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در های اميدبخش سویا بيماری پوسيدگی ذغالی در ارقام و الینشناسایی منابع مقاومت به 

 گرگان

  1، ابراهیم هزارجریبی*1اشهریار کی

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و  خش تحقیقات علوم زراعیببه ترتیب استادیار و مربی پژوهش  1

 .گرگان، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،گلستان، سازمان 

 چکيده

یکی از  (Macrophomina phaseolina) ماکروفومینا فازئولینا غالی ناشی از قارچذبیماری پوسیدگی 

ترین و موثرترین، اقتصادی ،سویا در بسیاری از نقاط دنیاست. استفاده از ارقام مقاوم هایبیماری ترینرایج

 رقم 20به همین منظور واکنش  رود.ترین روش از نظر زیست محیطی در کنترل این بیماری به شمار میسالم

در در قطعه زمین آلوده به قارچ  ماکروفومینا  Vتا  IIIهای رسیدگی امیدبخش سویا از گروهتجاری و الین 

چهار هر ژنوتیپ سویا در  قرار گرفتند. ارزیابیمورد ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان و در دو سال 

های کامل تصادفی و در سه تکرار کشت ر در قالب طرح بلوکگدیکمتری از یسانتی 50متری به فاصله  پنجخط 

و ریشه به های آلوده در هر کرت و درصد تغییر رنگ داخلی ساقه درصد بوته R7رسیدگی شدند. در مرحله 

های آلوده در مقایسه میانگین درصد بوته گیری شدند.اندازه)شدت بیماری(  هاهمراه پوشش میکرواسکلروت

به ترتیب درصد  3/17با  3الین موتانت درصد و  8/56با  رقم ویلیامزهای مورد بررسی نشان داد که ژنوتیپ

رقم درصد و  2/69با  رقم ویلیامزهای آلوده بودند. از نظر شدت بیماری، کمترین درصد بوتهو دارای بیشترین 

ارقام ر واکنش به بیماری، ظاز ن. ترین شدت بیماری را داشتندپایینو باالترین به ترتیب درصد  5/13با  سامان

 3ترویجی، موتانت  3های ، امیر و الین3مقاوم و ارقام گرگان  DI 32ترویجی و  2و  1های کتول، سامان و الین

 .بودند مقاومنیمه DI 42و  HT ،DelsoyVVIT 82، 64و 

 Macrophomina phaseolina، غالیذ سویا، مقاومت، پوسیدگی های کلیدی:واژه
                                                           

  sh.kia@areeo.ac.irنویسنده مسوول: *
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 مقدمه

بیماری پوسیدگی رود. می شمار ترین گیاهان روغنی و پروتئینی بهیکی از مهم (.Glycine max L)سویا 

شود. این های سویا است که سبب بروز خسارت اقتصادی به محصول سویا میترین بیماریذغالی یکی از مهم

باران باعث آلودگی مزارع سویا و کاهش کمیت و کیفیت محصول های خشک و کمخصوص در سالاری بهبیم

 باشدغالی میذعامل بیماری پوسیدگی   Macrophomina phaseolinaقارچ(. 1999شود )اسمیت و وایلی، می

نبه، سویا، آفتابگردان، پ شامل گیاهیگونه گیاهی مختلف  500در سطح وسیعی گسترش داشته و به بیش از که 

 (. 2012گوپتا و همکاران، ؛ 2008کند )راتر و همکاران، حمله میکنجد، ذرت، توتون و سورگوم 

ایجاد کند. عالیم در  تواند هم در گیاهچه و هم در گیاهان بالغ سویا بیماریمی M.phaseolina قارچ

باشد. معموال عالیم بیماری پوسیدگی ذغالی گیاهچه شامل مرگ گیاهچه و یا توسعه زخم در لپه و یا ساقه می

ه، کوتولگی، پژمردگی، تغییر این عالیم شامل پوسیدگی ریش شوند.حدود یک تا چهار هفته قبل از بلوغ ظاهر می

ها نیز در ، و مرگ زودرس گیاه است. میکرواسکلروتقه، کلروز بین رگبرگی، نکروز برگرنگ خاکستری بافت سا

تواند دانه و غالف را به شدت آلوده رچ بیمارگر همچنین میشوند. قادر بافت آوندی ساقه و ریشه مشاهده می

