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Abstract 

Plant diseases play a critical and limiting role in crop production and their control by 

using pesticides cause serious problems regarding food safety and environmental health 

and increase the need for other sustainable disease management techniques. Some of 

plant pathogens may infect the aerial parts of plants, but spent part of their life cycle in 

the soil and maintained their survival. In such cases, part of the life cycle of the plant 

pathogen in soil may be very important, even if that microorganism does not infect the 

roots. Mono culturing and cultivation of crops belonging to the same family increase the 

potential of disease incidence. Using and applying the suitable and correct cultural 

practices that limit damage of root diseases is necessary for sustainable management of 

soil-borne pathogens. Cultural operations, including the use of cover green crops, crop 

rotation, organic composts, certified seeds and propagative materials, amended organic 

material to soil, proper tillage systems, soil solarization, resistant cultivars, mycorrhizal 

fungi, all are reported and confirmed as management options for long time saving soil 

quality and good sustainable management of soil borne diseases.  
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 مروری مقاله 

 بردگیاهی خاکمروری بر روشهای مدیریت پایدار بیمارگرهای 

 و مهدی ززادوار نیا موسی نجفی

و زموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان  پژوهشهاپزشکی، مرکز گیاه پژوهشهابخش 

 ، زموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایرانپژوهشها

 14/12/1398: پذیرش    16/09/1398: دریافت

 دانش برد.خاک گیاهی هایبیمارگر پایدار مدیریتبر روشهای  مروری( 1398ززادوار م ) ،نیا منجفی

 .DOI: 10.2982/PPS.9.1.68  .68-77 (:1)9 گیاهی شناسیبیماری

 چکیده

های گیاهی نقش محدودکننده مهمی در تولید محصوالت کشاورزی دارند و مهار زنها با استفاده از بیماری

زورد و ضرورت اد غذایی و سالمت محیط زیست به وجود میهای جدی در مورد ایمنی موها، نگرانیکشزفت

سازد. بسیاری از بیمارگرهای گیاهی ممکن ها را دوچندان میهای مدیریت پایدار بیماریاستفاده از سایر روش

های هوایی گیاهان ایجاد کنند اما بخشی از چرخه زندگی خود را در خاک طی است زلودگی را روی قسمت

گونه موارد، بخشی از چرخه زندگی بیمارگر گیاهی که در خاک ود را حفظ نمایند. در ایننموده و بقای خ

های های پیاپی و یا کاشت گونهها را زلوده نکند. تک کشتاست ممکن است بسیار مهم باشد، حتی اگر ریشه

ت مختلف زراعی دهد. عملیاگیاهی مشابه با هم در زمین زراعی ثابت، احتمال شیوع بیماری را افزایش می

ازجمله استفاده از گیاهان پوششی، تناوب زراعی، کاربرد کمپوست، تقویت مواد زلی خاک، استفاده از بذر و 

ورزی مناسب و خاکاستفاده از قارچهای میکوریز، مقاوم،  یامهرقکشت ، همواد تکثیری سالم و گواهی شد

برد و حفظ های ناشی از بیمارگرهای خاکبیماری های مناسب مدیریت پایدارعنوان گزینهدهی خاک بهزفتاب

 شوند. کیفیت و سالمت خاک محسوب می

 Phytophthora ،Fusariumدهی خاک، بیماری، تناوب زراعی، زفتاب گان کلیدی:واژ

 مقدمه

که سبب افزایش  شدهکشتیا تغییر در نوع گیاه  بیمارگرجمعیت  شیوع بیماری اغلب به دنبال افزایش

اغلب  ظاهری، نشانه با استفاده از ی گیاهیهایماریبشناسایی . افتدیم، اتفاق شودیم بیمارگربه حساسیت 

 ممکن است عالئم متفاوتی ایجاد کنند.گیاهان  مختلف رشدی و سنین مراحل در بیمارگرهادشوار است. 

