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الخالصة
أظهررررت نجرررراة دراسرررة جررررت ٌر بعررر( مبٌرررردات الح رررررات ( Spinosynو Emamectin benzoate
و  Cyromazineو  ) Flufenoxuronفرررررً نسررررربة الج برررررٌط الماٌسرررررلٌومً والجبوٌرررررػ للفطرٌرررررات Fusarium
 aveneaو  Bipolaris sorkinianو  Alternaria alternataو ،) Helminthosporium sativmان
نسب الج بٌط الماٌسلٌومً والجبوٌػ قد جباٌنت جبعا ً لنوع المبٌرد ونروع الفطرر المسرجفدم فرً الدراسرةأ وقرد أكردت
نجاة الجحلٌل اإلحصاةً وجود فروقات معنوٌرة جبعرا ً لر لي حٌرط أعطرى المبٌرد  Spinosynأعلرى مجوسرط عرام
لنسبة الج بٌط الماٌسرلٌومً والجبوٌرػ بلؽرت  %6.54و  % 33532علرى الجروالًأ وكران أك رر الفطرٌرات اسرججابة
لج بٌط النمو الماٌس لٌومً الفطر  ،Alternaria alternataإ بلػ المجوسط العام لنسبة الج بٌط  ،%.6532فٌمرا
بلرػ المجوسرط العرام لنسربة ج برٌط الجبوٌرػ فرً الفطررٌن  B. sorkinianو  %8.53. F. aveneaو %86532
على الجوالً مقارنرة برـ 03أ %61و 12أ %61فرً الفطررٌن  Alternaria alternateو  H. sativumعلرى
الجوالًأ
كلمات دالة:م بطات جصنٌع الكاٌجٌنPlant Pathoginc Fungi ،Emamectin Benzoate ،Spinosyn،
جارٌخ جسلم البحط ،8106/3/01:وقبوله8103/08/03

