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الخالصة
أظهررت نارا ا العرزل مرن درنرات الب ا را ظهرور ال رر Rhizoctonia solani Kuhnو )Phoma sp (1
و) Phoma sp (2وأظهر اسراددام ال رر  T.harzianumوالبكاريرا  Bacillus subtilisقردر ا ليرة عاليرة وارثييرا
ايبي يا لنموالغزل ال ري لل ريات المعزولة احت ظروف المدابر وبينت ناا ا االدابرار الحيروي للمبيردين كاربارانول
واوبسين -سشسسaaأم عدم وجود فروق معنويرة برين ال ريرات فرب نسرث الايبري الم ويرة ومرن دراسرة ارثيير معاملرة
ق ع من درنات الب ا ا بعوامرل المكافحرة علرى اكشرف االصرابة بمرر الع رن الجراف بينرت النارا ا ان اعلرى ايبري
معنروي فرب ا رور الع رن فرب أقررا الب ا را كران مرع ال ررين  R. solaniو) Phoma sp.(1عنرد المعاملرة بالمبيرد
كاربانول اذ بلغت نسبة الايبي  86.6والاب لم ادالف معنويرا عرن معاملرة ال رر ) Phoma sp.(2مرع المبيرد اوبسرين أم
وال ررر) Phoma sp.(2عنررد المعاملررة بالمبيررد اوبسررين أم وال رررين  R. solaniو) Phoma sp.(1عنررد المعاملررة
بال ر  T. harzianumاذ بلغت نسربة الايبري  21وكانرت ادنرى نسربة للايبري مرع ال رر  R. solaniعنرد المعاملرة مرع
البكاريررا  B. subtilisاذ بلغررت نسرربة الايبرري  53.4ومررن دراسررة اررثيير معاملررة درنررات الب ا ررا بعوامررل المكافحررة علررى
اكشف االصابة بمر الع ن الجاف بينت الناا ا ان اكبر ايبي معنوي فب ا ور الع رن فرب اقررا الب ا را كران مرع
ال رين )Phoma sp.(2عند المعاملة بالمبيد كاربانول اذ بلغت نسربة الايبري  95والارب لرم ادالرف معنويرا عرن معاملرة
ال ررر ) Phoma sp.(1مررع المبيررد اوبسررين أم وال ررر ) Phoma sp.(1عنررد المعاملررة بالمبيررد كرراربانول وPhoma
)sp.(2عند المعاملرة بالمبيرد اوبسرين أم بلغرت نسرث الايبري  89.1,90,92علرى الاروالب وكانرت ادنرى نسربة للايبري مرع
ال ر )Phoma sp.(2عند المعاملة مع البكاريا  B. subtilisاذ بلغت نسبة الايبي . 25
ااريخ اسلم البحث 8107/01/05 :وقبوله 8102/9/01

المقدمة
يعد محصول الب ا ا  Solanum tuberosum L.الذي ينامرب للرى العا لرة الباذنجانيرة  Solanaceaeواحرد مرن
أهم محاصيل الدضر فب العالم من حيث االساهالك اليومب واألهمية الغذا ية ويثاب بعد المحاصيل الحقليرة القمرو والرذر
والرز بلغ اإلنااج العالمب من هذا المحصول  24.27مليون ن عام 2010بينما بلغت المسراحة المقلوعرة حروالب 18.6
مليون هكاار وبلغ ماوس اإلنااج العالمب من هذا المحصول حوالب  17.4ن/هكاار ،يثاب العراق فب المرابرة العاشرر
مررن بررين الرردول العربيررة واليامنررة واليمررانون مررن بررين دول العررالم الاررب ااصرردرها الصررين اذ احاررل المرابررة األولررى ب نارراج
الب ا ررا اذ بلررغ  74.7مليررون ررن فررب حررين بلررغ اإلنارراج الكلررب فررب العررراق  204697ررن والمسرراحة المقلوعررة حرروالب
 13017هكاررار واإلنااجيررة حرروالب  15.7ررن /هكاررار (.سرررحان  )2008.ااررثير لنااجيررة محصررول الب ا ررا مررن دررالل