منتقل  تواند توسط بذر آلوده نیزمی شود. این قارچ همچنینواسکلروت پر کرده و غالف چروکیده شده و با میکر

 (. 2012شود )گوپتا و همکاران، 

کانادا، پاراگوئه و آمریکا شیوع  غالی سویا در نقاط مختلف دنیا شامل آرژانتین، برزیل،ذبیماری پوسیدگی 

میلیون دالر بر  26/272به ارزش  میلیون تن 21/1، 1994ر این کشورها در سال کاهش محصول د داشته و

در آمریکا،  2003. میزان خسارت محصول سویا در اثر این بیماری در سال (1998راتر و تیلر، آورده شده است )

میلیون تن تخمین زده  49/0میلیون تن و  28/0 به ترتیب به 2005و  2004 هایدر سال و میلیون تن 98/1

 4در سراسر جهان در حدود  یماریب نیاز ا یخسارت محصول ناش 2006 (. در سال2006راتر و کونینگ، ) شد

 نستاسویا ا ارعزـم از یـبرخ در گیدوـلآ تدـش 1370 لسا در .(2010راتر و همکاران، )شد  برآورد درصد

 رهکتا در مکیلوگر 990 به نستاا یمرکز یاـهنشهرستا در سویا دعملکر متوسطکه  دبو حدی به رانندزما

 .(1386ران، اـهمک و هاـعیتپنر)یافت  کاهش

کنترل  کش،بذر و خاک با قارچ یضدعفون ،یاریکاشت، آب متراک ،یتناوب زراع کاشت، خیتار میتنظ

منجیستو و روند )یم شمار به یماریب مدیریت این یهااز روش بیماری و استفاده از ارقام مقاوم به یکیولوژیب

و ذغالی  یدگیپوس یماریکنترل ب یروش موثر برا کمقاومت گیاه میزبان در برابر بیمارگر ی (.2011همکاران، 

با سطح  ایسو پیژنوت چی(. تاکنون ه2017رومرو لونا و همکاران، رود )یم شمار بهجلوگیری از خسارت محصول 

حال مقاومت  نی(. با ا2011منجیستو و همکاران، نشده است ) ییذغالی شناسا یدگیدر برابر پوسمقاومت باال 

-DT97-4290, DT99-16864, DT99-17483, and DT99 هایپیذغالی در ژنوت یدگیمتوسط به پوس

  .(2007؛ منجیستو و همکاران، 2006پاریس و همکاران، ) است شده ییشناسا 17554

همین  و هستند متفاوت M.phaseolina میزان کلونیزاسیون ریشه به وسیلههای سویا از نظر ژنوتیپ

در ایالت پذیرفته شده است.   M.phaseolinaها نسبت بهروشی برای تعیین واکنش ژنوتیپ عنوان مسئله به
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و phaseolina به  IVو III رسیدگی های رقم سویا از گروه 24 واکنش 1994تا  1992سال  میسوری آمریکا از

چهار رقم فقط  د ارزیابی قرار گرفتند که در نتیجهراساس میزان کلونیزاسیون پایین ساقه و باالی ریشه مو بر

 . (1997)اسمیت و کارویل،  دندبو مقاومنیمهنسبت به این بیماری 

با پنج  Vو  III ،IVهای رسیدگی ژنوتیپ سویا در گروه 24تعداد در آمریکا  2005تا  2002های سال در

( ارتفاع 2؛ (RSS) ( شدت بیماری در ریشه و ساقه بر اساس کلونیزه کردن بافت1روش ارزیابی بیماری شامل: 

 (5( عالیم برگی؛ 4؛ (CFU)کلنی  دهنده( واحد تشکیل3؛ (PHSD) تغییر رنگ داخلی ساقه از سطح زمین

این  ند. در نتیجهقرار گرفت برای عالیم برگی مورد ارزیابی (AUDPC) سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری

وسیله  گیری بهد، از نظر اندازهمقاوم قرار گرفتن گروهدر  CFUوسیله به در ارزیابیهایی که بررسی، ژنوتیپ

RSS ،PHSD ،عالیم برگی ،AUDPC  منجیستو و  ندهای باالی مقاومت قرار گرفتدر رده نیزو ترکیب آنها(

متحمل به خشکی نسبت به  یهای سویابا بررسی واکنش ژنوتیپ (2008). راتر و همکاران (2007ران، همکا

