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 زراعی هایروش از استفاده با گیاهی هایبیماری مدیریت

Managing crop disease through cultural practices 

 

 فسفر

 

پژوهش مختلف در  2440 ی(، در بررس1990) پرنود

 هاییماریآفات و ب 400از  یشکود بر ب یراتمورد تاث

 مورددرصد از موارد  65در  کهنشان داد  یاهی،گ

و  یاهبا فسفر به بهبود سالمت گ یکودده ی،بررس

 ینشده است. با ا منجر یاهیگ هاییماریکاهش ب

به  منجرفسفر  کوددهی بادرصد موارد،  28 دروجود، 

شده است  هایماریمشکالت آفات و ب یشافزا

(Perrenoud, 1990) .بر نیتروژن همانند فسفر اثرات 

بر  یماثرات مستق یجهممکن است نت گیاهی، هایبیماری

غذایی  مواد تامین میزبان، گیاه متابولیسم عامل بیماری،

 Walters)باشد  یزبانم یدفاع یسممکان عامل بیماری و

& Bingham, 2007 .)یهاکاربرد نمک یقت،حق در 

برگ، نشان داده  یرو یپاشفسفر به صورت محلول

عوامل است که فسفر منجر به بروز مقاومت در برابر 

  یاراز جمله خ یزراع یاهاناز گ یفیدر ط بیماری،

(Mucharromah & Kuc, 1991)، یالوب (Walters & 

Murray, 1992)،  انگور(Reuveni & Reuveni, 

و برنج  (Reuveni et al., 1994) ذرت(،1995

(Mandahar et al., 1998،) است که  یهیشده است. بد

رشد محصول مهم است و به نوبه  یبرا یفسفر کاف ینتام

 ینکمک کند. با ا یماریخود ممکن است به کاهش ب

از  یفیو نحوه مصرف کود فسفر، به ط میزانحال، 

 عامل بیماری بستگیعوامل از جمله نوع محصول و نوع 

 به فسفات کاربرد کهکرد  یشنهاد(، پ1998) ی. روندارد

 به بتوانداست  ممکنبرگ  یرو یپاشصورت محلول

 مورد ها،بیماری تلفیقی کنترل برنامه از بخشی عنوان

به  یکردی،رو ینچن یرشپذ چه اگر گیرد، قرار استفاده

و به صرفه بودن  یماریاقدامات موثر کنترل ب یروجود سا

دارد  یمحصول خاص، بستگ یکدر  یماریکنترل ب

(Reuveni & Reuveni, 1998.) 

 پتاسیم

 گیاهپزشکی
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مقاله گزارش  181 یل(، در تحل2007و همکاران ) پرابها

 عنوان یاهی،گ هاییماریبر ب یمشده درباره اثرات پتاس

مقاله(، کاربرد  120درصد موارد ) 66 در که نمودند

که،  یشده است، در حال یماریب کاهشمنجر به  یمپتاس

آن منجر به  کابردمقاله(،  49درصد موارد ) 27 در

 دهدمی نشان این چه اگرشده است.  یماریب یشافزا

 یماریکاهش ب باموارد  یشترب در یمپتاس کهکاربرد

 خاطر(، 2007) همکاران و پرابها است،همراه  بوده 

 اثراتمطالعات انجام شده  یدر برخ که کردند نشان

 مورد ی،مواد مغذ یتهمراه، تعادل و وضع هاییونآن

را  یمتا بتوان نقش موثر پتاس است نگرفته قرار توجه

شده است که  یانب یمثال، در موارد یکرد. برا یینتع

 استفاده پتاسیم کلرید کود صورت به که پتاسیم اثرات

 باشد کلرید یون از ناشی است ممکن است، شده

(Fixen et al., 1986)داده  یبرخ نتایج ین،. عالوه بر ا

 یماریمنجر به سرکوب ب ید،کلر یحها نشان داد که تلق

 (.Engel et al., 1994) است هدر غالت شد

 

استفاده  با یاهیگ هاییماریکنترل ب یبرا یادیز تمایل

 دارد وجود یبرگ یپاشاز کودها به صورت محلول

(Reuveni & Reuveni, 1998; Ehret et al., 2002 .)

نشان داد که دو عامل  یمپتاس یدکلر یبرگ کاربرد

و  Blumeria graminisگندم شامل  یماریزایب

Septoria tritici کنترل شدند  یقاتیدر مزرعه تحق

(Cook et al., 1993; Mann et al., 2004)،  که احتماال

 عوامل بیماری زای قارچی،بر  یاثرات اسمز یجهنت

آن است  عفونت عامل بیماری واختالل در توسعه  یجادا

(Kettlewell et al., 2000; Mann et al., 2004.) 

  سبب معموال مناسب، هایخاک در پتاسیم از استفاده

 شودمی هابیماری برابر در گیاهان مقاومت افزایش

(Prabhu et al., 2007) .یاثر ممکن است تا حد ینا 

 یدرمیاپ یهضخامت ال یشدر افزا یمپتاس یرمربوط به تاث

باشد  یاهسرعت رشد گ یشافزا یاو  یاهگ یسلول یوارهد

(Prabhu et al., 2007)، بر  یماگر چه نحوه اثر پتاس

 شناخته نشده است. یبه خوب یاهیگ هاییماریب
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