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مقدمه
به  اقتصادی  لحاظ  از  که  سرخیان  گل  تیره  از  ساله  چند  است  گیاهی  سیب 
نیز  ایران  در  است.  شده  شناخته  جهان  در  کشاورزی  عمده  محصول  یک  عنوان 
سیب یکي از محصوالت مهم کشاورزي بوده و به عنوان یکي از منابع اصلي صادرات 
 1396 سال  در  به طوری که  مي آید  شمار  به  کشاورزی  بخش  در  کشور  غیرنفتي 
از  با 17/7 درصد،  بوده که  از 3/7 میلیون تن  این محصول در کشور بیش  تولید 
نظر تولید مهم ترین محصول باغی کشور محسوب می شود. یکی از مهم ترین عوامل 
این درختان  به  بیماری های مختلفی است که  ایران  تولید سیب در  محدودکننده 
حمله نموده و در مواردي خسارات جبران ناپذیری را به باغداران تحمیل می نمایند. 
 هر ساله عوامل بیماری زای مختلفی این محصول مهم و استراتژیک را تحت تاثیر 
قرار می دهند که در این میان 59 بیماری و بیش از 110 گونة قارچی از درختان 

سیب در جهان و 57 جنس و گونة قارچی از ایران گزارش شده است.
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بیماری های سیب
از بیماري هاي مهم سیب مي توان به لکه سیاه سیب که از نظر اقتصادي مهم ترین 
چون؛  دیگری  بیماری های  همچنین  و  کرد  اشاره  است  جهان  در  سیب  بیماري 
آتشک، سفیدک پودري، فضله مگسي، زنگ، پوسیدگي هاي ریشه و طوقه، شانکرها و 
پوسیدگي هاي سیاه و سفید میوه نیز وجود دارند. از میان بیماری های سیب، بیماری 
شانکرهای قارچی شاخه و تنه در طی چند سال اخیر شیوع بیش تری در کشور یافته 
و به دلیل تنش های محیطی چون سرما و خشکی، آسیب ناشي از آن ها به شدت 
نابودی اکثر  از باغ ها این بیماري باعث  افزایش یافته است، به طوری که در برخی 
درختان شده است. از طرف دیگر، تبادل محصوالت کشاورزی در بین استان هاي 
کشور، بدون شک مي تواند خطر ورود عوامل بیماری زای موجود در یک استان را به 
سایر مناطق در پي داشته باشد. با توجه به اهمیت سیب و نقش مهم آن در صادرات 
و همچنین حفظ موقعیت ممتاز کشور در میان کشورهای تولید کننده، شناخت 
عوامل بیماری زای محدود کننده آن از جمله شانکرهای قارچی و ارائه راهکارهای 

مناسب کنترلی دارای حائز اهمیت است. 

عامل بیماری شانکر و اهمیت آن
یکی از مهم ترین بیماری های که به درختان سیب در دنیا و ایران آسیب می رساند 
بیماری   شانکر ناشی از بیمارگرهای قارچی است. در اصطالح علمی شانکر یا خوره به 
یک زخم موضعی یا ناحیه مرده، اغلب فرو ریخته روی سطح ساقه یک گیاه چوب دار 
گفته می شود. جنس ها و گونه های مختلفی از قارچ ها در دنیا موجب ایجاد شانکر و 
بافت مردگی در شاخه ها و تنه درختان سیب می شوند که از مهم ترین آن ها می توان 
به قارچ های تیره والزاسه شامل جنس سیتوسپورا و تیره بوتریوسفریاسه شامل جنس 
دیپلودیا اشاره کرد که از عوامل اصلی ایجاد کننده شانکر و خشکیدگی شاخه و تنه 
درختان سیب در ایران و جهان بوده و حائز اهمیت هستند. همچنین برخی قارچ های 
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شاخه بازیدیومیکوتا موجب پوسیدگی چوب و ایجاد خسارت به تنه درختان سیب 
در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران می شوند که از معروف ترین آن ها قارچ  کالهک دار 
شیزوفیلوم است که به عنوان پوساننده چوب از روی درختان سیب ایران گزارش شده است. 