لصاباها بالعديرد مــرـن اإلمررا ال ريرة والبكايريرة وال يروسرية لذ يبلرغ اجمرالى الدسرا ر مرن هرذا اإلمررا بحـرـوالب
( )%100-30دالل مواسرم الزراعرة والادرزين .وقرد سرجل لصرابة محصرول الب ا رث بمجموعرة مدـرـال ة اجنراس مرن
ال ـــــرررـريات ومنهرررا  Alternariaو Cercosporaو Fusariumو Leveillulaو PhytophthoraوRhizoctonia
و SclerotioumوVerticillumو  Phomaو) 0999, Guentherو 2008 , Petersو.)2008,Wilson
ال ر: Phoma spp.يعد احد ال ريات ذات المدى العا لب الواسع ولل ر اوزيع جغرافب واسع فرب بلردان عديرد علرى
عوا ل مدال رة ومنهرا الحن رة والشرعير ويسربث ال رر  Phoma sp.اع را لردرنات الب ا را اينراخ الدرزن ويسرمى هرذا
الع ن بالغرغرينا  gangreneاوع ن فومرا  Phoma rotوهرذا النروم مرن األعررا يحردث نايجرة لنشرا انزيمرب α-
 Boerema ( and ß- glucosidase and α-galactosidaseوادرررون  2004,و  GiebelوDopierai
 2004,وقد سجل هذا ال ر فب لسكالندا وفب الصين ( Leszekوادرون 2011,و  Yangو  )2012 ,Chenال رر
 :Rhzoctonia . solaniسجل النوم  Rhzoctonia solaniمن قبل  Kuhnعرام  ،1855يهراجم أجرزاخ النبرات احرت
س و الاربة ميل البذور والبادرات والجذور وكذلك له القدر على لصابة األجزاخ النبااية فوق س و الاربة ميرل البرراعم
واليمار واألوراق والسيقان وله أكير من 188نوعا نباايا يعرود للرى  32عا لرة ()2002،Saxenaمسرببا لهرا اع رن البرذور
وموت البادرات قبل وبعرد البرزو فضرال عرن الاقرزم والرذبول واقررل الجرذور وج افهرا ( Wisemasnوآدررون )1966
البكاريا  : Bacillus subtilاساددم جنس البكاريا  Bacillusبنجال فب مكافحة الكيير من المسرببات الممرضرة للنبرات
لقدراها على اصنيع واحد اوأكير من المركبات المضاد لل ريات الممرضة للنبات والاب اشامل على أنوام مدال رة مرن
المركبات ميرل سريانيد الهيردروجين وأشرارت الكييرر مرن الدراسرات قردر البكاريرا  Bacillus subtilisعلرى كربو ا رور
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القردم السروداخ

الكيير من مسببات اإلمرا النبااية داصة ال رية منهرا لن لهرا القردر علرى الحرد مرن اإلصرابة بمرر
والع ن ال ري فب الب ا ا (  Sharageو  1998, Lyonو Adandononوأدرون) 2006 ,
ال رر  :Trichoderma sppعررف ال رر  Trichoderma spp.بمهاجماره لل ريرات فرب محي ره الحيروي وفرب
لنااجه للمضرادات الحيويرة المرةير علرى الكا نرات الحيرة المجهريرة فضرال عرن كونره مرن أكيرر الكا نرات الحيرة المجهريرة
اسادداما واناشارا على مساوى العالم فب مجال المقاومة الحيوية ويشكل ذلك أهمية اقاصادية كبيرر فرب مجرال المكافحرة
والسي ر لمدى واسرع مرن المسرببات المرضرية ( .) 2005، Fravelسرجل ال رر  Trichoderma sp.كمقراوم حيروي
ضررد مجموعررة كبيررر مررن ال ريررات الممرضررة منهررا ال ررر  Ganesan( Rhizoctonia solaniو)2004،Sekar
وال ر  Fusarium solaniوال ر  Sclerotium rolfsiiالمسربث لمرر اع رن سراق فسراا الحقرل ( Ganesan
وآدرون .)2007
المكافحة الكيميا ية :اساددمت العديرد مرن المركبرات الكيميا يرة فرب مكافحرة ال رر  R. solaniومنهرا مبيردات ال ايا راكس
