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المستخمص

. المرافقة لبذور الزينيا واختبار مقدرتها االمراضية في ظؿ ظروؼ المختبر والبيت الزجاجيFusarium نفذت هذه الدراسة لمكشؼ عف انواع الجنس

: أنواع مف هذا الجنس مرافقة لبذور الزينيا والتػػػػي سجمت الوؿ مرة عمى هذا النبات في العراؽ وهي6 بينت نتائج العزؿ والتشخيص وجود

 بينت النتائج ظهور الفطريف.F. verticillioides وF. thapsinum وF. solani وF. oxysporum وF. culmorum وF. acuminatum
%18.2  بالتتابع في حيف ظهرت االنواع االخرى في%7.59 و%31.16  مف العينات وبمعدؿ تكرار قدره%27.3  فيF. culmorum وF. solani
 اظهرت نتائج اختبار المقدرة االمراضية باستعماؿ بذور المهانة الذي تضمف تجربتيف منفصمتيف اف جميع عزالت الفطريات المختبرة وعددها.مف العينات

-0  عزالت منها عالية ا المراضية اذ بمغت النسبة المئوية لالنبات في معامػالتها7  عزلة احدثت خفضا معنويا في نسبة انبات بذور المهانة وكانت22
) اعمى نسبة خفضA33( F. culmorum  احػدثػت عػزلة الفطر.%97 و%98  قياسا بمعاممة القيػاس التي كانت نسبػة االنبات في معاممتيها%20
 واظهرت نتائج اختبار المقدرة االمراضية بطريقة ورؽ النشاؼ اف العزالت الخمس عشرة المختبرة,%0 في االنبات اذ بمغت نسبة االنبات في معاممتها
)F14( F . oxysporum  حققت عزلة الفطر.لهذا الجنس احدثت خفضا معنوياً في نسبة االنبات وكاف اكثر مف نصؼ هذه العزالت عالية االمراضية

 ظهر مف اختبار تأثير بعض. بالتتابع%7 و%3 ) اعمى نسبة خفض في االنبات اذ بمغت نسبة االنبات في معاممتيهماD4( F. solani والفطر
 اًدت9  في نباتات الزينيا تحت ظروؼ الببيت الزجاجي اف جميع العزالت المستعممة في التجربة وعددهاFusarium العزالت الممرضة النواع الجنس
F. ) وF14( F. oxysporum) وA33( F. culmorum  تػفوفت العػػزالت.الى إحداث رفع معنوي في نسبة وشدة المرض قياسا بمعاممة االقياس

.%98– 96.5 و%100–97.5 ) في نسبة وشدة المرض اذ تراوحت بيفB24( verticillioides
. شدة المرض, نسبة المرض, المقدرة االمراضية:الكممات المفتاحية
*البحث مستؿ مف رسالة ماجستير لمباحث الثاني
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ABSTRACT
This study was carried out to detect the species of genus Fusarium that associated with zinnia seeds and test its
pathogenicity under Laboratory and green house conditions. Results of isolation and identification showed the
existence of 6 Fusarium species associated with zinnia seeds , and all these species were recorded for the first
time on this plant in Iraq. These species were: F. acuminatum, F. culmorum, F. oxysporum , F. solani , F.
thapsinum ,and F. verticillioides. Result showed the existence of F. solani and F. culmorum in 27.3% of seed
samples with 31.16% and 7.59% frequency rate respectively. Other species were presented in 18.2% of seed
samples. The preliminary test of the pathogenicity by cabbage seeds which included two separated experiments ,
showed that all the 22 isolates caused a significant reduction in the rate of cabbage seeds germination but only
seven isolates were highly pathogenic,the percentage of germination in their treatments were 0-20% compared to
97and 98% in control treatments. F. culmorum isolate (A33) gave the highest rate of decrease in seed
germination (0%). Test of pathogenicity by blotter method showed that all the 15 isolates of this genus caused a
significant reduction in zinnia seed germination which more than half of them were highly pathogenic. Isolates of
F. oxysporum (F14) and F. solani (D4) caused the highest decrease in seed germination: 3% and 7% respectively.
Under greenhouse conditions the result indicated that all nine isolates caused a significant increase in disease
incidence and severity comparing with control treatment. Isolates F. culmorum (A33), F. oxysporum (F14) and F.
verticillioides (B24) caused a significant superiority in disease incidence and severity (97.5-100 % and 96.5-98%).
Key words: Pathogenicity, disease incidence, disease severity.
*Part of M.Sc. thesis of second author
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وجففت بورؽ ترشيح معقـ ,وزرعت في اطباؽ بتري قطر 9