عالیم بیماری شانکر
گونه های تیره بوتریوسفریاسه مسئول ایجاد عالیم گوناگونی )سه نوع عالیم( بر 

روی درختان سیب هستند این عالئم عبارت هستند از:
پوسیدگی های سیاه و سفید میوه �  
لکه برگی چشم قورباغه ای �  
شانکرهای شاخه، ساقه و تنه  �  

اما در  • توجه: عارضه پوسیدگی میوه ها در آب و هوای گرم تر مهم ترین است، 
نواحی معتدل خنک، شانکرها ممکن است سبب خسارت های قابل توجهی شوند. 

عالیم شانکر )خوره( بوتریوسفریایی بسته به گونه و سن میزبان و همچنین شدت 
تنش هاي بوجود آمده متغیر است. در ذیل عالیم و موارد مرتبط با شانکر )خوره( 

بوتریوسفریایی بیان می شود )شکل 1(.
•  زخم های طبیعی یا ایجاد شده در اثر صدمات، اغلب محل شروع شانکرها هستند. 
•  قارچ، پوست و بافت چوب نرم در سطح تنه و شاخه های اصلی را از بین برده و 

سبب نواحي بافت مرده که شانکر نامیده شده، مي شود. 
•  شانکرها ممکن است متنوع بوده و از زخم های کوچک احاطه کننده محل های 
صدمه دیده تا زخم های بیضی شکل فرو رفته احاطه شده توسط برجستگی های کالوز 

یا بدون کالوز متغیر باشند. 
•  معموالً پوست روی بخش شانکر تغییر رنگ یافته و در مراحل آغازین، اندکي 
فرورفته شده و قهوه اي مایل به قرمز مي شود. که این تغییر رنگ در گونه های دارای 

پوست نازک به سهولت انجام می گیرد. 
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با  مقایسه  در  زده  شانکر  ساقه های  پوستی/کامبیومی  بافت های  و  پوست  زیر   •
بافت های سالم، قهوه ای رنگ می شوند. بافت های چوبی نیز می توانند بواسطه شانکر 
ساقه  عرضی  برش  در  رنگ  قهوه ای  شکل  گوه ای  بخش  یک  و  یافته  رنگ  تغییر 

مشاهده شود. پوست آلوده تیره، زبر و ممکن است ریخته و کنده شود. 
• استرس خشکسالی و آسیب های زمستانه باعث افزایش آلودگی و توسعه ی شانکر می شود. 
• در بهار پیکنیدیوم های کوچک، سیاه رنگ، که ساختارهای حاوی اسپور قارچ 
شانکرهای  روی  در  می شوند.  ظاهر  جدید  شانکرهای  صاف  سطح  روی  هستند، 

قدیمی، این اندام ها ممکن است در سراسر سال وجود داشته باشند.
•  بافت های زیرین شانکر آبکی یا لزج و قهوه ای شده و شیره سیاه رنگ از شکاف های 
موجود در بخش آلوده به بیرون تراوش می کند. در نهایت پوست بیرونی در محل 

شانکر پوسته پوسته و فلس مانند شده که اغلب نارنجی رنگ می شود. 
• بخش های باالیی گیاه شروع به بروز زردی و ریزش برگ ها، چروکیدگی میوه ها و 

نهایتاً خشکیدگی شاخه می نمایند.

شکل 1- نشانه های بیماری شانکر بوتریوسفریایی درختان سیب: الف( درخت سیب با نشانه خشکیدگی شاخه ، ب و 
د( تراوش صمغ سیاه رنگ در تنه از محل های بافت مرده و آسیب دیده، ج( تغییر رنگ قهوه ای زیر پوست ، ه( نشانه 

پوسیدگی سیاه در میوه، و( پیکنیدهای عامل بیماری روی پوست محل آلودگی
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ادامه شکل 1- نشانه های بیماری شانکر بوتریوسفریایی درختان سیب: الف( درخت سیب با نشانه خشکیدگی شاخه ، 
 ب و د( تراوش صمغ سیاه رنگ در تنه از محل های بافت مرده و آسیب دیده، ج( تغییر رنگ قهوه ای زیر پوست، 

ه( نشانه پوسیدگی سیاه در میوه، و( پیکنیدهای عامل بیماری روی پوست محل آلودگی

شانکر سیتوسپورایی، بوسیله شانکرهای صمغی شاخه با اندام های باردهی قارچ 
عامل بیماری که معموالً روی بخش های آلوده تشکیل می شوند مشخص می شود. 