والدكسونال والبنليت والدموسان والداييين م 45-واسراددمت مركبرات Copper oxychloride (Miedzian Extra
) 350 SCفب مكافحة ال ر  Leszek( Phoma sp.وآدرون .)2011,
المواد وطرائق العمل
عررزل ال ريررات الممرضررة:اررم عررزل ال ريررات الممرضررة مررن درنررات الب ا ررا اظهررر عليهررا اعرررا الع ررن الجرراف
ريقة العزل باعقيم ق ع صغير ( )4-3ملم من الدرنات لمرد ( )3-2دقيقرة بمحلرول هرايبكلورات الصروديوم
واالد
( %1كلررور حررر) غسررلت بعرردها بمرراخ معقررم وج ررت بررورق ارشرريو معقررم .زرعررت الق ررع علررى وسرر اكررار الب ا ررا
والدكساروز ( )PDAفب ا باق باري ق ر 9سم حضنت اال باق عند درجة حرار ( )2+25سيليزية وبعرد ( )5-3أيرام
نقيرت ال ريرات الناميررة بنقرل جررزخ قليرل مرن حافررات لنمروات الدارجيررة للمسراعمرات للرى ا برراق مجهرز بالوسر PDA
وشدصت ال ريات الى مرابة الجنساعامادا على الم اايو الاصني ية الاب أوردهرا  Barnettو )2006( Hunterلمرابرة
الجنس وح ظت عند درجة حرار  4سيليزية لحين االساعمال.
عوامل المكافحة االحيائية
ال رر : Trichoderma harzianumاسراعملت فرب هرذا الدراسرة عزلرة مرن ال رر Trichoderma harzianumارم
الحصول من قسم وقاية النبات /كلية الزراعة والغابات والاب أظهرت فب دراسات سابقة ك راخ عاليرة كعوامرل مكافحرة
احيا ية البكاريا :Bacillus subtilisام الحصول على عزله مشدصره مرن البكاريرا  Bacillus subtilisمرن د .رسرمية
عمر سل ان –قسم وقايرة النبرات – كليرة الزراعرة والغابرات ادابرار المقردر الاضرادية لعرزالت ال رر T. harzianum
ضد ال ريات المعزولة :اساعملت اقانة الزرم المزدوج با باق بارري ق رر  9سرم حاويرة علرى الوسر الزرعرب PDA
لقو احد اق رار ال برا بقرر ق ررا  5ملرم مرن مرزارم حدييرة النمولل ريرات المعزولرة كرال علرى ان رراد ولقرو ال ررف
األدر بقر ممايل من احد عزالت ال ر  Trichoderma harzianumالنامية على الوس ن سه كرررت كرل معاملرة
يالث مرات وحضنت اال باق عند درجة ( )2+27سريليزية بعردها سرجل معردل النمواليرومب لكرل عزلرة وحسربت درجرة
الاضاد حسث مقياس  Bellوادرين ( .)1982احضرير لقرال سراللة البكاريرا : Bacillus subtilisحضرر 0.5لارر واحرد
مرن وسر  NBالسرا ل Nutrint Broth Medium .ووزم فرب دوارق زجاجيرة حجرم 250مرل ،ارم اعقريم الوسر
بجهرراز المةصررد فررب درجررة حرررار 121م وضررغ 1.5كغم/سررم 2لمررد  20دقيقررة ،لقحررت الرردوارق بعررد عمليررة الاعقرريم
بالبكاريا وحضنت على درجة حرار  2±27سيليزية لمد  24ساعة حضرت سلسلة من الادرافيف ( )10-8 - 10-1فرب
انانيث زجاجية معقمة ،زرم اللقال البكايرري المد رف ( )10-8فرب برا بارري ب ريقرة الدلر مرع الوسر الغرذا ب NA
لحساث العدد الكلب للمساعمرات وبمعدل  1مل لقال  /با حسث معردل عردد المسراعمرات الناميرة فرب األ براق وضررث
فب مقلوث الاد يف (.عدد البكاريا فب 1مل = معدل عردد المسراعمرات الناميرة × مقلروث الاد يف)وبرذلك يكرون الاركيرز
المساددم ) ( 910×6.3وحد اكوين مساعمر /مل والذي اعامد فب الدراسات الالحقة.
