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  چکيده

  
 تعدادي از ارقام يهاي اخير بيماري آنتراكنوز مركبات، در استان مازندران رو در سال

اي در  اين بيماري به صورت گسترده.  قابل توجهي ايجاد كرده استتجاري مركبات خسارت
 از درختان مركبات باغات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳هاي  طي سال. باغات مركبات اين استان شيوع دارد

آوري شده روي محيط   نمونه جمع۱۱۹با کشت . برداري شد آلوده به صورت تصادفي نمونه
بر اساس خصوصيات . جداسازي گرديد Colletotrichum جدايه از جنس PDA ،۹۶كشت 

  ها به عنوان گونه هاي فيزيولوژيكي، تمام جدايه مورفولوژيكي و بعضي ويژگي
C. gloeosporioides هاي  ها روي شاخه هاي شدت بيماريزايي جدايه آزمون. شناسايي شدند

ر آزمايشگاه و  دو ساله ارقام پرتقال والنسيا و نارنگي انشو به ترتيب ديها بريده شده و نهال
ها روي اين دو رقم مهم  نتايج در هر دو آزمايش نشان داد كه تمام جدايه. گلخانه انجام گرفت

ها اختالف وجود  هين جداي بييزايماري از نظر شدت بيول. و تجاري مركبات بيماريزا هستند
 ۱۷انشو به  رقم ي نارنگي گروه و رو۱۵ا به ي والنسي روييزايماريها بر اساس ب هيجدا .داشت

  .ديم گردي گروه تقس۷ و ۸ب به ي شدند و در گلخانه به ترتيبند شگاه طبقهيگروه در آزما
  
  ييزايماري، شدت بColletotrichum gloeosporioides  آنتراکنوز مرکبات،:يدي کليهاهژوا

  .ها هي جدا                        
  

  مقدمه
 کشور جهان در فاصله ۶۰ش از يدر ب مرکبات

 کشت ي و جنوبي درجه شمال۴۰ يياي جغرافيها عرض
 قي وجود دارد که مرکبات از طريگزارشات. شود مي
. افته استيترانه به اروپا راه ي مدياي اطراف دريشورهاک

استان مازندران از نظر وسعت کشت مرکبات با دارا بودن 
 کرمان يها ر کشت، بعد از استاني هزار هکتار سطح ز۹۵

 درصد محصول مرکبات ۳۹حدود . اردو فارس قرار د
ش يبا روند افزا. شود ميکشور از استان مازندران حاصل 

  عوامل  يکسري وجود  ، ي تجار  ارقام  کشت ريز سطح 

 موجب يش بارندگير با افزاي سال اخ۲‐۳زا در يماريب
جه آن کاهش محصول ي که نتشوند مين يخسارت سنگ

 .Colletotrichum spزا قارچ يماري از عوامل بيکي. است
ن يا. کند يجاد مي آنتراکنوز را ايماري که بباشد مي
   با عامل۱۸۸۶ن بار در سال ي اوليماريب

C. gloeosporioides (Penz.) Saccardoو تلئومورف  
Glomerella cingulata (Stonem.) Spauld. et 

Schrenk کا گزارش شدي امريداياز فلور (Roslf, 1904) .
Simmond (1965)را با عامليمارين بي ا    

C. acuttatumکرد  گزارش  اي از استرال.  
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 Fagan (1984)قارچ يها کنيديومکرد که انتشار  اني ب 
انات هوا و يترشحات باران، قطرات شبنم، جر لهيبه وس

   Fitzell & Peak (1984). شود ميحشرات انجام 
   قارچيها کنيديوما توانستند يدر استرال

C. gloeosporioidesط ي سطح برگ و تحت شراي را رو
 پس از ها کنيديوم.  کننديزن وادار به جوانهيشگاهيآزما

ل دادند که از آن يرنگ تشکرهيوم تيپرسورآجوانه زدن 
 .Hpokirk et al . استفاده شديبه عنوان شاخص آلودگ

ش ين باعث افزايي پاي اعالم کردند که دماها(1994)
 يماريجه شدت بي در نت ويماريت قارچ عامل بيفعال
ران شامل پرتقال ي در ابيمارين ي ايها زباني م.شود مي
عامل . باشند يم... مو و ي، تامسون ناول، لي، دارابيخون
 ارقام مختلف مرکبات به سر شاخه، ي در رويماريب