المقدمة
ٌعد الكاٌجٌن  chitinجزء مهم فً الهٌكل الكربوهٌدراجً لجدار الفلٌرة الفطرٌرة وهر ا ؼٌرر موجرود فرً
اإلنسررران والفقرٌرررات احفررررع ،حٌرررط ٌلعرررب الكررراٌجٌن دوراً كبٌرررراً فرررً إعطررراء الدعامرررة والن ررراط للفطرٌرررات
ومفصرلٌات احرجرل الجرً جمجلرري جردار كراٌجٌنً ( 0221 ،Lorenzو  Lenardonوآفررون ) 8101 ،وبررالنظر
لكرون أن العدٌررد مررن أنررواع الفطرٌررات المسررببة حمرررا( النبررات جمجلرري جرردار كرراٌجٌنً أٌض را ً كبقٌررة مفصررلٌات
احرجرل والدٌرردان ال عبانٌرة ،فقررد اهررجم البراح ون ولفجرررو طوٌلررة فرً دراسررة جررت ٌر مبٌردات الح رررات ماٌكروبٌررة
المصدر وم بطات جصنٌع الكاٌجٌن فً عناصر المكافحة الماٌكروبٌة للح راتأ ففً دراسة اسجعمل فٌها المبٌد
 Abamectinفً ج بٌط النمو الماٌسلٌومً والجبوٌػ للفطرر الممرر( للح ررات Metarhizium anisopliae
) (Metschوجردوا أن نسربة الج بررٌط جراوحرت بررٌن 1.أ Ramzan( %34563 – 8.وآفررون)8101 ،أ وفررً
دراسررات أفرررع حررول جرررت ٌر بعرر( مبٌرردات الح ررررات فررً المراحررل الجطورٌرررة لنمررو الفطرٌررات الممرضرررة
للح ررات وجردوا أن لربع( مبٌردات الح رررات قردرو علرى ج برٌط نمرو الفطرٌررات بنسرب مفجلفرة جبعرا ً فررجالؾ
رجرررررب وسرررررال ت الفطرٌرررررات (  Vannineو  0222 ،Hokkanenو  Andersonوآفررررررون )0222أ وفرررررً
دراسرررة أفررررع وجرررد  Renatoوآفررررون ( )8113أ أن ا فرررجالؾ فرررً مراحرررل جطرررور الفطرررر Beauveria
 bassianaكانرت فررً مرحلررة جكرروٌن أنابٌررب اإلنبررات وأن المررركبٌن  Abamectinو  Acrinathrinكانررا أقررل
سمٌة من المركب ات احفرع المسجعملة فً الدراسةأ ففرً دراسرة للمرالح و افررون ( ) 2012أوجردوا ان الجرا ٌر
الحٌوي لبع( مبٌدات الح رات فً نٌمراجودا الٌرل الحنطرة ان أعلرى مجوسرط لنسربة القجرل فرً ٌافعرات الطرور
ال رانً للنٌمرراجودا  Anguina triticiبلررػ  %41و 4أ %.1للمبٌرردٌن  Cyromazineو Flufenoxuronعنررد
الجركٌز  3.جزء بالملٌونأ وفً دراسة افرع للمالح وافرون ( ) 2014ان أعلى مجوسط لقجل ٌافعرات الطرور
ال ررانً لنٌمرراجودا  Meliodogyne javanicaو دٌرردان الحمضررٌات  Tylenchulus semipentransحٌررط
بلؽرت  49.9و  %54ع لررى الجرروالًأ ان فكرررو البحررط الحالٌررة جقرروم علررى أسرراس إٌجرراد اسررجفدامات جدٌرردو أو
إضرافٌة لربع( مبٌرردات الح ررات ماٌكروبٌرة المصرردر وم بطرات جصررنٌع الكراٌجٌن واإلجابرة عررن مردع إمكانٌررة
اسجفدام ه ه المبٌدات فً مكافحة مسببات أمرا( النبات الفطرٌة والنٌماجودٌرة فاصرة وأن المبٌردات الم بطرة
لجصنٌع الكاٌجٌن جمجاز بجفصصها مما ٌجعلها أمٌنة جماما ً على اإلنسان والحٌوان و لري لؽٌراب الهردؾ الكراٌجٌن
ال ي جعمل علٌه فً اإلنسان والحٌوان (المرالح وعبرد الررزا )2014 ،أ لر ا فران الدراسرة الحالٌرة هردفت الرى