 باشند. یرگذارتأثری بیما یک نشانهبر شدت  دنتوانیمدر خاک و شرایط محیطی نیز  بیمارگرجمعیت  میزان

ند میکروارگانیسم در یک چ زمانهمناشی از زلودگی  ممکن است گیاهی هاییماریب نشانهتنوع عالوه بر این، 

یک گیاه به چند  زمانهمدر شرایط زلودگی  .(Lamichhane and Venturi 2015) گیاه باشد

متفاوت از زلودگی ناشی از همان ی را ایجاد کنند که انشانه توانندیم هایسمارگان تعامالت بینمیکروارگانیسم، 

 یرانادر جنوب  مرکبات زوال در مورد بیماری مثال عنوانبه .(Fitt et al. 2006) باشد ییتنهابه هاریزجانداران
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 مرکبات، ریشه نماتد مرکبات، میوه سبزپالسما، درختان مرکبات به فیتوزمان همزلودگی  ناشی از که
Fusarium solani ،Phytophthora nicotiana است و دمای باال در طول تابستان (Azadvar et al. 

ه، عمومی درختان زلود یدگیپررنگ صورتبهو  است ییتنهابه بیمارگرهر به  متفاوت از زلودگی ،نشانه( 2019

زوال  یتاًنهاو  هایشهر، پوسیدگی شدید هایوهممرکبات، ریز شدن  یزنجوانهجدید در فصل  یزنجوانهتوقف 

روی یک میزبان  مشابهی نشانه های مختلف گاهی ممکن استبیمارگر .شودیمکامل درختان زلوده دیده 

بیماری زسان  نشانهشناسایی عامل یک بیماری از روی  همیشه لذا ،(Del Ponte et al. 2014) ایجاد نمایند

های یماریبتوانند ایجاد یمها و نماتدهای انگل گیاهی یروسوها، برخی یباکتر، هاقارچ، شبههاقارچ .یستن

ی هاگونه برد در مزرعه و گلخانه خیار شاملخاکهای قارچی مهم بیمارگر مثال عنوان بهبرد نمایند. خاک

Fusarium  شکل(1A, B  ،)Rhizoctonia، Verticillium  وSclerotinia  شکل( 1هستند C, D.)  

از دید کشاورزان مخفی  هازنبرد، مسائل خاص خود را دارند. خاکهای یماریب از دیدگاه مدیریت محصول،

د در مقایسه با برخاکهای یماریب ی، تشخیص و کنترلطورکلبه دشوار است. هازنبوده و تشخیص 

های خاک ریزجانداران. تراکم جمعیت استدشوارتر  های اندام هوایی برای کشاورزان و حتی کارشناسانیماریب

 شدتبه هازندر یک زمین متفاوت باشد، زیرا توزیع و پراکنش  ی در فاصله چند متراگسترده طوربهتواند یم

(. Moore and Lawrence 2013گیرد )یمیکی خاک قرار های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیژگیویر تأثتحت 

نشان داده که  پراکنش جمعیت نماتد ریشه مرکبات در یک باغ و درختان زلوده به زوال مرکبات در  پژوهشها

ی استخراج، شناسایی هاروش وه بر این،(. عالNajafiniya and Azadvar  2016جنوب کرمان متغیر است )

و  هاروشبرد متفاوت است و این تنوع در خاکخسارت در بیمارگرهای  برزوردو تخمین میزان جمعیت و 

 ی مختلف را با هم مقایسه کرد.هاگروه پژوهشهای بتوان نتایج سختبهی به کار برده شده، ممکن است هافن

 

 
و  پوسیدگی میوه ،(B) یارخ( و پژمردگی A) یارخریشه و ساقه  فوزاریومی پوسیدگی بیماری نشانه. 1شکل 

 .)اصلی( (Dو  C)  Sclerotinia sclorotiorumخیار ناشی از قارچ  ساقه

Figure 1. Fusarium root and stem rot (A) and wilt of cucumber (B), Cucumber fruit and 

stem rot (C, D) caused by Sclerotinia sclorotiorum (Original). 
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 بردهای خاکیماریبراهبردهای اصولی مدیریت -1

 و شدت بیماری تشخیص و ارزیابی وقوع-1-1

نمایند، جهت یمبرای مدت طوالنی در خاک دوام خود را حفظ برد خاکهای با توجه به این که بیمارگر

در هر مزرعه تهیه و ثبت شود. ارزیابی برای هر بیماری  شیوع هموفق و پایدار، بهتر است سابق مدیریت

محصول، همگی از  بیماری، شدت بیماری و میزان خسارت بهداشت و سالمت هر محصول شامل درصد وقوع

مدیریت بیماری در نظر گرفته شوند  راهبردکلیدی بوده و بایستی در هنگام طراحی و انتخاب  هایعامل