. (Elahinia, 2004) زند يوه خسارت ميبرگ، گل و م
 در پنز توسط ۱۸۸۰ ابتدا در سال يماريقارچ عامل ب

 Sacardoسپس .  قرار داده شدVermiculariaجنس 
.  انتقال دادColletotrichumجنس  شبه آن را به(1882)

، (Deuteromycota) ناقص يها ن قارچ در گروه قارچيا
 (Melanconiales) راسته شبه،(Coelomycetes)رده  شبه

 قرار دارد و باعث نکروزه، (Melanconiaceae) و خانواده
ن شبه جنس يا. شود ميوه ي ميدگي و پوسيرگلکه ب

 است ياهيمارگر گي بيها  مهم از قارچيها  از جنسيکي
 و يري در مناطق گرمسيکه به صورت اختصاص

 اين ،با توجه به عالئم.  وجود دارديريگرمس مهين
 يها  آنتراکنوز معروف هستند که شامل زخمها بهيماريب
 باشد مي يا هيا زاوي ره و فرو رفته است و به شکل مدوريت

(Alexopoulus & Mims, 1962) .در يادياختالف ز 
   مختلف قارچيها جدايه ييزايماريشدت ب

C. gloeosporioides جدا شده از ارقام مرکبات وجود 
سه شدت يع مقاي سريها  از روش.(Brown, 1975) دارد
ده ي بريها شاخه قارچ استفاده از يها جدايه ييزايماريب

ن ييق تعين تحقيهدف از ا. (Afek et al., 1990) است
 ي پرتقال و نارنگي قارچ رويها جدايه ييزايماريشدت ب

  .باشد مي
  

  هامواد و روش
  يبردارروش نمونه

 ي تعدادي به طور تصادف۱۳۸۳‐۸۴ يها  ساليط
 مرکبات استان مازندران انتخاب و ارقام مختلف يها باغ

. ندقرار گرفتد يمرکبات با عالئم مشکوک مورد بازد
  . شدنديآور جمع و يبردار  آلوده  نمونهيها بافت

   ي عامل قارچيي و شناسايجداساز
 به طول ي و قطعاتندشگاه منتقل شدي به آزماها نمونه

 سالم و ين نواحي بيها محلمتر در  ي سانت۵/۱ تا ۶/۰
 قطعات با محلول يپس از ضدعفون. نده شديآلوده ته

 و به ) درصد کلر فعال۵/۰ (يم تجارتيت سديپوکلريه
، دو و سه دقيقه به ترتيب براي برگ، ميوه و               مدت يك

 در تشتک PDAط کشت ي محي، رو  شاخه اعمال شد
 بدست آمده کشت يها قارچ.  کشت داده شدنديپتر

 يدهاي با استفاده از کليسازمجدد شده و پس از خالص
 قرار يياسامورد شن) Sutton, 1980(موجود شناسايي 
  .گرفتند

  ها جدايه ييزايمارين شدت بييتع
 ي رويزن مايه به روش ها جدايه ييزايماريشدت ب

 در ها  در آزمايشگاه و روي نهال١هاي بريده شده شاخه
 پرتقال يها شاخهدر حالت اول از . دين گردييگلخانه تع
 رقم انشو که از ارقام ي نارنگيها شاخها و يرقم والنس

  . دي منطقه بودند، استفاده گرد و مهميتجار
  شگاه ي در آزمايزنهيروش ما
متر ي سانت۲‐۱ و قطر ۲۵ مرکبات به طول يها شاخه

شگاه منتقل يده شد و به آزماياز درختان سالم باغ بر
اد شسته، با حوله ير آب با فشار زي زها شاخه. ديگرد
 يضدعفون% ۷۰ک يلي خشک و سپس با الکل اتيکاغذ
. ده شدين پوشي با پارافها شاخهطع مق.  شدنديسطح
مار يدر هر ت.  شاخه در نظر گرفته شد۴ه ي هر جدايبرا
 يزن مايهک شاخه بدون ي شد و يزن مايه شاخه با قارچ ۳

ن ي به ايزن مايه. دي گرديبا قارچ بعنوان شاهد نگهدار
 يبي به ابعاد تقريليب انجام شد که مربع مستطيترت
 در نظر گرفته و پوست  در وسط شاخهمتر ميلي ۵×۹

ک عرض ين قسمت در امتداد دو طول و يشاخه در ا
ن يپوست ا. ز برش داده شدي آن با اسکالپل تيفوقان