M.phaeseolina ها نسبت به کلونیزه شدن ریشه به وسیله قارچ ماکروفومینا که بعضی از ژنوتیپ نشان دادند

 III،IV یدگیرس یهااز گروه ایسو پیژنوت 149واکنش  یابی( با ارز2011و همکاران ) ستویمقاوم هستنند. منج

گزارش کردند  CFUو براساس شاخص  یورزخاکیو ب یاریبدون آب طیدر شرا 2008تا  2006 یهادر سال Vو 

به عنوان  پیو مقاوم نبود و فقط شش ژنوت منیذغالی ا یدگیطور کامل در برابر پوسهب یپیژنوت چیکه ه

  کار روند.هتوسعه ارقام مقاوم ب برایمنابع مقاومت  عنوان به توانندیشدند که م ییشناسا مقاومنیمه یهاپیژنوت

های گلستان و مازندران آلوده به های انجام شده در ایران، بیشتر مزارع سویا در استانبراساس پژوهش

و حساس بودند. رعیت پناه های سویا نیز به این بیماری حساس یا نیمهپوسیدگی ذغالی بوده و بیشتر ژنوتیپ

درصد با بررسی مزارع سویا در مناطق مختلف استان مازندران  1382تا  1370 یهاسال یط در (1385) یعلو

در ( 1389) و همکاران یعیطل گزارش کردند.درصد  45تا  25/11را  ذغالی یدگیپوس یماریببه مزارع  یآلودگ

را در استان گلستان ذغالی  یدگیپوس بیماری بهی سویا هابوته یدرصد آلودگمتوسط ، 1388و  1387 یهاسال

  .کردند نییتع درصد 3/21 و 24/21 بیبه ترت

ها در کنترل وجود محدودیت وشمال کشور مزارع بیماری پوسیدگی ذغالی سویا در اهمیت با توجه به 

ست محیطی ترین روش از نظر زیترین و سالمشیمیایی این بیماری، استفاده از ارقام مقاوم، موثرترین، اقتصادی

های سویا به منظور ژنوتیپدر . بر همین اساس، شناسایی منابع مقاومت رودکنترل این بیماری به شمار می در

 های اصالح ارقام مقاوم سویا ضروری است. در برنامهمعرفی ارقام مقاوم یا به عنوان منابع مقاومت 
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 هامواد و روش

 های قارچ عامل بيماریاسکلروتبا ميکرو آزمایش آلوده سازی زمين 

آلوده حاوی  هایپس از برداشت سویا، ساقه 1393سازی قطعه زمین مورد نظر، در پاییز برای آلوده

آوری و به قطعه زمین مورد نظر منتقل و با کمک شخم و دیسک خرد و با خاک مخلوط میکرواسکروت جمع

جمعیت قارچ عامل بیماری، زمین مورد نظر با استفاده از قبل از کاشت، برای افزایش  1394شد. در بهار سال 

برای تهیه زادمایه قارچ ماکروفومینا، ابتدا مقدار یک  سازی شد.های قارچ ماکروفومینا آلودهمیکرواسکلروت

ساعت خیسانده شد. سپس بذور سورگوم  24گرم شکر به مدت  50کیلوگرم بذر سورگوم در پنج لیتر آب و 

دقیقه در دمای  30طور مساوی در پنج کیسه پالستیکی قابل اتوکالو ریخته شده و به مدت خیسانده شده به

ای های کشت یک هفتهها با پالگکیسهدرجه سلسیوس اتوکالو شدند. بذور سورگوم اتوکالو شده داخل  121

M.phaseolina رشد داده شده روی محیط ،PDAزنی مایه های حاوی بذور سورگومکیسه. زنی شدند، مایه

درجه سلسیوس نگهداری و هر سه روز یکبار جهت پخش زادمایه تکان داده  30شده به مدت سه هفته در 

های قارچ ماکروفومینا کلونیزه و تیره رنگ شدند و داخل شدند. پس از سه هفته بذور سورگوم با میکرواسکلروت

 های کاشت سویا اضافه شدند.ردیف

 

 ا های سویو الین کاشت ارقام

تجاری و الین  رقم 20تعداد ، پوسیدگی زغالیبیماری سویا به  هایو الین ارقامواکنش  ارزیابیبه منظور 