دراسة جت ٌر بع( مبٌدات الح رات فً ج بٌط النمو الماٌسلٌومً والجبوٌ ػ لبع( الفطرٌات الممرضة للنباتأ
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مواد البحث وطرائقه
العزل والج فٌص :أجري العزل بتف أجزاء صؽٌرو مرن الجر ور ومنطقرة الجراي ٌججراوز طولهرا .أ1
سم فً نباجات حنطة و رو مصابة بالجعفن وؼسلها بماء جاري لمدو ساعجٌن وجم العزل أٌضا ً من نباجرات و مرار
طماطة مصابة بالجقرح وعقمت سطحٌا ً ٌؽمرها فً محلول  % 0هاٌبوكلوراٌرت الصرودٌوم لمردو دقٌقجرٌن جففرت
القطع بوساطة ور جر ٌح معقمة زرعت القطرع فرً أطبرا بجرري معقمرة قطرر .أ 2سرم جحجروي علرى الوسرط
الؽ اةً مسجفلص البطاطا والدكسرجروز وا جرار  (PDA) Potato dextrose agarوالمضراؾ إلٌره المضراد
الحٌوي  chloromphenicolبمعدل  011ملؽم/لجر حضنت احطبا على درجرة حررارو  8  8.س وبعرد
نمررو المسررجعمرات الفطرٌررة نقٌررت وعرفررت لمرجبررة الجررنس اعجمرراداً علررى المفجرراح الجصررنٌفً المعررد مررن قبررل
 Barnettو )8114 ( Hunterأ ولمرجبرة النروع ( Caiوآفررون  Kumar ،0222وآفررون Chand ،8112
وآفرون  )8114 Summerell ،Leslie ،8118وأكد الج رفٌص مرن قبرل الردكجور فالرد حسرن طره  /أسرجا
مساعد  /قسم وقاٌة النبات /كلٌة الزراعة والؽابات حفظت الفطرٌات المعزولة فً أنابٌب افجبار جحجوي علرى
 PDAماةل فً  16سٌلٌزٌة لؽر( إجراء الججارب الالحقةأ
جحضرٌر محالٌرل المبٌردات :اسرجفدم فررً هر ه الدراسرة أربعرة مبٌردات ح رررات جعرود لمجمروعجٌن هرً م بطررات
جصنٌع الكاٌجٌن وضمت الـ  Freekومادجره الفعالرة  Flufenoxuronوبجركٌرز  0.3مرل/لجر و Trigardومادجره
الفعالررة ) (Cyromazineبجركٌررز  0.25 – 0.1مررل/لجر ومجموعررة مبٌرردات الح رررات الماٌكروبٌررة بررالجركٌز
الموصرررررى بررررره  153مرررررل /لجررررررأ وضرررررمت  Spinosadومادجررررره الفعالرررررة ) (Spinosynبجركٌرررررز  0مرررررل/لجر
و  Widespecومادجه الفعالة ) (Emamectin benzoateبجركٌز  0مل/لجرأ ()1987 ،Willoughbyأ
الجت ٌر الحٌوي للمبٌردات فرً نمرو الؽرزل الفطرري للفطرٌرات المعزولرة :افجبرر جرت ٌر المبٌردات المر كورو سرابقا ً
علرى النمرو الماٌسرلٌومً للفطرٌرات المعزولرة وبواقرع  011ملؽرم مر ادو فعالرة/لجر مرن كرل مبٌرد علرى حردا ،أمررا
معاملة المقارنة فلم ٌضؾ إلٌها المبٌدأ صب الوسط فً أطبا بجري معقمة قطر  25.سم وبعرد جصرلبها لقحرت
احطبا فً مركزها بقرص قطره  .ملم من الفطرٌات الجً سرب جنمٌجهرا علرى الوسرط  PDAودرجرة حررارو
8 8.س بعمر سبعة أٌام ولكل فطر على حدا وبواقع فمسة أطبا (مكررات) لكل معاملرةأ أفر ت النجراة
بعد  3أٌام من الجحضٌن بحساب مجوسط قطرٌن مجعامدٌن لكل مسرجعمرو جر م حسراب نسرب الج برٌط لنمرو الؽرزل
الفطري باسجفدام العالقة الجالٌة:
 %للتثبيط =