از چوب شاخه ) لي مستطيحول عرض تحتان(قسمت 
وم يسلي ميط کشت محتوي از محيا جدا کرده و قطعه

 يرو(ه يقارچ در آن محل قرار داده و پوست به محل اول
مار شاهد از يدر ت. لم بسته شديردانده و با پارافبرگ) هيما
 يزن مايهقطعات . ديط کشت بدون قارچ استفاده گرديمح

                                                                              
1. Excised stem 



 ۲۹  ... هاي قارچمقايسه شدت بيماريزايي جدايه : و همکارانببري  

ک يدر .  قرار داده شدنديکي پالستيها کيسهشده در 
 شاخه که فقط دو سر و محل قطع ۴ يکيسه پالستيک

 ين زده شده و پوست برداري آنها پارافي فرعيها شاخه
.  در نظر گرفته شدياهد عموم به عنوان ش،نشده بود
 شده و شاهد يزن مايه يها شاخه ي حاويها کيسه
، بدون رطوبت و در ºC۲۵ ي در انکوباتور با دمايعموم
د ي بازدها شاخهک هفته ي و بعد از ي نگهداريکيتار

ر رنگ در ييلم باز و تغيد ابتدا پارافين بازديدر ا .شدند
ت مختلف  آن در جهايشروي و پيزن مايهپوست محل 

ها تا  يبردار ادداشتيد و ين بازديا. ادداشت شدين و ييتع
ان يدر پا. افتيکبار ادامه ي هفته به فاصله هر سه روز ۲

د که سطح ي جدا گرديش، پوست قطعات به صورتيآزما
ه يحاش.  مشخص شود کامالًها زخمه يوم و حاشيکامب
 يد، سپس رويم گردي طلق شفاف ترسي بر روها زخم

 به کمک ها زخمد منتقل شد و مساحت يفکاغذ س
ن يانگيم.  شديگير اندازه سطح برگ يگير اندازهدستگاه 

، تست نرمال يتميل لگاري ابتدا با روش تبدها زخماندازه 
ها انجام گرفت، سپس با استفاده از بودن داده

  .ديانس گرديه واري تجزي آمارهايافزار نرم
   در گلخانهيزن مايهروش 

 دو ساله مرکبات يها نهال يارچ رو قيها جدايه
 . شدنديزن مايه به روش مذکور در بند باال يگلدان
 درجه ۳۰ تا ۲۰ن ي بيها در گلخانه با دما گلدان
 ي درصد نگهدار۴۰ تا ۲۰ يگراد و رطوبت نسب يسانت
لم باز شد و عالئم ي، پارافيزن مايهک هفته بعد از ي. شدند
 زخم به باال و يشروير رنگ و پييل تغي از قبيظاهر
گر ي ديجاد صمغ و عالئم احتمالي، ايزن مايهن محل ييپا
در . افتيک ماه ادامه يها تا  ين بررسيا. ديادداشت گردي

 يزن مايهد با اسکالپل پوست اطراف محل ين بازديآخر
 قارچ در چوب شاخه يشرويزان پيشده برداشته و م

 به کمک دستگاه ها زخممساحت . ادداشت شدي
سپس با استفاده .  شديگير اندازه سطح برگ يگير هانداز

  .ديانس گرديه واري اقدام به تجزي آماريهاافزار نرماز 
  

  جينتا
  مشخصات قارچ
، ها برگ، ها شاخه جدا شده از سر يعوامل قارچ

ات ي آلوده بر اساس خصوصيها وهي و مها گل
 ماند يکيژولويزي از مشخصات فاي پاره و يکيژمورفولو

ا عدم وجود اسکلروت در ي و رنگ آن، وجود يشکل کلن
ل سته، شکل، طول و يا عدم تشکيل يط کشت، تشکيمح

وم به استناد يعرض اسپور، شکل، طول و عرض اپرسور
.  مورد مطالعه قرار گرفتي معتبر قارچ شناسيد هايکل

ه مورد مطالعه با ي جدايکيژات مورفولويخصوص
 Colletotrichum gloeosporioidesات مشروح يخصوص

(Penz.) Penz. & Sacc در Sutton (1980) ييشناسا 
  .شد

  يها جدايهشدت بيماريزايي 
Colletotrichum gloeosporioides  

  يشگاهي آزمايهايبررس
 ييزايماري، درجه بييزايماريدر مطالعات شدت ب

 بدست آمده C. gloeosporioidesه قارچ ي جدا۲۲ ينسب
 يزن مايهف به روش از ارقام مرکبات در مناطق مختل