عالئم شانکر سیتوسپورایی به شرح ذیل است )شکل 2(:  
• شانکرها ابتدا روی شاخه های پائینی ایجاد شده و سپس به شدت شاخه های 

باالیی را تحت تاثیر قرار می دهند.
•  این بیمارگر پوست داخلی )پریدرم( را آلوده کرده و همچنین قسمت چوب نرم 

مجاور را هم تغییر رنگ می دهد.
• این شانکر هدایت هیدرولیکی در آوندهای چوبی را مختل نموده که این امر 

موجب پژمردگی و مرگ شاخه های آلوده درختان می شود.
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•  همچنین دمای پایین در زمستان موجب صدمه به جوانه ها و شاخه های درحال خواب 

شده و یخ زدگی این بافت ها، درختان سیب را نسبت به بیماری شانکر مستعد می کند. 

  

شکل 2- نشانه های بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب: الف( فتیله های نارنجی رنگ خارج شده از پیکنیدها 
در سطح بافت آلوده، ب و ج( تغییر رنگ قهوه ای زیر پوست و پیشرفت بیماری به داخل چوب در برش عرضی، د( 

تراوش نارنجی رنگ توده کنیدی های قارچ عامل بیماری از پیکنیدهای روی چوب 

تنه  از طریق زخم ها وارد شده و موجب خشکیدگی شاخه و  قارچ شیزوفیلوم 
آلوده  تنه درختان  و  در روی شاخه  پوسیدگی سفید چوب می شود که  به همراه 

کالهک های سفید رنگ قارچ عامل بیماری به وفور مشاهده می شود )شکل 3(.
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 شکل 3- نشانه های بیماری پوسیدگی چوب ناشی از قارچ شیزوفیلوم روی درختان سیب:
 الف، ب و ج( نشانه های خشکیدگی و پوسیدگی روی شاخه ها به همراه کالهک های )بازیدیوکارپ( قارچ عامل 

بیماری، د( نشانه پوسیدگی چوب در برش عرضی 

مراحل ایجاد بیماری و آلودگی درختان سیب
در قارچ های تیره بوتریوسفریاسه که اغلب به شکل غیرجنسی در طبیعت دیده 
تولیدشده  سیاه رنگ  و  پیکنیدیوم های* کوچک  بصورت  زمستان گذرانی  می شوند، 
ساختارهاي  این  است.  شانکرها،  و  مرده  شاخه های  مومیایی،  میوه های  روی 
زمستان گذران منبع مهم مایه آلودگی بیماري را فراهم کرده و در بهار طي دوره 
بارندگي زمانی که بافت های گیاهی مرطوب هستند کنیدی ها )اسپورها( تا هزاران 
از طریق باران های  عدد از پیکنیدیوم ها )اندام های باردهی( تراوش کرده و عمدتاً 
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پاششی منتشر می شوند. مقدار و طول دوره بارندگي و همچنین دما، از فاکتورهاي 
و  باد  باران،  بر  عالوه  است.  اسپورها  آلودگي  و  جوانه زني  آزادسازي،  بر  مؤثر  مهم 
فصل  طول  در  دارند.  نقش  اسپورها  انتشار  و  پخش  در  نیز  حشرات  اندازه ای   تا 
از  از طریق زخم هاي موجود در پوست )عمدتاً زخم های حاصل  رشد و نمو، اسپورها 
هرس و یا یخ زدگی زمستانه( وارد درخت شده و پس از جوانه زنی و رشد و نمو، شانکر و 
نواحی بافت مرده در شاخه ها و گاهی تنه های اصلی ایجاد کرده و در صورت شدت، 

سبب خشکیدگی کامل درخت می شوند.

در گونه های سیتوسپورا، تحت شرایط رطوبی، کنیدی ها )اسپورها( از اندام های 
باردهی معموال بصورت قطرات یا فتیله های زرد، نارنجی، قرمز یا رنگ پریده به بیرون 

تراوش می کنند. عالئم و موارد مرتبط به این گونه به شرح زیر است.
• قارچ عامل بیماری در شانکرها زمستان گذرانی می کند. 

• اسپورهای این قارچ پس از برخورد قطرات باران با کانون های آلودگی پخش 
شده و همچنین توسط ابزارآالت هرس نیز قابل انتقال هستند. 