متوسط قطر مستعمرة المقارنة – متوسط قطر مستعمرة المعاملة

متوسط قطر مستعمرة المقارنة

× 100

الجت ٌر الحٌوي للمبٌدات فً جبوٌػ الفطرٌات المعزولة :هٌتت دوار سعة  .11مل من الوسط الؽ اةً PDA
والمعقم با وجوكلٌؾ وقبل جصلبه أضٌؾ إلٌه المضاد الحٌوي  Chloromphenicolوبواقرع  011ملؽرم مرادو
فعالة/لجر وقد جم افجٌار أربعة مبٌدات ح رات ا نان منها م بطات نمو ح رٌة (م بطات جصرنٌع الكراٌجٌن) همرا
 Cyromazinو  Flufenoxronومضررادٌن حٌرروٌٌن وهمررا  Spinocyneو  Emamectin Benzoateحٌررط
أضٌفت ه ه المبٌ دات إلى الوسط الؽ اةً كل على حدا  ،أما معاملة المقارنة فتضٌؾ لها مراء مقطرر معقرم فقرط
صبت احوساط فً أطبرا بجرري بالسرجٌكٌة معقمرة قطرهرا  25.سرم لقحرت احطبرا بقررص  15.سرم مرن حافرة
الؽرزل الفطرري للفطرٌرات المفجبررو  A. alternateو  B. sorkinianو  F. aveneaو  H. sativumبعمرر
سربعة أٌرام ووضرعت القطرع فرً منجصرؾ الطبر وبصررورو مقلوبرة وبواقرع رالط أطبرا لكرل فطرر عردا معاملررة
المقارنة حضنت احطبا فً درجة حرارو  8 8.سٌلٌزٌةأ أف ت النجاة بحساب مجوسرط قطررٌن مجعامردٌن
للمسجعمرو ولكل طب بعد مرور سبعة أٌام من نموها وحسبت أعداد احبواغ لكل طب بعد إضافة  0.مل ماء
مقطرر معقرم إلٌره باسرجفدام فر راو ناعمرة جرم إزاحرة الؽرزل الفطرري ولكرل مسرجعمرو رم ر رح المعلر الفطرري
بوساطة طبقة من قمراش الموسرلٌن (إبرراهٌم)8112 ،أ رم حسربت أعرداد احبرواغ بوسراطة ررٌحة عرد ا برواغ
 Hamocytometerنفرر ت ججربرررة عاملٌرررة باسرررجفدام الجصرررمٌم الع رررواةً الكامرررل  CRDوبررر الط مكرررررات
وحللت النجاة إحصاةٌا ً باسجفدام نظام  SASوافجبرت النجاة بطرٌقة دنكن مجعدد الحدودأ
النتائج والمناقشة
العزل والج فٌص :أظهررت نجراة العرزل مرن نباجرات طماطرة مصرابة بجقررح السرا عرن ظهرور الفطرر
 Alternaria alternataوظهررور الفطرررٌن  Bipolaris sorkinianو Helminthosporium sativum
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فررً نباجررات القمررح المصررابة بجعفنررات الج ر ور وظهررور الفطررر  Fusarium aveneaمررن ج ر ور نباجررات الرر رو
المصابة بالجعفن وجعد ه ه الفطرٌات مهمة اقجصادٌا ً وعلى محاصٌل ات قٌمة ؼ اةٌة عالٌةأ
الجررت ٌر الحٌرروي للمبٌرردات فررً نمررو الؽررزل الفطررري للفطرٌررات المعزولررةٌ :ظهررر مررن الجرردول ( )0أن المبٌررد
 Spinosyneأعطرى أفضررل النجرراة فررً ج برٌط نمررو الفطرٌررات  H. sativumو  B. sorkinianحٌررط بلؽررت
نسبة الج بٌط  4458و  %.252وبمدع (  )75.9 – 60.72و(  ) 67.85 – 54.28على الجوالً ولرم ٌفجلفرا فٌمرا
بٌنهما معنوٌا ً ،فً حٌن انففضرت فاعلٌجره فرً ج برٌط الفطرر  F. aveneaحٌرط بلؽرت نسربة الج برٌط  %3وبمردع
(  )8.05 – 6.44وكران مجوسرط الفاعلٌرة فررً ج برٌط الفطرر  A. alternataحٌرط بلؽرت نسربة الج بررٌط %6252
وبمدع (  ) 56.35 – 45.08ولم جكن كفاءو الـ  Emamectin benzoateفً ج برٌط نمرو الفطرٌرات بالمسرجوع
الجرً ظهرر علٌهرا  Spinosyneوكران مجوسرط الكفراءو لج برٌط الفطرر  H. sativumو A. alternataأ وأظهرر
المبٌررررد  Cyromazineكفرررراءو عالٌررررة فررررً ج بررررٌط  A. alternataحٌررررط بلؽررررت نسرررربة الج بررررٌط %4650
وبمدع (  ،) 73.6– 58.88فٌمرا لرم ٌكرن كر لي مرع بقٌرة الفطرٌرات وكانرت كفراءو المبٌرد  Flufenoxurouأدنرى
