچیدهخاکمیکروفلورانفعاالتوفعلهمچنینوپاتوژنوبیولوژیکعاملبینتعامل

ورهایسیدروفطریقازآهنبخصوص)غذاییعناصربرایرقابتبیوز،آنتی:قبیلازمکانیسمهایی
شکار/پارازیتیسمهایپرالقایی،مقاومتکردن،کلونیزه،(باکتریتوسطشدهتولید

ازترکیبیبافوزاریومازناشیطوقهوریشهپوسیدگیوفوزاریومیپژمردگیکنترل
شودمیانجامتکیمیکروارگانیسمهاییاومیکروارگانیسمها



:مدیریت
:بیولوژیک-3

تریهاییباکهایگونهازمختلفیهایایزولهشاملفوزاریومبرایبیولوژیککنترلعواملازترکیبی
باکتریهاوقارچهاازترکیبیوقارچهامختلفجنسهایباکتریها،مختلفجنسهاییکسان،

بیوز،آنتیطریقازبقاوزنیاسپور،جوانهتولیدکاهشباعثمستقیمطوربهبیوکنترلعواملجمعیت
القاییمقاومتورقابت

میکروبیتنوعافزایشوبودتکیکنترلعواملازموثرتربیوکنترلعواملترکیبمواردبیشتردر
باشدمیمهمبیماریمدیریتبرای

هایگونهجملهازمیکروارگانیسمهاییبهپوسیدهکمپوستازاستفادهباگیاهیبیماریهایسرکوب
.شودمیدادهنسبتاکتینومیستهاوباسیلوس



:مدیریت بیولوژیکروش-5

افزایش وزن درصد کاهش بیماریعامل کنترل بیولوزیک
میوه

کشوراثرنحوهتوضیح

Achromobacter
xylosoxidans

FW 50% (I)122 %رقابت تغذیه ای بیوماس
(سیدروفور)

ایتالیا

Aspergillis awamoriFW 37% (S)36% موثرتر از قارچکش
کاربندازیم

کاهش )مشخص نیست
جمعیت فوزاریوم در 

(ریزوسفر

هند

Bacillus
amyloliquefaciens

FW 44-46% (I)32-40% موثرتر از قارچکش
کاربندازیم

هنداییمقاومت سیستمیک الق

B. subtilisFW 53-64% (I)*53-78%هنداییمقاومت سیستمیک الق

Chaetomium globsumFW 44% (S88%از قارچکشموثرتر
پروکلراز

د کاهش رش)آنتی بیوز
(و تولید کنیدیوم

تایلند

C. lucknowenseFW 36% (S)*84*%د کاهش رش)آنتی بیوز
(و تولید کنیدیوم

تایلند

Emericella nidulansFW 63% (S)160%ایه فرموالسیون بر پ
روغن نخل

د کاهش رش)آنتی بیوز
(و تولید کنیدیوم



:مدیریت بیولوژیکروش-5

افزایش وزن درصد کاهش بیماریعامل کنترل بیولوزیک
میوه

کشوراثرنحوهتوضیح

Fusarium oxysporum
(non-pathogenic)

FW 57-78% (I)38%Isolate CS-20 
Biodac

formulation

آمریکاالقاییمقاومت

Fusarium oxysporum
(non-pathogenic)

FW 38-58% (S)
FCRR 78% (I)

مشخص نیستمشخص نیست
مقاومت القایی

برزیل

Penicillium digitatumFW 21% (S)33%هند

Pseudomonas
chlororaphis

FCRR :44-60% 
(I)

هلندآنتی بیوزمشخص نیست

P. fluorescensFW
GH: 53% (I)

F: 65e85% (I)

هند

B. subtilis, Beauveria
bassiana

FW:
*(I) %81 ::گلخانه

 %84-82 ::فضای باز
(I)*

F: 41-
56%*

ه موثرتر از کنترل ب

تنهایی بود

سیستمیک مقاومت

القایی





:مدیریت
وودبمتداولایگلخانهمحصوالتدرخاکضدعفونیبرایبخارازاستفادهگذشتهدر:بخاردهی-4

آوردندروتدخینبهسوختباالیهایهزینهبخاطر

دامهببرایمختلفترکیباتازشفافمالچازخاکآفتابدهیدر:(سوالریزاسیون)دهیآفتاب-5
راخاکیهاپاتوژنجمعیتتراکمتواندمیسوالریزاسیون.شودمیاستفادهخورشیدانرژیانداختن

.دهدکاهش

انجامزیهواصورتبهمعموالکهاستآلیموادمیکروبیتخریبشاملکمپوست:سازیکمپوست-6
کندمیکربناکسیددیوآبآمونیاک،تولیدهوازیکمپوستگرما،برعالوه.شودمی

هاشعوگرما،فیلتراسیون،شاملآبضدعفونیبرایفیزیکیتکنیکهای:آبعفونیضد-7
.استماورابنفش



:مدیریت

:زراعیتناوب-8

:تلفیقیمدیریت-9

PGPRباکتریهایکاربردمصردرآزمایشاتیدر:شیمیایی+بیولوژیک

Azotobacter sp./ Bacillus cereus B. megaterium

در ترکیب با هیومیک اسید در دو آزمایش در افزایش محصول موثرتر بود و در کاهش پژمردگی 
فوزاریومی در یکی از دو آزمایش

Pseudomonas fluorescensه در ترکیب با قارچکش بنومیل در کاهش پژمردگی فوزاریومی در گلخان
.موثرتر بود

Bacillus subtillisی بودبا قارچکش هایمکسازول در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه موثر از کاربرد تک.
Trichoderma harizanumدند در ترکیب با کیتوزان منجر به کنترل بهتر پوسیدگی ریشه و طوقه ش



:مدیریت
:تلفیقیمدیریت-9

:شیمیایی/بیولوژیک+فیزیکی

Streptomycesتلفیق griseusطقهوریشهپوسیدگیبهترمدیریتباعثایتالیادرخاکآفتابدهیبا
.شدفوزاریوماثردر
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