• بیمارگر از طریق محل زخم های حاصل از ریزش برگ ها، محل های هرس و قطع 
شاخه ها و تنه درختان، محل آفتاب سوختگی ها در شاخه، ترک های ناشی از سرمازدگی، 
خسارت حشرات، محل انشعابات شاخه ها و صدمات مکانیکی، وارد پوست درخت شده و 

آلودگی ایجاد می کند.
از ورود قارچ، بسته به شرایط محیطی و وضعیت  تا 30 روز پس  • حدود 15 

قارچ ها  در  غیرجنسی  تکثیر  عوامل  از  نیز  غیرجنسی(  )اسپورهای  کنیدی ها   *

تشکیل  کنیدیوفور  نام  به  مخصوصی  )ریسه(  هیف  انتهای  یا  کنار  در  که  بوده 
می شوند. کیندیوم ها یا کنیدی ها، یا بطور آزاد روی ریسه ها و یا در درون یا سطح 
ساختمان های خاصی تشکیل می شوند. ساختمان هایی که کروی و یا کوزه ای شکل 

بوده و کیندی ها در داخل آن ها تشکیل می شوند پیکنیدیوم نامیده می شود.
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رشد درخت و محل استقرار قارچ، شانکرها تشکیل و در قسمت مرکزی آن اندام های 
باردهی غیرجنسی )پیکنیدیوم( قارچ تشکیل می شود. 

• تولید و انتشار اسپورها در سراسر فصول رشد ادامه داشته و در مناطق معتدل و 
مرطوب تقریبا در تمام طول سال تولید می شوند.

• شانکر سیتوسپورایی یکی از مخرب ترین بیماری های سیب در جهان است که 
در شرایط خشکسالی و تنش ها بروز و توسعه آن بسیار شدید است. 

روش های مدیریت کنترل بیماری
مدیریت مؤثر بیماری های شانکر قارچی معموالً از طریق کنترل تلفیقی بدست 
باغ،  ارقام حساس، شرایط محیطی، بهداشت درخت و  می آید، که شامل مدیریت 
آبیاری، رعایت تناسب عناصر غذایی و کاربرد مواد شیمیایی است. در مورد کنترل 
بیماري هاي شانکر در ابتدا بایستی نهال هاي سالم و عاري از بیماري جهت کاشت 
انتخاب شوند. زیرا اکثر گیاهان سالم و قوي نسبت به بیماري شانکر مقاوم هستند. 
گیاهان  کاشت  مثال،  براي  استفاده شود.  مناسب  از محل  کاشت  همچنین جهت 
نور پسند در سایه مي تواند آنها را در معرض بیماري شانکر قرار دهد. در ادامه این 
مبحث مواردی که در مدیریت و کنترل بیماری های شانکر قارچی بکار برده شده، 

بیان شده است.

مدیریت ارقام

در ارتباط با ارقام مقاوم طي بررسي های صورت گرفته مشخص شده است که ارقام 
سیب نسبت به بیماری شانکر بوتریوسفریایی حساسیت متفاوتی دارند به طوری که 
ارقام گاال و گلدن دلیشیز نسبت به بقیه ارقام مورد مطالعه حساسیت کمی داشته و 
ارقام رداستارکینگ، رددلیشیز و برابرن در مجموع حساس تر هستند. در ضمن ارقام 
بومی قره یاپراق و ترکمان، نسبت به ارقام تجاری حساسیت کم تری داشته و تقریباً 
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ارقامی متحمل نسبت به بیماری شانکر بوتریوسفرایی هستند. همچنین پایه تأثیر 
خیلي زیادی روي حساسیت و مقاومت ارقام داشته به طوری که ارقامی که روی پایه 

MM106 پیوند زده شده باشند حساسیت کم تری دارند. 