منره فررً ج بررٌط نمرو الفطررر فررً  B. sorkinianو  A. alternataحٌرط بلؽررت نسرربة الج بررٌط %54.9 ،39.9
وبمدع (  )35.88-44.85و (  )69.1–49.68على الجوالً ومن جدافل المبٌدات نجد أن المبٌدٌن Spinosyne
و  Emamectin benzoateأظهرررا كفرراءو مجسرراوٌة فررً ج بررٌط نمررو الفطرٌررات المفجبرررو ولرر لي لعرردم وجررود
فروقات معنوٌة بٌنهما حٌط بلؽت نسربة الج برٌط  %40.7 ،45.6وبمردع ( )46–36.8( )51.75–41.4علرى
الجوالً جالهما المبٌدٌن  Cyromazineو  Flufenoxurouوان لرم ٌفجلرؾ ا فٌرران عرن الرـ Emamectin
 benzoateمعنوٌا ً حٌط بلؽت نسبة الج بٌط  3453و  %3350وبمدع (  )42.55–34.4( )41.4–33.12على
الجوالًأ وٌظهر من جت ٌر الفطرٌات أن أك ر الفطرٌات جت ٌراً بالمبٌدات كان الفطر  A. alternataحٌرط بلؽرت
نسرربة الج بررٌط ٌ %.6532لٌرره الفطرررٌن  B. sorkinianو  H. sativumحٌررط بلؽررت نسرربة الج بررٌط ،6053
 %6052علرى الجرروالً ،ررم كرران الفطررر  F. aveneaأقلهررا جررت راً بالمبٌرردات المفجبرررو وٌظهررر مررن لرري جبرراٌن
المبٌردات مرن حٌرط كفاءجهرا فرً ج برٌط النمررو الماٌسرلٌومً للفطرٌرات المفجبرروأ وأبردت المبٌردات جفصصرا ً مررع
احنررواع الفطرٌررة و لرري مررا جمررت مالحظجرره مررع المبٌررد  Cyromazineمررع الفطرررٌن  A. alternataو B.
 sorkinianوكرال النروعٌن ٌنجمرون لعاةلرة واحردو وبالجرالً نجوقررع هنراي ج رابه فرً طبٌعرة الجردار الفلروي لكررال
الفطرٌن وه ا الج ابه ٌقجصرر علرى الوحردو الرةٌسرٌة الدافلرة فرً بنراء الجردار الفلروي N.B(1-4)acetyl-
 Lenardon( glucose aminوآفررررون  ،) 2010وإنمررا ٌجعررردع لرري إلررى طبٌعرررة السرركرٌات والبروجٌنرررات
والدهون الموجودو فً الجردار كمرا أظهرر الرـ  Spinosyneجفصصرا ً ضرد  H. sativumوان دوره الفعرال لرم
ٌكن من فالل جت ٌره على الجدار الفلوي وإنما من فالل جت ٌره فً اححما( النووٌرة  RNAو  DNAو لري
ٌجعل انقسام الفالٌا محدود بسبب نقص اححما( النووٌة الفاصة با نقسام (ؼراراوي واٌفرانز)0221 ،أ هر ا
وقرد وجرد  ،) 0228 ( Moore-Landeckerان المركبرات الكٌمٌاةٌرة قرد بطرت وظراةؾ احٌر( للكونٌردٌا ممررا
جرث ر ب رركل رةٌسرً علررى اإلنبررات وأن ج برٌط الكونٌرردٌا لفطرر  Beauveria bassianaبسربب جررراكم احٌونررات
على سطح الؽ اء الفلوي وه ا ما وصفه  Ghiniو ) 8111 ( Kimatiحٌط كرا أن المركبات المنج ررو فرً
السرراٌجوبالزم جرررجبط بمسررجقبالت محررددو جررث ر علررى نفا ٌررة الؽ رراء والجركٌررب اإلنزٌمررً وأكرردا أن المركبرررات
الفوسفاجٌة العضوٌة ججدافل ب كل مبا ر مع جكوٌن جردار الفلٌرة بسربب ج برٌط اإلنرزٌم ٌحرول Phosphaty di
 ethanol amineإلى كراٌجٌن وٌحجمرل أن جكرون نفرس المٌكانٌكٌرة لج برٌط النمرو الفضرري والجبوٌرػ للفطرر B.
 bassianaوأن المعلومررررات حررررول جررررت ٌر  Pyrethriodو  Avermactinو  Abamectinعلررررى الفطرٌررررات
جعجبر قلٌلة جداً ( Hallyوآفرون)1993 ،أ
ٌجضررح مررن الجرردول (  ) 8ان المبٌرردان  Cyromazianو  spinosyneمررن أفضررل المبٌرردات فررً ج بررٌط جبوٌررػ
الفطرر  A. alternateا بلؽررت نسرربة الج برٌط  %40.38 ،44.1وبمرردع (  )46- 36.8 ( )50.6– 40.48علررى
الجوالً وكان اقلها للج بٌط المبٌد  Flufenoxuronا بلؽرت نسربة الج برٌط  %13.3وبمردع ( )14.95- 00524
علررى الجرروالً بٌنمررا اعطررى المبٌررد  Emamectin benzoateجن ررٌط للجبوٌررػ ا بلؽررت نسرربة الجن ررٌط - 0.52