 يا و نارنگي رقم پرتقال والنسيده شده روي بريها شاخه
ج حاصل نشان داد که تمام ينتا. دين گردييانشو تع
ند اما از نظر ينما يجاد مين دو رقم زخم اي اي روها جدايه
نان ي درصد اطم۹۹ با ها جدايهن ي بييزايماريقدرت ب

 بر ها جدايه. )۲ و ۱ول اجد( دار وجود دارد يتفاوت معن
 گروه ۱۷ رقم انشو به ي روييزايمارياساس درجه ب

) ۲شکل( گروه ۱۵ا به ي رقم والنسيو رو) ۱شکل(
ز اختالف در شدت يدر داخل طبقات ن.  شدنديبند طبقه

 بدست آمده از رقم 4Aه يجدا.  وجود داشتييزايماريب
 ۳/۳۰۳ رقم انشو با ين از تنکابن روي کلمانتينارنگ
 بدست 5Bه يبع حداکثر مساحت زخم و جدامرمتر ميلي

مربع متر ميلي ۳/۱۳۱آمده از رقم انشو از نوشهر با 
 4Aه يجدا. دادند ي را نشان مييزايماريحداقل شدت ب

 حداکثر مترمربع ميلي ۴/۲۹۱ا با ي رقم والنسيرو
 از ي بدست آمده از رقم داراب6Bه يمساحت زخم و جدا

 را ييزايماري شدت ب حداقلمترمربع ميلي ۱۲۲رامسر با 
  .دادند ينشان م
  يا گلخانهيهايبررس

 ي روزني مايهه قارچ به روش ي جدا۱۰ ييزايماريدرجه ب
 انشو در گلخانه يا و نارنگي ارقام پرتقال والنسهاي نهال

 در مورد ييزايماري بيدرجه نسب.  قرار گرفتيمورد بررس
 يل آماريه و تحليد و مورد تجزين گردييه تعيهر جدا

ن دو ي اي روها جدايهج نشان داد که تمام ينتا. قرار گرفت
از آنجا که . کننديجاد ميز زخم ايرقم در گلخانه ن

  و   4A  هاي جدايه رقم انشو و ي رو5B و 4A هاي جدايه
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   Colletottrichum gloeosporioidesي قارچ ها جدايه تجزيه واريانس ميانگين شدت بيماريزايي ‐۱جدول 
  ي بريده شده رقم نارنگي انشوها خهشاروي 

 F (MS) ميانگين مربعات (SS)مجموع مربعات  (df)درجه آزادي  منبع تغيير
٢١٧/٢٤٢ ٤٤٩/٧٩٥٤ ٤٣٩/١٦٦٨٥٤ ٢١  تيمار ** 
  ٨٠٣/٣٢ ٣٣٣/١٤٤٣ ٤٤ خطا
   ٧٧٣/١٦٨٢٩٧ ٦٥ كل

  .وجود دارد دار معنياختالف % ۱بين تيمارها در سطح احتمال **                        
  

                                                                                               

 
  هاجدايه

   (C. V. %) = 2.53 
   Colletotrichum gloeosporioidesي قارچ ها جدايه مقايسه ميانگين مساحت زخم ايجاد شده توسط ‐۱ شکل

  ده رقم انشوي بريها شاخه روي مترمربع ميليبر حسب 
  

   Colletotrichum gloeosporioides ي قارچها جدايه تجزيه واريانس ميانگين شدت بيماريزايي ‐۲جدول 
  ي بريده رقم پرتقال والنسياها شاخهروي 

 F (MS)ميانگين مربعات  (SS) مجموع مربعات  (df) درجه آزادي منبع تغيير
٢٧٦/٣٥٠ ٨١٤/٩٨٦٠ ٠٩١/٢٠٧٠٧٧ ٢١ تيمار ** 
  ١٥٢/٢٨ ٦٦/١٢٣٨ ٤٤ خطا
   ٧٥٨/٢٠٨٣١٥ ٦٥ كل

  . وجود دارددار معنياختالف % ۱بين تيمارها در سطح احتمال **                   
  
  

  
  هاجدايه

     (C. V. %) = 2.41 
   Colletotrichum gloeosporioidesي قارچ ها جدايهده توسط  مقايسه ميانگين مساحت زخم ايجاد ش‐۲ شکل