دراسة الك اخ الاضادية للبكاريا B. subtilisضد ال ريات المعزولة :ن ذت هذا الاجربة فب أ باق بارري احاروي علرى
وس  PDAالمعقم ,أضيف لقال ساللة البكارياB. subtilisالنامب على وس  NBالسا ل وبعمر 24ساعة للرى األ براق
على شكل د بالقرث من حافاب ال با وبيالية مكرررات مرع اررك أربرع أ براق بردون لضرافة اللقرال البكايرري لمعاملرة
مقارنة ,بعد ذلك لقو مركز كل با بقر ق را (0.5سم) ادذ من حافة مسراعمرات ال ريرات المعزولرة  ،بعمرر 5-4
يوم حظنت األ باق على درجة الحرار ن سها لحين وصول مساعمر ال ر فب معاملة المقارنة الى حافة ال با بعردها
حسث مقدار الايبي فب النمو وفقا للمعادلة
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ق ر المساعمر فب معاملة المقارنة  -ق ر مساعمر المعاملة

النسبة الم وية للايبي =
ق ر المساعر فب معاملة المقارنة
االدابار الحيوي لبع المبيدات مدابريا
أدابار اثيير بع المبيدات ال رية على نموالغزل ال ري لل ريات المعزولة والمبيدين المدابرين هما-:
الماد ال عالة
اسم المبيد
Hydroxy Quinolene Potassium Cryptanol
 Cryptanolكربالنول
Thiophanate methyl
 Topsin-mاوبسين-أم
100x

حيث ام مزج كرل مبيرد مرع الوسر الغرذا ب  PDAجيردا قبرل اصرلبه وباراكيرز(100 ,50، 0ملغرم مراد فعالرة
/لار) وصث المزيا فب أ باق باري معقمة ق ر  9سم يم لقحت بمركزها بقر ق را  0.5ملرم مرن كرل مرن
ال ريات المعزولة كل على ان راد والنامية علرى الوسر الغرذا ب  PDAعلرى درجرة حررار  2±27سريليزية
وبعمر دمسة أيام شمل ت المعاملة الواحد يالية أ باق أما معاملرة المقارنرة فقرد نميرت ال ريرات علرى الوسر
الغذا ب الدرالب مرن المبيرد  ,أدرذت النارا ا بحسراث ماوسر قيراس ق ررين ماعامردين لكرل مسراعمر ناميرة بعرد
وصرول ال ريررات المعزولررة الررى حافررة ال بررا فررب معاملررة المقارنررة ومررن يررم اررم حسرراث النسرربة الم ويررة لايبرري
نموالغزل ال ري لكل مبيد على حد .وقد ام حساث النسبة الم وية للايبي لكل ف ر وفقا للمعادلة اآلاية
ق رالمساعمر فب معاملة المقارنة  -ق ر مساعمر المعاملة
× 100
النسبة الم وية للايبي =
ق ر المساعر فب معاملة المقارنة
احضرير العرالا البرروغب :ارم احضرير العررالا البروغب مررن مزرعرة ف ريرة للعزلررة  T. harzianumحدييررة
النموبعمرسربعة ايررام ناميرة علررى الوسر الغرذا ب  PDAب ضررافة  10مرل مررن المرراخ المق ررالمعقم للررى ال بررا
الحراوي علررى المزرعررة ال ريرة اررم جرررف النمروال ري بوسرا ة فرشررا ومرراخ معقررم نقرل العررالا البرروغب للررى
دورق زجاجب سعة  100مل وأكمل الحجم بالماخ المق ر المعقم للحصول علرى العرالا البروغب غيرر المد رف