وبمدع (  )15.3- 1564على الجوالً و لري ان الفطرر اسرجؽل المبٌردات فرً جؽ ٌجره ومرن فاللهرا زادت معرد ت
الجبوٌرػ ،امرا الفطرر  B.sorokinianaفقرد كرران المبٌردان  Flufenoxuronو  Spinosyneفعرا ن فرً ففرر(
جبوٌررػ الفطررر حٌررط كانررت نسرربة الج بررٌط  49.49و  %29.54وبمرردع ( )33.35– 26.68 ( ،)56.35– 45.08
حٌرط اظهررت نجرراة ا فجبرارات الجرً جوصررل الٌهرا  ) 0222 ( Agroevoان ج برٌط المبٌرردات نبرات الكونٌرردٌا
للفطرٌات ٌعود الى المركبات الكاربوكسٌلٌة الجً جث ر على عملٌة اكسدو الـ  Succinateوجرث ر علرى الجرنفس
الفلوي والن اط ا ٌضً ( )022. ،Kimatiجالهما المبٌد  Emamectin benzoateحٌرط لرم ٌكرن لره جرت ٌر
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معنرروي علررى جبوٌررػ الفطررر ا بلؽررت نسرربة الج بررٌط  %8523وبمرردع (  )853- 0526وه ر ا مااكررده Vannineno
و(1988 ( Hokkanucnأ بررتن الجررت ٌر الم رربط للمبٌرردات الح رررٌة علررى الجبوٌررػ والنمررو الماٌسررلٌومً للفطررر
الممر( للح ررات ٌفجلرؾ برٌن احنرواع الفطرٌرة والسرال ت ،وكران للمبٌرد  Cyromazineجرت ٌر من رط حٌرط
بلؽرت نسرربة ا لجن ررٌط  % -16.28وبمردع ( ) 18.4– 14.72أمررا الفطررر  F. aveneaفقررد أظهررت مبٌرردات الررـ
 Spinosyneو  Emamectin benzoateو  Cyromazineفاعلٌررة فررً ففر( الجبوٌررػ حٌررط بلؽررت نسرربة
الج برٌط  %39.71 ،37.84 ،48.51وبمردع (  )44.85-35.88 ( )42.55 – 16 .36 ( )55.2 -04 .66علرى
الجروالً ولرم ٌكرن للمبٌرد  Flufenoxuronجرت ٌر فرً ج برٌط الفطررأ أمرا الفطرر  H. sativumفقرد اعطرى المبٌرد
 Flufenoxuronاعلى ج بٌط حٌط بلؽرت نسربة الج برٌط  30,30وبمردع (  ) 35,65– 28,52علرى الجروالً فرً
حرٌن أ برت المبٌردٌن  Emamectin benzoateو  Cyromazineجن رٌط للجبوٌررػ حٌرط بلؽرت نسربة الجن ررٌط
(  ) - 50,73 ( )- 24,32على الجوالًأ ومن جت ٌر المبٌدات على الفطرٌات ٌجضح أن المبٌدٌن  Spinosyneوالـ
ٌ Cyromazineوجررد بٌنهمررا فررار معنرروي فررً ج بررٌط الجبوٌررػ حٌررط بلؽررت نسرربة الج بررٌط  33,23و 86,2.
جالهمرا المبٌرد  Flufenoxuronحٌرط بلؽرت نسربة الج برٌط  %04561أمرا الرـ  Emamectin benzoateفقرد
كران لرره أ ررر جن ررٌطً للجبوٌرػ حٌررط بلؽررت نسرربة الجن رٌط  - 0.536ومررن جرردافل الفطرٌررات كران الفطررران F.
 aveneaو  B. sorkinianaأ د الفطرٌات حساسٌة للمبٌردات حٌرط بلؽرت نسربة الج برٌط 25.75 ،24.79علرى
الجروالًأ فرً حررٌن لرم ٌكرن ل لفطرررٌن  A. alternataو  H. sativumحٌررط لرم ٌظهرر حساسررٌة ضرد المبٌرردات
حٌط بلؽت نسبة الج بٌط  % 6512 ،6503على الجوالً وٌبدو أن ه ه المبٌدات ؼٌر كفوءو فرً منرع ا نقسرامات
الؽٌرر مبا رررو للمررادو الورا ٌررة ) (DNAله ر ه المجموعررة مررن الفطرٌررات علم را ً أن لكررال الفطرررٌن ٌنجمٌرران إلررى
فطرٌات  Dematiacaeوان ه ه المبٌدات لٌس لها القدرو فً الوصول إلى المواقع الفعالرة الجرً جعمرل علٌهرا
وقد ٌكون للصبؽات وهً مركبات المٌالنٌن فً جدر ه ه الفطرٌات عاةقا ً أمرام وصرول المبٌردات إلرى المواقرع
الفعالة (ؼاراوي)0221 ،أ
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) جت ٌر المبٌدات فً النسبة المةوٌة لج بٌط النمو للفطرٌات0( الجدول
Table (1) The effect of some inseeti cide on mycelium growth inhibition persent
جت ٌر الفطرٌات
Fungi Effect