در ایستگاه تحقیقات ماکرو فومینا  در قطعه زمین آلوده به قارچ Vتا  III های رسیدگیامیدبخش سویا از گروه

و متری  پنجخط چهارقرار گرفتند. هر ژنوتیپ سویا در  آزمایشمورد کشاورزی عراقی محله گرگان و در دو سال 

 95و  94ماه در خردادهای کامل تصادفی و در سه تکرار ر در قالب طرح بلوکگدیکمتری از یسانتی 50به فاصله 

سمپاشی برای کنترل  شدند. در طول دوره رشد عملیات زراعی از قبیل کوددهی، وجین، آبیاری بارانی وکشت 

 انجام شد. و برگخوار مکنده آفات 

 

 پوسيدگی ذغالی سویا نسبت به قارچ عامل بيماریهای ارقام و الینارزیابی واکنش  

در پایان فصل و در مرحله های آلوده و شدت بیماری های سویا براساس درصد بوتهالین ارزیابی ارقام و

های بیمار بوته شمارش تعدادبا  بیماری()وقوع های آلوده در هر کرت درصد بوتهتعیین انجام شد.  R7رسیدگی 

شدت بیماری براساس شدت  (.2004انجام شد )کاردوسو و همکاران،  100ضرب در ها تقسیم بر تعداد کل بوته

گیری های آوندی و پوستی اندازههای بافتریشه به اضافه پوشش میکرواسکلروتهای ساقه و تغییر رنگ بافت

گرافیکس  استاتهای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری در پایان داده. (2007شد )منجیستو و همکاران، 
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از آزمون  های آلوده و درصد شدت بیماریمیانگین درصد بوته برای مقایسه آماری قرار گرفت.تجزیه  مورد

چهار گروه مقاوم  اساس مقیاس شدت بیماری در های سویا برارقام و الین دار استفاده شد.حداقل اختالف معنی

درصد  60تا  41حساس)درصد شدت تغییر رنگ(، نیمه 40تا  21مقاوم)درصد شدت تغییر رنگ(، نیمه 20تا  1)

مقاوم یا هایی که نتایج بدست آمده، ژنوتیپ براساستغییر رنگ( قرار گرفتند.  100تا  61تغییر رنگ( و حساس)

 اصالح ارقام و یا معرفی ارقام انتخاب شدند. هایفاده در برنامهبرای است بودندنسبت به این بیماری مقاوم نیمه

 

  نتایج و بحث

 5 های اجرای آزمایش از نظر صفات مورد بررسی در سطح احتمالبین سالتجزیه واریانس نشان داد که 

میزان درصد های مورد بررسی در این پژوهش از نظر ارقام و الین دار وجود داشت. همچنیندرصد اختالف معنی

گر دار داشتند که بیانبا هم اختالف معنی درصد1های آلوده، درصد شدت بیماری در سطح احتمال بوته

یکسان شرایط ایجاد (. با توجه به 1)جدول  باشداز نظر واکنش به بیماری می هاژنتیکی بین ژنوتیپ هایتفاوت

ها از نظر میزان آلودگی و شدت بیماری، بین ژنوتیپاختالف  توان گفت عاملها، میهمه ژنوتیپ برای بررسی

های دخیل در واکنش دفاعی یا مقاومت به عامل بیماری پوسیدگی ذغالی ها و به عبارت دیگر ژنژنتیک آن

 باشند.می

 

 .های سویاارقام و الیندر  شدت بيماری و تجزیه واریانس درصد بوته آلوده – 1جدول

 مربعات نیانگیم  

 شدت بیماری درصد بوته آلوده درجه آزادی تغییراتمنابع  

 *329/483 *486/257 1 سال 

 43/714ns 21/667ns 2 تکرار

 **652/199 **386/179 19 تیمار

 539/30 145/49 38 خطا

 469/18 742/21  ( CVضریب تغییرات )

ns ،*  1  و %5 دار در سطح احتمالمعنی دار و به ترتیب غیر معنی **و% . 