(Peter et al. 1997.) قارچ برای مثال شبهPhytophthora drechsleri  های مهمی در یماریبایجاد باعث

 Hatami et al. 2013, Mostowfizadeh-Ghalamfarsa and,) شودیمها در ایران و سایر کشورها یسبز

Banihashemi 2015, Najafiniya 2014) های گونه های ناشی ازیماریب. مدیریتPhytophthora  اغلب

، مزرعه یا گلخانه مانند جلوگیری از زلودگی با رعایت بهداشت یبر اساس اصولاز طریق مدیریت تلفیقی و 

های مقاوم در برابر پالسماز ژرمزهکشی و عدم استفاده از زبیاری غرقابی، بهبود سالمت خاک، استفاده 

 .(Najafiniya and Shabai 2019است )و شیمیایی  مبارزه زیستیبیماری، 

 گیاهیو مواد تکثیری  بذرو نگهداری انتخاب -1-2

با  و بیمارگر نههرگوعاری از  ،شدهیگواهاستاندارد، سالم و  گیاهی بذرهای مواد تکثیری و کاشتانتخاب و 

 یهااندام گیاهانی که با برای خصوصبه امر است. این هایماریب اولین گام مهم در مدیریت ،کیفیت باال

نگهداری مدیریتی خوب و  هاییوهش بسیار مهم و حیاتی است. شوندیمتکثیر  پیاز و قلمه غده، رویشی نظیر

ضدعفونی ضروری است.  بردخاکهای بیمارگرز ناشی ا هاییماریببذر قبل از کاشت برای کاهش صحیح 

 بسیار مهم و حیاتی است و برای کنترل موفق و پایدار هایماریب گونهیناو سایر مواد تکثیری در  هاغده، بذرها

 .(Wang and Lazarovits 2005) باید رعایت شود

 مناسب و مقاوم رقمهای انتخاب-1-3

با مقاوم باید در تلفیق  رقمهای گیاهی، هاییماریبمدیریت  راهبردی که در یک برنامه است ینا نکته مهم

برخی از گیاهان اخیر، پیوند  یهاسالدر  .(Najafiniya et al. 2018) شوداستفاده  مدیریت هاییوهشسایر 

هندوانه( روی  و )خربزه، خیار گیاهان خانواده کدوئیانلفل( و ف و ، بادمجانیفرنگگوجه) خانواده سوالناسه

 .(Bruton 2005) شده استاستفاده  هایماریببرای کنترل  بردخاکعوامل بیمارگر  برخی به مقاوم هاییهپا

 خاک مواد زلی تقویت افزایش و-1-4

گیاهی، و بقایای خشک  موادزرد شده،  بذرهابرخی  ،زلی کود سبز عنوانبه گیاهان پوششیاستفاده از 

های بیمارگرناشی از  هاییماریببه کاهش  توانندیم مواد زلی، همگی کمپوست با کیفیت خوب، ضایعات

  Fusarium (Klein et al.  2011،)  Pythium (Mc Kellar and Nelson هایگونه مانند بردخاک

( Abawi and Widmer 2000) هایسبزدر ریشه مولد زخم  هایریشه و نماتدغده  های مولدنماتد (2003

را بهبود غذایی نگهداری زب و مواد  در، ساختار خاک و توانایی زن زلیمواد کمک نمایند. اضافه کردن 

است نشان داده  پژوهشها. شودیمدر خاک جانداران متعارض افزایش جمعیت  عثباهمچنین  و بخشدیم

تقویت رشد رویشی گیاهان  بهبود حاصلخیزی خاک و ضمن، اضافه کردن مواد زلی در طی دوران زیش زمین

 Baysal) شودیم Phytophthoraو  Pythium یهاقارچشبهناشی از  هاییماریب مهار ، باعثدر فصل بعد
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et al. 2008).  مخلوط با خاک، باعث  صورت به کود سبز عنوانبه یادانهچاودار استفاده از گیاه پوششی

 هاپژوهش (.Abawi and Widmer 2000)کاهش بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا و افزایش عملکرد شده است 

 سبز باعث کاهش چشمگیر جمعیت نماتدکود  عنوان بهگراس ششی سوداننشان داده است گیاه پو

M. hapla ( شده استViaene and Abawi 1998.)  ی یا کود پوشش بودن گیاه مؤثراولین گام در تعیین

که میزبان  باشد یا این نباید میزبان نماتد نظر موردکه گیاه  است ینا مولد غده  سبز در کاهش جمعیت نماتد