ومن يم ام حساث عدد االبوا باساددام شريحة العرد هيموسراياوميار وارم ضرب العردد الرى 6 10 X 6دراسرة
اررثيير معاملررة ق ررع م رن درنررات الب ا ررا بعوامررل المكافحررة علررى اكشررف االصررابة بمررر الع ررن الجرراف
مدابريا:اساددم فرب هرذا الاجربرة ق رع مرن درنرات ب ا را بابعراد  2سرم غسرلت الق رع بصرور جيرد بالمراخ
الجاري يم عقمت باساددام محلول هايبكلورايت الصوديوم ( %1كلور حر) غسلت بعردها بمراخ معقرم وج رت
بررورق صررحب معقررم  .عوملررت ق ررع الرردرنات بعوامررل المكافحررة ب ريقررة الغمررر فررب محاليررل المبيرردين وحسررث
النسبة الموصى بها ومعلا ابوا ال رر  Trichoderma harzianumولقرال البكاريرا Bacillus subtilis
وكما ام ذكرا فب اعالا  .وكانت المعامالت كما يااب
)Phoma sp.(1
1
T. harzianum +
B. subtilis+
)Phoma sp.(1
2
Topsin-m
)Phoma sp.(1
3
Cryptanol
)Phoma sp.(1
4
)Phoma sp.(1
5
مقارنة
)Phoma sp.(2
6
T. harzianum +
B. subtilis+
)Phoma sp.(2
7
Topsin-m
)Phoma sp.(2
8
Cryptanol
)Phoma sp.(2
9
)Phoma sp.(2
10
مقارنة
Rhizoctonia solani
11
T. harzianum +
B. subtilis+
Rhizoctonia solani
12
Topsin-m
Rhizoctonia solani
13
Cryptanol
Rhizoctonia solani
14
Rhizoctonia solani
15
مقارنة
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وضعت الق ع فب ا باق باري بق ر  9سم بعد وضع ورق ارشيو فب قعر ال با وضرع قرر ق ررا  5مرل
ادذ من حافة مساعمرات لل ريات المعزولة  ،بعمر  5يوم فوق كل ق عة حضنت الق ع على درجة حررار
 2±27سيليزية ولمد  15يوم .ادذت الناا ا بقياس ا ور الع ن فب الق ع.
دراسة اثيير معاملة درنات الب ا ا بعوامل المكافحة على اكشف االصابة بمر الع ن الجاف .اساددم فرب
هررذا الاجربررة درنررات ب ا ررا ماوس ر ة الحجررم لذ اررم انظيررف الرردرنات بصررور جيررد بالمرراخ الجرراري يررم عقمررت
باساددام محلول هايبكلورايت الصوديوم ( %1كلور حر) غسلت بعدها بماخ معقم وج ت بورق صحب معقرم
.عوملت الدرنات بعوامل المكافحة ب ريقة الغمر فرب محاليرل المبيردين وحسرث النسربة الموصرى بهرا ومعلرا
ابوا ال ر  Trichoderma harzianumولقرال البكاريرا  Bacillus subtilisوكمرا ارم ذكررا فرب اعرالا .
ام ازلة أقرا من س و الدرنات باسراددام ياقرث فلينرب بق رر  5مرل ووضرع فرب محلهرا قرر ق ررا  5مرل
ادذ من حافة مساعمرات لل ريات المعزولة ،بعمر  5يروم دزنرت الردرنات المعاملرة فرب اكيراس ورقيرة ميقبرة
ولمد  30يوم أدذت الناا ا بقياس ا ور الع ن فب الدرنات.
التحليل اإلحصائي:
اسراددم الاصرميم العشروا ب الكامرل  C.R.D.فرب ان يرذ الاجرارث المدابريرة حللرت النارا ا وفرا نظرام S.A.S.