  ا روي شاخه بريده رقم پرتقال والنسيمترمربع ميليبر حسب 
  

6Bب حداکثر و يشگاه به ترتيا در آزماي رقم والنسي رو
 يها يجاد کردند، در بررسيحداقل مساحت زخم را ا

از نظر قدرت . ز از آنها استفاده شدي نيا گلخانه
نان تفاوت ي درصد اطم۹۹ با ها جدايهن ي بييزايرمايب

 سهيمقا در ). ۴  و۳ هايجدول(   وجود داشتداري معني
 رقم ي روييزايماري بر اساس درجه بها جدايهن، يانگيم

 گروه ۸ا به ي رقم والنسيو رو) ۳ شکل( گروه ۷انشو به 
ز از نظر يدر داخل طبقات ن.  شدندبندي طبقه) ۴ شکل(
 رقم انشو ي رو4Aه يجدا. اختالف وجود دارد ييزايماريب

 5Bه ي حداکثر مساحت زخم و جدامترمربع ميلي ۳۲۲با 
 را نشان ييزايماري حداقل شدت بمترمربع ميلي ۱۴۵با 
 ۲۹۵ا با ي رقم والنسي رو 4Aهيجدا. دادند مي
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 با 6Bه ي حداکثر مساحت زخم و جدامترمربع ميلي
 را نشان ييزايرماي حداقل شدت بمترمربع ميلي ۷/۱۳۴
 انشو از ي بدست آمده از رقم نارنگ4Aه يجدا. داديم

 ي باال براييزايمارينده با بيپ نمايتنکابن به عنوان پاتوت
 ارقام انتخاب و مورد استفاده قرار ين مقاومت نسبييتع

  .گرفت
  

   Colletotrichum gloeosporioidesي قارچ ها جدايه تجزيه واريانس ميانگين شدت بيماريزايي ‐۳جدول 
  ي رقم انشو در گلخانهها نهالروي 

 F (MS) مربعات ميانگين (SS) مربعات مجموع (df) آزادي درجه منبع تغيير
٩٣٨/٢٦٦ ۲/۸۱۷۷ ۸/۷۳۵۹۴ ٩ تيمار ** 
  ۶۳۳/۳۰  ۶۶۷/۶۱۲ ۲۰ خطا
   ۴۶۷/۷۴۲۰۷ ۲۹ كل

  . وجود دارددار معنياختالف % ۱بين تيمارها در سطح احتمال **        

 

  
                                                       (C. V. %)= 2.20 

   Colletotrichum gloeosporioides ي قارچها جدايه مقايسه ميانگين مساحت زخم ايجاد شده توسط ‐۳شکل 
   انشو در گلخانهيها نهال روي مترمربع ميلي بر حسب

  
   Colletotrichum gloeosporioidesي ها جدايهزيه واريانس ميانگين شدت بيماريزايي  تج‐۴جدول 

  ي رقم والنسيا در گلخانهها نهالروي 
F ميانگين مربعات (MS)  مجموع مربعات (SS)  درجه آزادي (df) منبع تغيير 
٨٢٨/٢٤٥  تيمار ٩ ٧/٥٩٥٨٨ ٩٦٧/٦٦٢٠ **
 خطا ٢٠ ٦٦٧/٥٣٨ ٩٣٣/٢٦ 
 لك ٢٩ ٣٦٧/٦٠١٢٧  

  . وجود دارددار معنيتفاوت % ۱بين تيمارها در سطح احتمال **                                  
  

  

  
  هاجدايه

                                                             C. V. (%)= 2.20 
   Colletotrichum gloeosporioides يها جدايهط  مقايسه ميانگين مساحت زخم ايجاد شده توس‐۴شکل 

  ا در گلخانهي والنسيها نهال روي مترمربع ميليبر حسب 
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  بحث
 يها جدايه ييزايماريدر مطالعات شدت ب

Colletotrichum gloeosporioidesارقام مرکبات ي رو 
شگاه از روش يط آزماي آنتراکنوز در شرايمارينسبت به ب

ده شده استفاده شد که در يبر يها شاخه يزن مايه
 ييزايماري بر اساس شدت بها جدايه يک افتراقيتفک
 مطمئن و يط کنترل شده، روشي آنها تحت شراينسب