22.2 c

41.3 b

54.78 a

41.8 b

8.05 – 6.44

الجدافل بٌن
الفطرٌات والمبٌدات
Interaction Between
Funji and Pesticides
7k*

37.95 – 30.36

33.4 f – i

29.9 – 23.92
25.3 – 20.24
67.85 – 54.28

26.4 f – i
22.2 i
59.9 a – c

40.25 – 32.2

35.6 e – h

34.5 – 27.6
44.85 – 35.88
56.35 – 45.08

30.2 f – i
39.9 d – f
49.6 c – d

57.5 – 4.6

50.3 c – d

73.6 – 58.88
69.1 – 49.68
75.9 – 60.72

64.1 a – d
54.9 b – c
66.2 a

49.45 – 39.56

43.44 d – e

33.35 – 26.68
35.65 – 28.52
51.75 – 41.4

29.2 h – i
31.3 f – i
45.6 a

1.16 – 36.8

40.7 a b

41.4 – 33.12
42.55 – 34.04

36.7 b
37.1 b

المدع
Range

المبٌدات
Pesticides
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron

الفطرٌات
Fungus

F. avenea

B. sorkinian

A. alternate

H. Sativum

جت ٌر المبٌد
Pesticides
Effect

*المجوسطات الجً جحمل حروؾ مج اب هة فً كل عمود جدل على عدم وجود فروقات معنوٌة حسب افجبار دنكن مجعردد الحردود
0.05 عند مسجوع احجمال

360

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )3( ) العدد64( المجلد

 ) جت ٌر بع( المبٌدات الح رٌة على النسبة المةوٌة لج بٌط الجبوٌػ فً الفطرٌات8( الجدول
Table (2) The effect of some insecticide on Sporuolation inhibition percentage
جت ٌر الفطرٌات
Fungi Effict