وادابرت الماوس ات باساددام ادابار دنكن الماعدد المدى عند مساوى احامال . % 5
الناا ا والمناقشة
العزل والاشدي :أظهرت ناا ا العرزل مرن درنرات الب ا را ظهرور ال ررRhizoctonia solani Kuhn
و ) homa sp (1و) Phoma sp (2واشارت العديد من الدراسات الى دور ال ريرات المعزولرة فرب الاسربث
بالع ن فب درنات الب ا ا المدزنة ( Hideو  Cayleyو 1986و Leszekوادرون )2011,القردر الا ليرة
لل ررر :Trichoderma harzianumحققررت عررزالت ال ررر Trichoderma harzianumقرردر ا ليررة
عاليررة ضررد ال ريررات المعزولررة احررت ظررروف المدابر(الجرردول )1لذ اراوحررت درجررة الا ررل مررا بررين  0فررب
ال رررين ) Phoma sp.(2و R. solaniو 0.7فررب ال ررر ) Phoma sp.(1وفقررا لمقيرراس Bell( Bell
وآدرون  .)1982لن قدر ال ر  Trichoderma spp.الا لية ضد ال ريات اعود للرى واحرد أوأكيرر مرن
اآلليات الماعدد الاب يمالكها المقاوم الحيوي منها ا له المباشر على الغزل ال ري واداراقهرا واغذياره علرى
محاوياارره الحيررة ومررن يررم مرروت غررزل الممررر  ،فضررال عررن قرردر المقرراوم الحيرروي فررب لنارراج لنزيمررات محللررة
لجرردران داليررا الممررر كثنزيمررات  B-1.3-glucanaseو Proteaseو Lipaseو Chitinaseفضررال عررن
اجمع والاصاق أبوا المقاوم الحيوي على الغزل ال ري للممر محللة لياا ( Sivanو.)1993 ،Chet
القرردر الاضررادية للبكاريررا :Bacillus subtilisبينررت ناررا ا ادابررار اررثيير البكاريررا  Bacillus subtilisفررب
نموال ريرات R. solaniو ) Phoma sp (1و)( .Phoma sp (2الجردول  .)1ان هنالرك ارثييرا ايبي يرا فرب
نمروالغزل ال رري بوسرا ة البكاريرا  Bacillus subtilisوبلغرت نسربة الايبري Phoma sp (2) 41.6
و 22.9فب ) Phoma sp (1و R. solan 50قد يرجع الى قدر البكاريا على انااج مركبات أيضية سرامة
قد اكون بهي ة سموم أومضادات حيااية ( Alexanderو 2004 Richardو ) 2006, Yao
الجررردول ( )1القررردر الا ليرررة لل رررر  T.harzianumو %لايبررري ال ريرررات المعزولرررة بوسرررا ة البكاريرررا
 B.subtilisضد ال ريات المعزولة
Table (1) Parasitism ability of Inhibition %of T. rhizianum and B.subtilis against
isolated fungus
ال ريات المعزولة القدر الا لية لل ر  T.harzianumضد  %لايبي ال ريات المعزولة بوسا ة
Isolated fungus
البكاريا B.subtilis
ال ريات المعزولة وفقا لمقياس Bell
Inhibition %of B.subtilis
Parasitism ability of T.