  .گرددنماتد جمعیت سبب کاهش  تا شود کاشت در مزرعه ،قبل از میزبان اصلیو  ضعیفی باشد

 کشت مستقیم و نشایی-1-5

اگر مراحل تولید نشا . شوندتولید نشایی و یا کاشت مستقیم بذر  صورتبه توانندیای مگلخانه هایمحصول

ریشه  هاییدگیپوسمرگ گیاهچه و  هاییماریباز  توانیمانجام شود، در شرایط مناسب و عاری از زلودگی 

از زبیاری زیاد و دمای باال  ،. در طول زمان تولید نشا(Juroszek and Von Tiedemann 2011) فرار کرد

تا حدود  تواندیمزهکشی کافی با بستر مناسب و  یسازمادهزمستقیم بذر،  یهاکشتباید خودداری نمود. در 

توصیه  عمقکم، کاشت ترینسنگ یهاخاکدر  را کاهش دهد. بردخاکناشی از عوامل  هاییماریبزیادی 

برای کشت  برزمده یاپشتهبستر کاشت را کاهش دهد.  چهیاهگمرگ  بیماریناشی از مشکالت  تا شودیم

بسیار مناسب  های نسبتا سنگینرگ گیاهچه در خاکویژه خیار و کاهش بیماری مه ب یاگلخانه یهایسبز

 رطوبت نسبی ،هابوته در اطراف و تهویه جریان هوا به گردشکمک  ضمن مناسبکاشت  فاصلهیت ااست. رع

میهوایی نامساعد  یهااندام یمارگرهایبداده و شرایط را برای برگ را کاهش سطح و رطوبت  هابوتهاطراف 

هوایی گیاه با خاک را کاهش داده و  یهابخشزلی در کف گلخانه، تماس مستقیم  یهامالچکند. استفاده از 

 .(Lamichhane et al. 2017) شودیم هایماریبباعث کاهش 

 رعایت بهداشت گلخانه و مزرعه-1-6

ها ، بقای بیمارگراست. بسیاری از  ی بسیار مهم و حیاتیاگلخانههای تولید یستمسبهداشتی در  رعایت مسائل

بنابراین هنگام  ،شوندیمهای گیاهی یماریبحفظ نموده و باعث بروز و پخش در بقایای گیاهان زلوده خود را 

ی صحیح در کاهش منبع زلودگی و شدت زورجمعی، حذف بقایای گیاهی زلوده و ورزخاکعملیات 

  محض بهها در بیماری کپک سفید اسکلروتینیایی سبزی .(2شکل است ) مؤثربرد بسیار های خاکبیماری

 
بقاا منباع  ( و رها سازی بقایای زلاوده در نزدیاک گلخاناه باعاث انتشاار وaبهداشت ضعیف گلخانه ) .2 شکل

 شود )اصلی(.( میb) یارخی کرکزلودگی بیماری سفیدک 
Figure 2. Poor sanitation of greenhouse (a) and leaving of infected leaves near 

greenhouse, leads to distribution and survival of infection source of cucumber Downy 

mildew (b) (original).  
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زوری و از مزرعه یا گلخانه خارج شود تا مشاهده بوته زلوده بایستی ضمن حذف منبع زلودگی، بوته زلوده جمع

ی هاعلفاست چون برخی از  مؤثرها بسیار یماریب مدیریتی هرز در هالفعمنبع زلودگی کاهش یابد. حذف 

  (.Thomas and William 2001هرز میزبان و حامل برخی از بیمارگرها هستند )

 دهی خاک زفتاب-1-7

 Saremi etاست ) مؤثرخاکزی بسیار  هایبیمارگر مدیریتاست که در  دهی یک روش ضدعفونی خاکزفتاب

al. 2010 در این روش، با استفاده از پوشش پالستیکی شفاف و نازک، ضمن به دام انداختن گرمای ناشی از .)