المقدمة

سـ حاوية عمى الوسط الزرعي أكار الديكستروز والبطاطا

الزينيا  Zinnia elegans Jacqزىرة حولية صيفية–خريفية

 (PDA( Potato Dextrose Agarبمقدار  10بذور/

جميمة وذات الواف زاىية تابعة لمعائمة النج ػمية Asteraceae

( )20 ,8وتعد واحدة مػف االزىػػار االكثر شعػبية فػي مختمؼ

طبؽ .حضنت االطباؽ في درجة ح اررة  2±25لمدة 5–4

انحاء العالـ ( .)22الفطريات المرافقة ل ػبذور الزينيا تؤدي الى

اياـ .نقيت المستعمرات الفطرية النامية عمى البذور بزرعيا
عمى  PDAبطريقة البوغ المنفرد ,وحضنت في درجػػة حػ اررة

اصابة ىػػذا النبات بعػػدد مف االمراض فػػي مختمؼ مراحؿ

 2±25ـ °لمدة  7اياـ .شخصت انواع الفطر Fusarium

نموه اذ تسبب تعفف البذور وع ػدـ إنباتيا  ,وم ػوت البادرات,

وتػقرح الج ػذور ,واصابة االج ػزاء الخضرية والزىرية مف النبات

اعتمادا عمى شكؿ المستعمرة وطبيعة نموىا وشكؿ وتركيب

بأنواع التبقع ,والتقرح ,والذبوؿ والموت ( ,)23 ,12 ,5وتعد

االبواغ وطريقة حمميا والتراكيب االخرى التي تكونيا

وباالستعانة بالمفاتيح التصنيفية المعتمدة ( .)7 ,4تـ حساب

االنواع العائدة لمجنس  Fusariumمثؿ F. solani

و F. culmorumو F. acuminatumوF. oxysporum

النسبة المئوية لظيور الفطر في العينات عمى وفؽ المعادلة
اآلتية:

و F. verticillioidesمف بيف الفطريات التي تنتقؿ عف
طريؽ البذور وتصيب الجذور ( ,)25 ,24وتمحؽ في بعض

النسبة المئوية لظهور الفطر = [ عدد العينات التي ظهر

العامة ( ,)19 ,5ونظ ار الىمية نبات الزينيا وتعرضو في

كما حسبت النسبة المئوية لتكرار الفطر في كؿ عينة عمى

االحياف ضر اًر شديداً بنباتات الزينيا ال سيما في الحدائؽ

فيها الفطر  /العدد الكمي لمعينات ] × 100

وفؽ المعادلة اآلتية:

المشاتؿ والحدائؽ العامة لفشؿ االنبات وموت البادرات

والنباتات ,ىدفت ىذه الدراسة الى عزؿ وتشخيص الفطريات

النسبة المئوية لتكرار الفطر = [ عدد البذور المموثة بالفطر

مقدرتيا االمراضية.