against isolated fungus
rhizianum according to Bell scale
against isolated fungus
a 50
b1
R.solani
c 22.9
a 1.3
)Phoma sp.(0
b 41.6
b 1
)Phoma sp.(8
الماوس ات الاب احمل حروفا ماشابه الادالف معنويا بقا الدابار دنكن الماعدد المدى وعند مساوى احامال
.%5
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االدابار الحيوي لبع المبيدات مدابريا يبين الجدول ( )2االدابرار الحيروي للمبيردات حيرث لرم اسرجل فرروق
معنويررة بررين ال ريررات الياليررة فررب نسررث الايبرري الم ويررة اذ بلغررت اعلررى نسرربة  85.9فررب ال ررر R.solani
وادناها فب ال ر ) Phoma sp.(2وادالف المبيد  Cryptanolمعنويرا عرن المبيرد اوبسرين أم وكانرت نسرث
الايبي  94.2و 81.2على الاوالب وسجلت اعلى نسبة للايبي عند اسراددام المبيرد  Cryptanolباركيرز 100
ملغم  /لار مع ال رين  R.solaniو) Phoma sp.(2ويعود الاثيير الايبي ب الى الاثيير السام لهرذا المبيردات
على ال ريات والنااا عن ك ا اها ي الاثيير علرى أير الردهون الضرروري فرب بنراخ االغشرية الدلويرة فرب
الغزل ال ري مما يناا عنه ليقراف االنقسرامات الدلويرة فضرال عرن اثييرهرا فرب بنراخ البرواينرات ), Fishel
)2006
الجردول ( )2ارايير مبيرردي اوبسرين أم وكراربانول فررب ايبري النمروال ري لل ريرات R.solaniو Phoma
) sp.(1و )Phoma sp.(2
Table 2 Effect of Cryptanol and Topsin-m on fungal growth inhibition of R.solani,
)Phoma sp. (1) and Phoma sp. (2
ال ريات fungi
اثيير
الادادل بين ال ر
الاراكيز ملغم  /لار
المبيدات
Concentrations mg / l
fungicide
ال ر
والمبيد
Fungus
Interaction
011
51
& effect between fungus
fungicide
a 25.9
c 48.5
d 54
c d 42.3
R.solani
اوبسين أم
a 94.2
a 011
a b 97
كاربانول
a 28
b c 30
c d45.4
 32ث c
اوبسين أم
a 94.2
a 011
a b 97.3
)Phoma sp.(1
كاربانول
a 31
b 35
a c 20.8
a c42.4
اوبسين أم
a 29
a b 97.3
ac 26.7
)Phoma sp.(2
كاربانول
b 20.8
اوبسين أم
اايير المبيد
a 96.8
كاربانول
a 32.8
a 8. 20
R.solani
الادادل بين ال ر
والاركيز
a 25.9
)Phoma sp.(1
a 28. 2
a 23.5
a 34.5
)Phoma sp.(2
b 43.3
b 30.2
اوبسين أم
الادادل بين المبيد
الاركيز
a 93.9
a 91.4
كاربانول
a 28.8
a 20.8
اايير الاركيز
الماوس ات الاب احمل حروفا ماشابه الادالف معنويا بقا الدابار دنكن الماعدد المدى وعند مساوى احامال
.%5
دراسة اثيير معاملة ق ع من درنات الب ا ا بعوامل المكافحة على اكشرف االصرابة بمرر الع رن الجراف
مداريا :ابرين النارا ا فرب الجردول ( )8ان اكبرر ايبري معنروي فرب ا رور الع رن فرب اقررا الب ا را كران مرع
ال رين  R. solaniو)Phoma sp.(1عند المعاملة بالمبيد كاربانول اذ بلغت نسربة الايبري  24.4والارب لرم
ادالف معنويا عن معاملة ال ر ) Phoma sp.(2مع المبيد اوبسين أم وال ) Phoma sp.(2عند المعاملرة
بالمبيد اوبسرين أم وال ررين  Phoma sp.(1) R. solaniعنرد المعاملرة برال ر  T. harzianumاذ بلغرت
نسبة الايبي  21وكانت ادنى نسبة للايبري مرع ال رر  R. solaniعنرد المعاملرة مرع البكاريرا  B. subtilisاذ
بلغت نسبة الايبي .57.6
دراسة اثيير معاملة درنات الب ا ا بعوامل المكافحة على اكشف االصابة بمر الع ن الجاف :ابرين النارا ا
فررب الجرردول ( )7ان اكبررر ايبرري معنرروي فررب ا ررور الع ررن فررب اقرررا الب ا ررا كرران مررع ال رررين Phoma
)sp.(2عند المعاملة بالمبيد كربارانول اذ بلغرت نسربة الايبري  95والارب لرم ادالرف معنويرا عرن معاملرة ال رر
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Phoma  عند المعاملة بالمبيد كاربانول وPhoma sp.(1)  مع المبيد اوبسين أم وال رPhoma sp.(1)
 علرى الاروالب وكانرت ادنرى نسربة29.0 و91 و98 عند المعاملة بالمبيد اوبسين أم بلغت نسرث الايبريsp.(2)