زفتاب به زمین، به کمک رطوبت موجود در خاک، گرما را به سطوح پائین تر خاک منتقل و سبب کشته  تابش

دهی خاک، شود. زفتابیمهای هرز موجود در خاک مارگر، برخی زفات و بذر علفیبشدن یا نابودی عوامل 

، Fusariumی هاگونه، برخی از Verticillium dahlia ازجمله جمعیت بسیاری از بیمارگرهای گیاهی

Sclerotinia spp.، Pythium ،Phytophthora، دهد )ی هرز را کاهش میهاعلف نماتدها وStevens et 

al. 2003زیاد و وابستگی شدید به شرایط اقلیمی  نسبتاً دهی خاک هزینه های عمده برای زفتاب(. محدودیت

زیی بیشتری دارد. مخلوط نمودن کودهای زلی پوسیده مانند کودهای گاوی و کاراست، که در مناطق گرم 

دهد ی خاک را افزایش میدهزفتابزیی کارمای خاک، دهی ضمن باال بردن دکود مرغ با خاک قبل از زفتاب

(Saloum and Almahasneh 2015.) 

 ضدعفونی غیرهوازی خاک-1-8

سبوس گندم، مالس، مانند )یه در زمان کوتاه تجز قابلمواد زلی  ی غیرهوازی خاک با اضافه نمودنضدعفون

و بالفاصله پوشش سطح زمین با مالچ پالستیکی و ایجاد شرایط مرطوب  سبوس برنج( به خاک یاکاه 

، دهی خاکزفتاب روش نسبت به این ی خاکضدعفونمزیت  (.Diab et al. 2003)شود یمغیرهوازی انجام 

انداران مفید ریزجخورشید ندارد. افزایش جمعیت  تابشگرمای ناشی از  این است که این روش نیاز چندانی به

توان زن را در یمبنابراین . های این روش استسازوکاراز ترکیبات فرار کشنده از مواد زلی تولید و خاک 

 (. Strauss and Kluepfer 2015)ی به کار برد راحت بهنیز تابش زفتاب کوتاه  شرایط و مناطق با طول دوره

 بردی خاکهایماریب در مدیریتکشت مخلوط  و عیتناوب زراتاثیر -1-9

زماانی  هاایماریبیژه در کشاورزی پایدار است. بسایاری از و بهها و یماریبپایه و اساس مدیریت  تناوب زراعی

افازایش  شادت بهشود، یمهای پیاپی( کشت که یک محصول چند سال متوالی در یک زمین ثابت )تک کشت

بودن تناوب زراعی، انتخاب نوع گیاه در تناوب باید باا دقات صاورت  مؤثرکنند. برای یمخسارت  یافته و ایجاد

که قدرت و زمان  ه متفاوت و غیر میزبان باشد. با توجه به اینتیریحاً گیاهانی انتخاب گردند که از ترجپذیرد و 

زناادگی و  در خاااک متفاااوت اساات، طااول دوره تناااوب بایااد بااا شااناخت کااافی از چرخااهبیمارگرهااا بقااای 

را  بیماارگرمیزباان، جمعیات انتخاب شود. تناوب با گیاهاان غیرحسااس و غیرشناسی عامل هر بیماری یستز

، انتخااب گیاهاان هاایماریبگستردگی میزبان در برخای  (.Mohler and Johnson 2009)دهند یم کاهش

 هاایمدیریت گوناهانتخاب گیاه برای تناوب جهت  مثال عنوان به .نمایدیممشکل گاهی برای تناوب زراعی را 

Sclerotinia  زن هساتند وبیمارگر این  اغلب گیاهان دولپه میزبان بسیار دشوار است زیراکلم گیاهان تیره در 

شوند  کاشتهیان یدر تناوب با کدو نباید فلفل برای مدت طوالنی دوام خود را روی میزبان حفظ نماید. تواندیم

  .(Mohler and Johnson 2009) هستند مرگ گیاهچهعامل  ،.Phytophthora sppهر دو میزبان  زیرا
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 بردی خاکهایماریبدر مدیریت  میکوریز یهاقارچنقش  -1-10

های گونه %80 و توانایی همزیستی با حدود هستند ساکن ریشه ریزجاندارانی میکوریز مفیدترین هاقارچ

فسفر( به گیاه  یژهوبه) غذاییباعث جذب و انتقال مواد  میکوریز یهاقارچ .(Sadravi 2012) گیاهی را دارند

 توانندیمهمچنین  میکوریز یهاقارچ. دنکنیمرا از گیاه دریافت  ی مورد نیازهایدراتکربوهو  شوندیممیزبان 

را در گیاهان  و سمیت ناشی از فلزات سنگینرا افزایش  های گیاهیبیمارگربه  مقاومت و یسالکخشبه  تحمل