إختبارات المقدرة االمراضية

المرافقة لبذوره كاحدى وسائؿ انتشار االمراض واختبار

 /العدد الكمي لمبذور المستخدمة ] × 100

المواد والطرائؽ

أ -الكػػشؼ عػػف العػػزالت الممرضة ل نواع الجنس

عزؿ وتشخيص انواع الجنس  Fusariumالمرافقة لبذور

 Fusariumالمرافقة لبذور الزينيا بإستخداـ بذور المهانة

اجريت عممية العزؿ والتشخيص عمى  11عينة مػف بذور

المعزولة مف عينات بذور الزينيا ,ألختبار المقدرة األمراضية

الزينيا

أخضعت  22عزلة مف مختمؼ أنواع الجنس Fusarium

الزينيا  ,Zinnia elegans Jacqجمعت سبع منيا مف

حسب طريقة  Bolkanو .)3( Butlerالج ارء ىذا االختبار

وىي :ابو غريب ( )1وحي البنوؾ ( )2والزعفرانية ()3

عزالت لمفطر  F. acuminatumو 5عزالت لمفطر

مناطؽ في بغداد لمفترة مف  2012/7/2حتى 2012/10/17

وزعت ىذه العزالت عمى تجربتيف :التجربة االولى شممت 4

والكريعات ( )4ومدينة الصدر ( )5والدورة ( )6والزوراء (,)7

 F. culmorumوعزلتيف لمفطر  .F. oxysporumاما

ووضعت كؿ عينة في كيس مف البولي اثيميف سجؿ عميو اسـ

التجربة الثانية فشممت  5عزالت لمفطر  F. solaniو3

منطقة الجمع وتأريخ الجمع وحفظت في الثالجة بدرجة  4ـ°

عزالت لمفطر  F. thapsinumو 3عزالت لمجنس

لحيف اجراء العزؿ منيا .كذلؾ تـ الحصوؿ عمى  4عينات

 .F. verticillioidesألجراء ىاتيف التجربتيف ,تـ تحضير

مف بذور الزينيا المستوردة غير المعفرة التي يمتد تأريخ

اطباؽ بتري قطر  9سـ تحتوي عمى وسط االكر المائي

صالحيتيا الػ ػى عاـ  ,2017وىي )8( Pink zinnia

 Water Agarبنسبة  %2والمعقـ بالموصدة في درجة ح اررة

و )9( Red zinniaو )10( Yellow zinniaو Pompon

 121ـ °وضغط  1.5كغـ/سـ 2ولمدة  20دقيقة ,لقح كؿ

 .)11( liliputأخذت  400بذرة مف كؿ عينة بشكؿ

طبؽ بقرص قطره  5ممـ اخذ بوساطة ثاقب الفميف مف قرب

عشوائي ,وعقمت سطحياً بمحموؿ ىايبوكموريت الصوديوـ

حافة المزرعة الفطرية النامية عمى الوسط الزرعي PDA

( 1%كمور حر) لمدة دقيقتيف .بعدىا غسمت بالماء المعقـ

بعمر خمسة اياـ ,ولكؿ عزلة مف العزالت المختارة .بعد ثالثة
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اياـ عقمت بذور الميانة سطحيا بمحموؿ ىايبوكموريت

جدوؿ  .1العزالت التي اختبرت أمراضيتها بإستعماؿ ورؽ

الصوديوـ  %1كمور حر ولمدة دقيقة واحدة ,بعد االنتياء مف

النشاؼ

التعقيـ السطحي غسمت البذور بالماء المقطر المعقـ ثـ

الفطريات

زرعت بشكؿ دائري قرب حافة الطبؽ وبمقدار  25بذرة لكؿ
طبؽ .كررت المعاممة بأربعة اطباؽ لكؿ عزلة ,فضال عف

Fusarium
acuminatum

معاممة السيطرة التي نفذت مع بذور الميانة مف دوف الفطر.

رمز العزالت
A30 ,A18
,A16

المناطؽ التي
جمعت منها العينة
ابو غريب

حضنت االطباؽ في درجة ح اررة  2±25ـ .°سجمت النتائج

F. culmorum

B29 ,B6 ,
A33

ابو غريب ,

بعد  7أياـ مف الزراعة بحساب عدد البذور النابتة ونسبة

البنوؾ

F. oxysporum

G2 ,F14

الدورة  ,الزوراء

F. solani

F19 , D11,
D4

الكريعات  ,الدورة

F. thapsinum

H3,G15

F.verticillioides

F6 , B24

اإلنبات.
ب -تأثير العزالت الممرضة ل نواع الجنس  Fusariumفي
انبات ونمو بادرات الزينيا