مدیریت تغذیه 

تاثیر تغذیه گیاه بر تغییر الگوی رشد، ریخت شناسی، آناتومی گیاه و مخصوصاً 
برابر  در  گیاه  تحمل  یا  مقاومت  کاهش  یا  افزایش  باعث  گیاه،  شیمیایی  ترکیبات 
تنش ها می شود، که عدم تعادل مواد غذایی در خاک و گیاه باعث حساس شدن گیاه 
به بیماری خواهد شد. در بین عناصر غذایی استفاده متعادل از نیتروژن و پتاسیم 
منجر به کنترل موفق بیماری های گیاهی ناشی از قارچ ها، باکتری ها و ویروس ها شده 
است. تحقیقات نشان داده که پتاسیم در مقابله با تنش های خشکی، سرما و شوری 
نقش کلیدی دارد. در مطالعات صورت گرفته مشخص شده که باغ های سیب آلوده به 
شانکر سیتوسپورایی به شدت دچار کمبود کلسیم و پتاسیم و ازدیاد ازت بودند و 
مصرف زیاد ازت عالوه بر افزایش نیاز آبی درخت، شرایط را برای استقرار و توسعه 
بیماری مساعد می کند. البته این بدان معنی نیست که افزایش ازت همیشه گیاه 
را مستعد بیماری می کند درصورتی که استفاده متعادل و گاهاً افزایش مصرف آن 
در کاهش برخی بیماری های دیگر موثر بوده است. نقش این سه عنصر معدنی در 
بیماری های گیاهی، بستگی به گونه میزبان و برهم کنش آن ها با بیمارگر و شرایط 
محیطی دارد. به طوری که استفاده از غلظت متعادل عناصر نیتروژن، پتاسیم و کلسیم حائز 
اهمیت بوده و در صورت مصرف متعادل نیتروژن و پتاسیم بصورت خاک کاربرد و کلسیم 
مدیریت  به منظور  داد.  کاهش  را  بیماری  شدت  می توان  محلول پاشی  به صورت 
بیماری شانکر سیتوسپورایی و همچنین افزایش کمیت و کیفیت میوه تولیدي، باید 
میزان کلسیم هشت برابر و پتاسیم 2/5 برابر ازت و میزان کلسیم حدود 4 برابر بیش 
از پتاسیم در بافت گیاهی وجود داشته باشد و لذا اصالح مقدار پتاسیم و کلسیم در 
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باغ هاي آلوده توصیه می شود. در برخی موارد بعضی از عناصر غذایی به اندازه کافی در 
خاک وجود دارند ولی کمبود آن ها به شدت در اندام های هوایی و حتی میوه نمایان می شود 
که احتماال مربوط به قلیایی بودن خاک یا عدم تعادل عناصر غذایی در خاک است که 
موجب اختالل و عدم جذب برخی از آن ها می شود. لذا عالوه بر تجزیه خاک توصیه 
می شود تجزیه برگ نیز صورت گرفته و کمبود عناصر غذایی با انجام محلول پاشی و 
یا تعادل در مصرف عناصر غذایی، برطرف شود. همچنین می توان با مصرف کودهای 
سولفاته و کود کمپوست گیاهی و حیوانی )گاو و گوسفند( نسبت به کاهش میزان 

pH خاک های قلیایی اقدام نمود.

مدیریت آب

با توجه به اینکه استرس هاي محیطي از جمله استرس خشکسالي، درختان را در 
معرض توسعه شانکر قرار مي دهد، بنابراین به منظور کاهش تنش خشکی بایستی 
آبیاري درختان در زمان مناسب و بطور منظم انجام گیرد. در ضمن از آبیاری سبک 
با فواصل زمانی کوتاه استفاده شده و از تماس آب با طوقه درختان اجتناب شود 
به طوری که اطراف طوقه درخت عاری از علف هرز و انباشت خاک باشد )شکل 4(. 
علف های هرز کف باغ جهت جلوگیری از رقابت برای آب، کنترل و حذف شوند. از 
کودهای حیوانی که موجب حفظ رطوبت و تخلخل بیش تر خاک و توسعه ریشه ها 

در خاک می شوند استفاده شود.
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شکل 4- آبیاری تشتکی و عدم تماس آب با طوقه درخت
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اقدامات بهداشتی و کنترل شیمیایی

این بیمارگرها در داخل بافت پوست و حتی چوب درختان سیب نفوذ کرده و 
بنابراین با استفاده از سموم شیمیایی، کنترل موثر و پایدار تا حدودی امکان پذیر 
نیست با توجه به این موارد در ادامه اقدامات بهداشتی و کنترل شیمیایی مناسب در 

این خصوص بیان می شود. 
از  را  تنش  تحت  گیاهان  و  بوده  طلب  فرصت  قارچ ها  این  اینکه  به  توجه  با   •
طریق منافذ موجود آلوده مي کنند، بایستی گیاهان را از ایجاد زخم هاي غیرضروری 