 مدیریت کوریز دریهای ماثر قارچ ( ,Sadravi 2012 Salajegheh et al. 2015) دهندکاهش  میزبان

 Fasihi et al. 2014,ای گزارش شده است )گلخانهوضعیت رویشی خیار  و بهبودومی بیماری پژمردگی فوزاری

Hu et al. 2010.)  هاییباکتر یتجمعمیکوریز در ناحیه ریزوسفر ریشه گیاهان میزبان،  یهاقارچوجود 

،  Glomus  ،Entrophospora ها از جملهاین قارچ متعدی ازهای  جنس .دهدیممفید این ناحیه را افزایش 

Paraglomus  وScutellospora ایران گزارش شده است از (Sadravi 2002 ،Sadravi 2006).  رعایت

سبز، همگی باعث حفظ کود  عنوان بهپوششی مخلوط و استفاده از گیاهان  یهاکشتتناوب زراعی مناسب، 

 یدنمایمکمک  بردی خاکهایماریبو به مدیریت پایدار  شودیممفید در خاک  یهاقارچجمعیت این 

(Chandanie et al. 2009). 

 بردخاکی هایماریبمدیریت در  خاکاسیدیته و مواد غذایی  نقش -1-11

 نقش توانندیمغذایی همگی و در دسترس بودن مواد نوع منبع ازت کلسیم، میزان خاک،  pHیا اسیدیته 

گیاهان میزبان، باعث  تغذیه مناسب .(Dordas 2008) دنایفا کن هایماریب کلیدی در مدیریتبسیار مهم و 

 ی گیاه رادفاع در گیاهان، توانایی هاریزمغذیکمبود  و شودیم هایماریبافزایش مقاومت و تحمل گیاهان به 

 یرتأث شدهشناخته یهانمونه ینترمهمیکی از  .(Dordas 2008) دهدیمکاهش  زادخاک هاییماریبدر برابر 

جرب  بیماری د.ذکر نمو زمینییبسبیماری جرب  خاک بر pHاثر  توانیمبر مدیریت بیماری را  شرایط خاک

ی زمونیوم کودهای و یبسیار شدید است. منابع گوگرد 2/5از باالتر  pHبا سطوح  ییهاخاکدر  زمینییبس

را کاهش  زمینییبسدرصد وقوع و شدت بیماری جرب  یجهدرنتو  کنندیمخاک را اسیدی  منبع ازت،

  .(Dordas 2008) دهندیم

 بردخاک هاییماریبمدیریت  درکمپوست تاثیر-1-12

جهت کمپوست کاربرد تفاوت عمده بین  .دشویمخاک  ماده زلی باعث افزایش افزودن کمپوست به خاک

هضم  اصطالح بهپوسیده و  کامالً ماده زلی در کمپوست که  است ینا هاروشمواد زلی خاک با سایر  اصالح

به هر دو روش تجزیه  که وجود دارد تجزیه مواد زلی در خاک بهنیاز ها روشدر سایر  که یحالشده است در 

 زیادی بر یرتأثهوازی مواد زلی( )تجزیه هوازی یا غیر هاتفاوتاین  .افتدیمهوازی در خاک اتفاق هوازی و غیر

دارد. دلیل این امر وجود  هایماریب و همچنین سالمت گیاهان و مدیریت مواد زلی خاک مدیریتو  ینتأم

کیفیت  شدت بهاست که  هادر برخی کمپوست هوازییبناشی از تجزیه  مواد شیمیایی مانده برخیباقی

باقیمانده سولفیدها یک مثال بارز در خصوص باقیمانده مواد شیمیایی در . دهندیمکمپوست را کاهش 

 .(Diab et al. 2003) کمپوست ها است

 گیرییجهنت

 و هاروشکمپوست،  استفاده از گیاهان پوششی، تناوب زراعی، کاربرد ازجملهلف زراعی عملیات مخت
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، استفاده و تقویت قارچ های میکوریز، تغذیه مناسب، دهی خاکزفتاب ،ی مناسبورزخاکهای یستمس

دار های مناسب مدیریت پایینهگز عنوان به مقاوم و مواد تکثیری سالم و گواهی شده رقمهایاستفاده از 

 شوند.یمو حفظ کیفیت و سالمت خاک محسوب  بردخاک بیمارگر های ناشی از عواملیماریب
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