 ان. 85  اذ بلغررت نسرربة الايبرريB. subtilis عنررد المعاملررة مررع البكاريرراPhoma sp.(2) للايبرري مررع ال ررر
الاثيير ال عال للمبيدين المساددمين يعود الى الاايير الوقا ب والعالجرب وااييرهمرا الموضرعب والجهرازي ممرا
يوفر الصر ة العالجيرة فضرال عرن اروفير فارر حمايرة ويلرة نسربية مرن االصرابة وهرذا ماظهراره نارا ا اجربرة
الدزن اذ ا وقت المعامالت بالمبيدين على معامالت المكافحة االحيا يرة مقارنرة بنارا ا اجربرة االقررا الارب
اظهرت ناا ا ماقاربة بين المعامالت
الع ررن

) اررثيير معاملررة ق ررع ودرنررات الب ا ررا بعوامررل المكافحررة علررى اكشررف االصررابة بمررر7( الجرردول
.الجاف مدابريا
Table (3) Effect of Potato Cut and Tubing Treatment on Detection of Dry Rot in
Laboratory.
Treatments المعامالت
 لايبي ا ور الع ن%
 لايبي ا ور الع ن%
فب درنات الب ا ا
فب ق ع درنات الب ا ا
Rot Inhibition %
Rot Inhibition %
development in
development in
potato tubers
potato tubers cut
b c 23.5
a b 21
T. harzianum
Phoma sp.(1)
e 35
b c 44.4
B. subtilis
a b 98
a b 21
اوبسين أم
a b 91
a 24.4
كرباانول
b -d 25
b c 44.4
T. harzianum
Phoma sp.(2)
f 85
b c 46.4
B. subtilis
b c 40.4
 أ ث29.0
اوبسين أم
a 95
a b 21
كرباانول
a b 21
T. harzianum
R. solani
 ج –هـ39.0
e 77.7
c57.6
B. subtilis
b d 25
a b 21
اوبسين أم
b c 23.7
a 24.4
كاربانول
الماوس ات الاب احمل حروفا ماشابه الادالف معنويا بقا الدابار دنكن الماعدد الدى وعند مساوى احامال
.%5
Biological and chemical control for some fungi associated with potato tuber
rot
B.Y. Ibrahim S.Y Mohammad
Dept. of Plant Protection, College of Agric and Forestry. Univ. of Mosul .Iraq
Email:Bassamy1966@gmail.com
ABSTRACT
Isolation
results from the potato tuber showed appearance of fungi
Rhizoctonia solani , Phoma sp (1) and Phoma sp (2) the result also showed great
antagonism ability of T.harzianum against isolated fungi under laboratory
conditions and Bacillus subtilis showed effective mycelium growth inhibition
against
isolated fungi bio-pesticides bioassay of Cryptanol and Tobsin _M
showed non-significant differences between the fungi in the rates of inhibition
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percentage .The results of potato disc treated with controlling factors revealed
developing dry rot, The biggest inhibition significantly in the development of rot in
potatoes disc test was with R. solani and Phoma sp. When they treated with
Cryptanol 86.6%, which did not differ significantly from Phoma sp. (2) with
Tobsin –M and Phoma sp. (2) and R. solani Phoma sp. (1) When Its treated with
T. harzianum 80 % and the lowest percentage of inhibition with R. solani when
treated with B. subtilis 53.4% . The results of potato tubers treated with controlling
factors reveal that biggest inhibition developing dry rot was with Phoma sp. (2)
When Its treated with Cryptanol 95 % which did not differ significantly from the
treatment of % sp. (1) with Tobsin-M or Phoma sp. (1) with Cryptanol and Phoma
sp. (2) Tobsin –M 92, 90 and 89.1 %, respectively the lowest percentage of
inhibition was with Phoma sp. (2) when Its treated with B. subtilis 25 %.
Received:15/10/2013, Accepted:10/9/2018
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