محافظت کرد. 
ایجاد زخم و  • نظارت و کنترل دقیق حشرات، کنه ها و دیگر عوامل موثر در 

انتشار بیماری، دارای اهمیت است. 
•  انجام اقدامات بهداشتی نظیر هرس و حذف شاخه های آلوده یکی از روش های 
مهم در کنترل بیماری شانکر است. به منظور مقابله با این بیماری، پس از کاشت 
نهال های سالم و مقاوم، هر ساله درختان سیب مورد بازبینی قرار گرفته و شاخه هاي 
کوچکی که داراي عالیم شانکر هستند بایستي در زمان خشک بودن آب و هوا حداقل 
15 تا 20 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده سریعاً هرس شده و محل هرس با استفاده 

از چسب پیوندی حاوی ترکیبات قارچ کش پوشیده شود. 
• سطح شانکرهای تازه ایجاد شده در شاخه های بزرگ و تنه درختان سیب با 
با محلول هیپوکلریت سدیم )یک  تراشیده شده و سپس  از چاقوی تمیز  استفاده 
بطری وایتکس 5 درصد تجاری که در 9 لیتر آب حل کرده ایم( ضدعفونی سطحی 
شده و درنهایت با چسب پیوندی حاوی ترکیبات قارچ کش پوشیده شود )شکل 5(. 
•  در آخر زمستان بعد از انجام هرس عمومی درختان، به منظور حفظ محل های 
زمستانه،  سرمای  اثر  در  ایجادشده  شکاف های  و  ترک ها  همچنین  و  شده  هرس 

سمپاشی با سموم قارچ کش و مسی الزم و ضروری است. 



22                                        بیماری های شانکر قارچی تنه و شاخه درختان سیب و...

• جهت ممانعت از انتشار بیماري از طریق ابزارآالت هرس، سطوح آنها در بین 
برش ها با الکل یا مایع سفید کننده )هیپوکلریت سدیم( بایستي ضدعفونی شود.

• کشاورزان بایستی ایجاد زخم را به حداقل رسانده و گیاهان قوی و تنومند را 
حفاظت و نگهداری کنند. بقایای گیاهی آلوده بایستی از بین بروند چون که قارچ به 

مدت های طوالنی روی این شاخه های آلوده می تواند اسپور تولید کند.
به دلیل اینکه این قارچ ها عالوه بر سیب از روی بیش از 100 جنس گیاهی شامل 
درختان و درختچه های با ارزش باغی گزارش شده اند، مدیریت شانکر سیب موجبات 

کاهش بیماری های ناشی از این قارچ ها روی درختان دیگر نیز می شود. 
قارچ کش های کرزوکسیم متیل )استروبی(،  در مورد کاربرد قارچ کش ها اخیراً 
تري فلوکسي استروبین )فلینت( و توپسین ام جهت کاربرد روی سیب برای کنترل 
شانکر بوتریوسفریایی به ثبت رسیده و در کاهش بیماری موثر هستند که به صورت 
برگ پاشی یا استفاده بر روی محل های شانکرزده کاربرد دارند و همچنین سمپاشی 
بیماری  مایه  میزان  کاهش  در  جوانه ها(  بازشدن  از  )قبل  گلدهی  از  قبل  درخت 
و  دما  بایستی  و  بوده  مهم  خیلی  سمپاشی  زمان  میان  این  در  است.  موثر  )اسپورها( 
دوره های رطوبتی که نقش حیاتی در رشد عامل بیماری و توسعة آن دارند در نظر 
گرفته شوند. با وجود کاهش عالئم بیرونی شانکر توسط این قارچ کش ها الزم بذکر 
آوندهای چوبی  به صورت قطعی در  آنها سبب کنترل شانکر  از  است که هیچ یک 
درختان نمی شوند و در بررسی ها، مشخص شده که قارچ دوباره از داخل چوب قابل 
جداسازی است. بر این اساس روش کنترل شیمیایی به تنهایی و بطور کامل مؤثر 
نبوده و لذا مدیریت موثر بیماری مذکور با استفاده از بکارگیری تمامی روش های 

ذکر شده میسر می شود.
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شکل 5- تراشیدن بافت آلوده، ضدعفونی سطحی و پوشاندن آن با چسب پیوندی حاوی قارچ کش
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