24.79 a

25.75 a

4.17 b

4.09 b

55.2 – 44.16

جت ٌر الجدافل بٌن
% الفطرٌات والمبٌدات
للج بٌط
48.51 a

42.55 – 34.04

37.84 abc

44.85 – 35.88
10.35 – 8.28
33.35 – 26.68

39.71 abc
9.09 bcdef
29.54 acd

2.3 – 1.84

2.87 cdef

18.4 – 14.72
56.35 – 45.08
46 – 36.8

- 16.28 efg
49.49 a
40.38 abc

0.57 – 0.46

- 0.52 def

50.6 – 40.48
14.95 – 11.96
21.85 – 17.48

44.01 ab
13.3 abcde
19.24 efg

27.6 – 22.08

- 24.32 fg

57.5 – 46
35.65 – 28.52
37.95 – 30.36

- 50.73 g
31.31 abcd
33.78 a

17.25 – 13.8

- 15.74 c

27.6 – 22.08
18.4 – 14.72

24.95 a b
16.40 b

المدع
Range

المبٌدات
Pesticide
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
Benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron
Spinosyne
Emamectin
benzoate
Cyromazine
Flufenoxuron

الفطرٌات
Fungus

F. avenea

B. sorkiniana

A. alternate

H. Sativum

جت ٌر المبٌد

Effect of some Bioinsecticides and Chitin Inhibitors on some Plant Pathogenic
Fungi
Nazar M. Al-Mallah
Nidal younis Almurad
Suad Yahya Muhammad
Plant Protection Dept., College of Agriculture & Forestry
Mosul University
E-mail:nidal1234567@yahoo.com
ABSTRACT
The results of studying the effect of some insecticides (Spinosyn,
Emamectin- benzoate, Cyromazine and Flufenoxuron) on mycelial and sporulation
inhibition percentage of the fungi (Fusarium avenea, Bipolaris sorkinian , Alternaria
alternata, Helminthosporium sativum) showed that the mycelial and sporulation
inhibition percentage were varied according to insecticides kind and fungi species.
The results of statistical analysis confirmed the existence of significant
variation between the treatments. The spinosyn exhibit the highest general mean of
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mycelial and sporulation inhibition percentage, which reached %45,6 and %33,75
respectively.
The fungi A. alternata revealed the highest mycelial inhibition reached
%54.78. The general mean of sporulation inhibition of B. sorkinian and A. alternata
reached %25,70 and %24,79 respectively in comparison with %40,17 and %40,09
for A. alternata and H. sativum respectively.
Received: 10 /3/2014, Accepted 17/12/2017

المصادر
Fusarium oxysporum f.s  )أ دراسرة امراضرٌة عررز ت الفطرر8112 (  إسرماعٌل ٌراس صرالح،إبرراهٌم
 المسربب لمررر( بررول الطماطرة فررً محافظررة،Lycopersici (sacc.) snyder and Hansen
 صأ002 ، الموصل/  كلٌة الزراعة والؽابات/  جامعة الموصل،نٌنوع رسالة ماجسجٌر
 )أ سررمٌة م بطررً النمررو8106 (  أسررماء منصررور عبررد الرسررول ونضررال ٌررونس محمررد، نررزار مصررطفى،المررالح
Meliodogyne javanica  لدٌرررردان جعقررررد الجرررر ورFlufenoxuron ،Cyromazine الح ررررري
 كلٌررة، مجلررة جامعررة كررربالء، مقبررول للن ررر،Tylenchulus semipentrans ودٌرردان الحمضررٌات
 العدد ( )أ،) (  المجلد،الزراعة
 )أ المبٌدات الكٌمٌاةٌة مجامٌعها وطراة جت ٌرهرا8106(  نزار مصطفى وعبد الرزا ٌونس الجبوري،المالح
 عمان ا ردنأ،ً الٌازوي للن ر العلم،وجـتٌضها والبٌةة
( )أ الجرت ٌر الحٌروي لربع8108 (  نضرال ٌرونس محمرد وأسرماء منصرور عبرد الرسرول، نزار مصطفى،المالح
 صأ384- 302 ،)8( 6 ، مجلة الكوفة للعلوم الزراعٌة،المبٌدات فً نٌماجودا جتلٌل الحنطة
 جرجمررة رٌررا( فرنسررٌس دنفررا،)أ جؽ ٌررة وعلررم وظرراةؾ الفطرٌررات0221 (  اٌفررانز، س، ار، او، ام،ؼرراراوي
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