الجػراء ى ػذا االختبار انػتػخبػت  15ع ػزلة ألن ػواع الج ػن ػس

الزوراء Pink ,
zinnia
الدورة  ,البنوؾ

ج -تأثير بعض الػعػزالت الػممرضة لنواع الػجػنػس

( Fusariumجدوؿ  )1وكاألتي 3 :عزالت لمفطر

 Fusariumفي نباتات الزينيا في البيت الزجاجي

 F. acuminatumو 3عزالت لمفطر F. culmorum

انتخبػت  9عػزالت تابعة ألنواع الجػنػس  Fusariumوىػي

وعزلتاف لمفطر  F. oxysporumو 3عزالت لمف ػ ػطر

 A16) F. acuminatumو )A30وF. culmorum

 F. solaniوعزلتاف لمفطر  F.thapsinumوعزلتاف لمفطر

( )A3و F14( F. oxysporumو )G2و F. thapsinum

 F. verticillioidesفضال عف معاممة السيطرة ,وييدؼ

( )H3و )B24( F. verticillioidesوD4( F. solani

ىذا االختبار الى معرفة تأثير ىذه العزالت الفطرية في إنبات

و ,)F19والتي أثبت االختبار السابؽ مقدرتيا األمراضية

بذور الزينيا في المختبر بإستعماؿ ورؽ النشاؼ بحسب ما

العالية .نػ ػميت كػ ػ ػؿ عزلة عمى بذور الدخف المحمي

أشار اليو  Okoroواخروف ( .)17نميت العزالت الفطرية

 ,Panicum miliaceumمف خالؿ اجراء الخطوات اآلتية:

عمى الوسط الزراعي  ,PDAوبعد  7أياـ مف عمر المزرعة

وضع  50غـ بذور الدخف و 1غـ سكر الدكستروز مع قميؿ

حضر العالؽ البوغي باضافة  10سـ ³مف الماء المقطر

مف الماء في دورؽ حجمو  250سـ( ³دورؽ لكؿ عزلة),

المعقـ وبشكؿ تدريجي لكؿ طبؽ وفصمت االبواغ بإستعماؿ

نقعت البذور لمدة  6ساعات ثـ عقمت بالموصدة ( 121ـ°

فرشاة ناعمة ,جمع العالؽ البوغي لكؿ عزلة في دورؽ

وضغط  1.5كغـ/سـ 2لمدة نصؼ ساعة) .اعيد التعقيـ بعد

زجاجي  ,و رشح خالؿ طبقتيف مف قماش الشاش  ,اضيفت

يوميف ,ولقح كؿ دورؽ بخمسة اقراص قطر  5ممـ مف الوسط

اليو قطرتاف مف الزيت المعدني  Tween 20لكسر الشد

الزرعي  PDAالحاوي عمى نموات الفطر بقطر  5ممـ لكؿ

السطحي ومنع تكتؿ االبواغ ,وحسب تركيز االبواغ بأستخداـ

قرص .وضعت الدوارؽ في الحاضنة عمى درجة ح اررة 2±25

شريحة العد  Haemocytometerوضبط التركيز عمى

لمدة  10أياـ ,وكانت ىذه الدوارؽ تخرج كؿ يوميف مف

 106×1بوغ/سـ 3لكؿ عزلة فطرية .غمرت بذور الزينيا

الحاضنة وتوضع في رجاج كيربائي لمدة ساعة لضماف

صنؼ  Red zinniaبالعالؽ البوغي لكؿ عزلة لمدة نصؼ

التيوية وتوزيع النمو الفطري عمى جميع البذور ( .)6عقمت

ساعة ,أما في معاممة السيطرة فقد غمرت البذور بالماء

تربة مزيجية -تحتوي عمى بتموس بنسبة (1 : 2حجـ/حجـ)-

المقطر المعقـ فقط .بعدئذ زرعت البذور في اطباؽ يحتوي

بغاز بروميد المثيؿ  500غـ/ـ ³وتركت لمدة  15يوما وتمت

كؿ طبؽ عمى  3أوراؽ نشاؼ مرطبة بماء مقطر معقـ

تيويتيا ,بعد ذلؾ وزعت التربة في اصص ذات قطر  17سـ

وبمقدار  25بذرة لكؿ طبؽ .بعد اسبوع حسبت النسبة المئوية

بمقدار  1200غـ تربة لكؿ اصيص .اضيؼ لقاح العزالت

لإلنبات.