 

های مورد بررسی ارقام و الیندر های آلوده و شدت بیماری صد بوتهمقایسه میانگین در، 1394در سال 

دارای به ترتیب درصد بوته آلوده  5/16با  3الین موتانت درصد بوته آلوده و  55با  رقم ویلیامزنشان داد که 
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با  رقم ساماندرصد و  7/65با رقم ویلیامز های آلوده بودند. از نظر شدت بیماری، کمترین درصد بوتهو بیشترین 

 (.2)جدول  شدت بیماری را داشتندمقدار ین و کمترترین به ترتیب بیشدرصد  8/12

 6/58 با نشان داد که رقم ویلیامز رصد بوته های آلوده و شدت بیماریمقایسه میانگین د، 1395در سال 

های کمترین درصد بوتهو دارای بیشترین به ترتیب درصد بوته آلوده  2/18با  3الین موتانت ه و درصد بوته آلود

و  به ترتیب بیشتریندرصد  3/14با  رقم ساماندرصد و  8/72با  رقم ویلیامزآلوده بودند. از نظر شدت بیماری، 

 (.2)جدول  شدت بیماری را داشتند کمترین مقدار

 

 .های سویاارقام و الیندر  شدت بيماری و مقایسه ميانگين درصد بوته آلوده -2جدول           

 شماره

 ژنوتيپ

 نام رقم

 یا الین 

 بيماری شدت درصد درصد بوته آلوده
 واکنش

1394 1395 1394 1395 

a 6/58 55 ویلیامز 1  a 7/65  a 8/72  a حساس 

b 5/48  5/52 سپیده 2  c 3/62  b 4/61  b حساس 

ij 2/24 22 3گرگان  3  hi 6/25  h 9/23  gh مقاومنیمه 

7/47 سحر 4  c 7/51  b 56 c 7/61  b حساس 

h 6/24 25 کتول 5  hi 7/21  kl 2/18  hi مقاوم 

3/19 سامان 6  k 7/18  k 8/12  n 3/14  ij مقاوم 

7 HT 3/34  f 8/38  ef 7/33  hi 6/39  e مقاومنیمه 

hi 26 gh 4/20 23 ترویجی 1الین  8  kl 1/19  hi مقاوم 

7/21 ترویجی 2الین  9  ij 6/23  hi 5/19  l 9/17  i مقاوم 

4/23 ترویجی 3الین  10  hi 8/23  hi 3/35  h 3/33  f مقاومنیمه 

f 6/38 34 16الین زودرس  11  ef 3/38  g 2/44  d حساسنیمه 
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 .سویا هایارقام و الیندر  شدت بيماری و مقایسه ميانگين درصد بوته آلوده -2ادامه جدول 

 شماره

 ژنوتيپ 

 نام رقم

 یا الین

 بيماری شدت درصد درصد بوته آلوده
 واکنش

1394 1395 1394 1395 

d 48  c 52 d  1/56 45 17الین زودرس  12  c حساسنیمه 

3/36 15الین موتانت  13  e 40 de 3/44  ef 3/45  d حساسنیمه 

5/16 3الین موتانت  14  l 2/18  k 24 jk 3/29  fg مقاومنیمه 

g 8/26 30 64الین موتانت  15  gh 34 hi 9/38  e مقاومنیمه 

16 Accomac  Yag 7/43  de 6/48  c 3/46  e 42 de حساسنیمه 

17 Delsoy VVIT 82 3/18  k 7/21  ij 7/25  j 3/27  g مقاومنیمه 

18 DI 42 8/30  g 4/28  g 7/33  hi 6/35  ef مقاومنیمه 

19 DI 32 24 h 6/22  ij 3/18  lm 2/21  h مقاوم 

2/36 امیر 20  e 42 d 4/35  h 6/32  f مقاومنیمه 

 

 DIترویجی و 2و  1های ارقام کتول، سامان و الین، پوسیدگی ذغالی ر واکنش به قارچ عامل بیماریظاز ن

و  HT ،DelsoyVVIT 82، 64و  3ترویجی، موتانت  3های ، امیر و الین3دند. ارقام گرگان مقاومت نشان دا 32

DI 42 و  15، موتانت 17، زودرس 16های زودرس بودند. الین مقاومنیمهAccomac Yag و ارقام  حساسنیمه

 ویلیامز، سحر و سپیده حساسیت نشان دادند. 