ط رطوبت ينکه اوال شرايمشروط به ا. قابل تکرار است
 اًيثان. مارها فراهم شودي تي درصد برا۹۰ ي باالينسب

از دو کمتر ( کوتاه باشد ها نمونه يمدت زمان بررس
 مورد استفاده يها شاخهن صورت ير ايدر غ) هفته
ل ي تبديا  خود را از دست داده و به بافت مردهيشاداب

ن يا. ها خواهند شد تير ساپروفي ساييشده و منبع غذا
 ياهيدن دوره کمون، مواد گي به حداقل رساني براروش
 ييزايمارين شدت بيي و تعييزايمارياز، اثبات بيمورد ن
ت يزان حساسي ميبررس. باشد مي مناسب ها يهجدا ينسب
زا به صورت گسترده يماري ارقام نسبت به عوامل بينسب

ج حاصل ين به کار گرفته شد و نتايگر محققيتوسط د
 Elahinia, 2004; Agostini et) د قرار گرفتييمورد تا

al., 1992, Aldwinle et al., 1975; Borekhi & 
Milikan, 1969; Jeffers et al., 1981; Micheal, 

ن است که يد ايها مو شين آزمايج حاصل از اينتا .(1994
 يک روش قابل اعتماد و موثر برايده ي بريها شاخهروش 
ه قارچ ي جداي نسبييزايمارين شدت بييتع

Colletotrochum gloeosporioides ن يبا ا. باشد مي
 باال در حداقل ييزايماري شدت بي دارايها جدايهروش 
ن يا. شوند ميط کنترل شده انتخاب ين ممکن در شرازما

 ييزايماري شدت بي و گروهبندبندي طبقهروش در 
 بندي طبقههر چند که . د و موثر استي مفها جدايه
. ستيافتد ن ي همانند آنچه در باغ اتفاق مها جدايه

  در گلخانهها نهال ي مصنوعيزن مايهمشاهدات حاصل از 
  ط گلخانه متناسب باي در شرااه زخمنشان داد که توسعه 

شگاه يده در آزماي بريها شاخه ي حاصل بر رويها زخم
قات گذشته مطابقت يج تحقيج حاصل با نتاياست که نتا

 Afek et al., 1990; Micheal, 1994; Trimmer) داشت

et al., 1994; Timmer et al., 1998) . اختالف شدت
 كه نشان  تا حدودي در شدت عالئمي استييزايماريب

همچنين دامنه تغييرات مساحت زخم در آنها . دهند مي
 كه عوامل باشد ميذكر اين نكته ضروري . وسيع بود

متعددي مثل دما، نور، رطوبت، سدهاي مورفولوژيكي 
ي و نژاد قارچ به شدت بر زن مايهگياه، سن گياه در زمان 

بنابر اين با توجه به . گذارندنوع واكنش گياه تاثير مي
  دت بيماريزايي و دامنه ميزباني وسيع قارچش

C. gloeosporioidesريتي اين موضوع در مد  
باغداري بسيار حائز اهميت است كه از كاشت 

ها  هاي حساس به اين قارچ در مجاورت باغ ميزبان
  . جلوگيري شود

 كه باشد ميدر پايان ذكر اين مطالب ضروري 
 در تمام وارد بيماري آنتراكنوز مركبات انتشار جهاني د

ضعف . مناطق شمال ايران اين بيماري وجود دارد
زماني . كند عمومي درختان به شدت بيماري كمك مي

 كه درختان در اثر شود ميخسارت بيماري چشمگير 
عواملي نظير كم آبي، كمبود عناصر غذايي، سرمازدگي، 

ها، نامساعد بودن شرايط فيزيكي خاك و  آفات، بيماري
به عبارتي . اي صحيح  ضعيف شده باشنده عدم مراقبت

 ،اند عامل بيماري به درختاني كه به هر دليل ضعيف شده
بنابراين تقويت درختان بهترين راه مبارزه . كندحمله مي

مبارزه با . كاهد با اين بيماري بوده و از خسارت آن مي
ي بيمار ها شاخههاي هرز، هرس و سوزاندن  آفات و علف

تر از زير قسمت تغيير رنگ داده، م  سانتي١٥ تا ١٠
كني و سوزاندن درختان با آلودگي شديد، تقويت  ريشه

هاي به زراعي مناسب مانند كوددهي و  درختان با روش
 .باشندآبياري منظم در كنترل اين بيماري مؤثر مي
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