درصد متغیر بود که با  6/58تا  5/16های آلوده بین وتهنتایج بدست آمده از این پژوهش، درصد ب اساس بر

( با بررسی مزارع سویا در 1387آقاجانی و همکاران ) محققین دیگر تا حدودی مطابقت دارد.های ژوهشنتایج پ

 .دکردن نییتع درصد 5/84تا  4/13ی پوسیدگی ذغالی را ماریمقدار بمنطقه گرگان، 
درصد متغیر بود که نشان دهنده تفاوت  8/72تا  8/12این بررسی مقدار شدت بیماری از  نتایج براساس

 در (1385) یعلوها از نظر مقاومت و حساسیت به قارچ عامل بیماری پوسیدگی ذغالی بود. رعیت پناه و ژنوتیپ

 گزارش کردند. درصد 77تا  5/41یک پژوهش، مقدار شدت بیماری را 

های امیدبخش در برابر دهد که تعدادی از ارقام تجاری و الیننشان میبدست آمده از این پژوهش  نتایج

دارای ژن یا  تا مقاوم بوده و احتماالً مقاومنیمهعامل بیماری پوسیدگی ذغالی  M.phaseolinaقارچ بیمارگر 

مقاومت به این  توانند به عنوان منابعها میاشند. بنابراین این ارقام و الینبهای مقاومت به این بیماری میژن
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قام جهت مقاومت به بیماری و یا در صورت داشتن خصوصیات زراعی مناسب با های اصالح اربیماری در برنامه

عملکرد باال به عنوان یک رقم تجاری مورد استفاده قرار گیرند. به همین جهت برای مدیریت این بیماری، 

زم و ضروری های اصالح ارقام مفاوم به بیماری الشناسایی مداوم منابع مقاومت جدید و استفاده از آنها در برنامه

 است.

 مانند درجه حرارت، رطوبت هوا و رطوبت خاک نقش مهمی در فعالیت و تکثیر قارچ محیطیشرایط 

M.phaseolina اپیدمیولوژیکی جهت حمله به میزبان و توسعه عالیم بیماری ممکن است بسیار  هایدارد. نیاز

حرارت پایین باشد، قارچ عامل بیماری به ای موقعی که رطوبت باال و درجه متنوع باشد. در مرحله گیاهچه

مورد  هایشود. اگر گیاهچهساعت در میزبان مستقر می 48تا  24و در مدت کند سرعت به میزبان حمله می

قارچ عامل بیماری به آرامی به طرف  حرارت باال باشد، رطوبت پایین و درجهکه زمانی، بمانندحمله زنده 

چه دامنه رطوبت اگر شود.رده و عالیم بیماری در مرحله تشکیل دانه ظاهر میهای باالی بوته حمله کقسمت

 نسبی و درجه حرارت ممکن است متفاوت باشد که بستگی به طبیعت جدایه قارچ، اقلیم و رقم میزبان دارد

 (.2007)خان، 
 

 نتيجه گيری نهایی

در  DI 32ترویجی و  2و  1های سامان، الینآمده از این پژوهش نشان داد که ارقام کتول،  دست نتایج به 

ترویجی،  3های ، امیر و الین3برابر قارچ عامل بیماری پوسیدگی ذغالی مقاوم بودند. همچنین ارقام گرگان 

های مقاوم و بودند. بنابراین این ژنوتیپ مقاومنیمه DI 42و  HT ،DelsoyVVIT 82، 64و  3موتانت 

عنوان منابع ژنتیکی  عنوان ارقام تجاری مقاوم قابل کشت به کشاورز معرفی گردند و یا به توانند بهمی مقاومنیمه

 نژادی جهت اصالح ارقام مقاوم استفاده کرد.های بهمقاوم در برنامه

 

 توصيه ترویجی

 شمار قارچی سویا در شمال کشور به هایبیماریترین در حال حاضر یکی از مهم ذغالیدگی یبیماری پوس

با توجه به  شود.باعث آلودگی مزارع سویا وکاهش کمی و کیفی محصول می گرمخشک و  شرایطدر که رود می

و  ترینها در کنترل شیمیایی این بیماری، استفاده از ارقام مقاوم و متحمل موثرترین، اقتصادیوجود محدودیت

های و الین بر همین اساس، ارقام ود.رمی شمار کنترل این بیماری به روش از نظر زیست محیطی در ترینسالم

 مطلوب و عملکرد باال صفات زراعیدر صورت داشتن  DI 32 ترویجی و 2و  1های سامان و الینمقاوم کتول، 

 شود.توصیه میجهت کاشت در مزارع کشاورزان 
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