الى التربة بنسبة ( %1وزف/وزف) ,اما في معاممة السيطرة فقد
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اضيفت الى التربة بذور دخف معقمة وخالية مف الفطر,

و %5.37بالتتابع ,وقد اشار  )23( Szopinskaالى اف

كررت كؿ معاممة  4مرات .رطبت االصص وغمفت بأكياس

الف ػطػريف  F. solaniو F. culmorumيمحقاف اضرار

البولي اثيميف المثقبة لمدة  3أياـ ,بعد ذلؾ زرعت االصص

شديدة بنبات الزينيا ,وقد اشير الى الفطريف F.acuminatu

ببذور الزينيا صنؼ  Red zinniaالمستوردة مف انجمت ار

و F. oxysporumكفطريف متكرريف بشكؿ ميـ عمى عينات

بحذر وغمفت بأكياس البولي اثميف المثقبة ,اجريت التجربة في

الفطريف االخيريف (شكؿ  1و )2وىما مف مجموعة Liseola

والمعقمة سطحيا بمقدار  10بذور لكؿ أصيص ,وسقيت

بذور الزينيا ( ,)18 ,16 ,12ولـ يشر احد الى تسجيؿ

البيت الزجاجي عمى وفؽ التصميـ تاـ التعشية وفي درجة

عمى نباتات الزينيا مما يعد تسجيال جديدا ليما.

ح اررة  02-02ـ .°بعد ثالثة اياـ رفعت االكياس وبعد 45
يوما مف الزراعة سجمت النتائج بحساب نسبة وشدة المرض,
وقدر المرض بأستخداـ الدليؿ المرضي الذي وضعو

 Kiecanaو )20( Mielniczukمع بعض التحوير عميو
وىو = 0 :النبػات س ػميـ و = 1تػموف يمتد الى ثػمث الجػذر و2
= تػػموف اك ػثر م ػف ثمث الجذر وحتى النصؼ و = 3تموف
أكثر مف نصؼ الجذر و = 4تموف كامؿ لمجذر وقاعدة

الساؽ مع وجود تبقعات بنية عمى االوراؽ و = 5موت

النبات ,وقدرت النسبة المئوية لشدة المرض عمى وفؽ معادلة
:)15( Mckinney

شكؿ  .1الصفات المجهرية التشخيصية لمفطر
Fusarium thapsinum
أ – سالسؿ طويمة .ب -رؤوس كاذبة .ج -ابواغ صغيرة.

 %لشدة المرض = [عدد النباتات مف الدرجة 0×0

+..+عدد النباتات مف الدرجة  / 5× 5العدد الكمي
النتائج والمناقشة

لمنباتات × 100 × ] 5

د -أبواغ كبيرة.

عزؿ وتشخيص انواع الجػنػس  Fuysariumالمرافقة
لبذور الزينيا

تـ عزؿ وتشخيص  6انواع تابعة لمجنس  Fusariumمف

عػينات بػذور الزينيا وىػي  F. acuminatumوculmorum
 F.و F. oxysporumو F. solaniوF.thapsinum

و( F. verticillioidesجدوؿ  )2وىي تشخص الوؿ مرة
عمى نبات الزينيا في العراؽ .اظيرت النتائج تػ ػفػوؽ ال ػفػطري ػف
 F. solaniو F. culmorumاذ ظي ار في  %27.27مف
العينات بمعدؿ تكرار قدره  %31.16و %7.59بالتتابع ,وبمغ
أعمى تكرار لكؿ منيا  %88.5في العينة رقـ  4التي جمعت

شكؿ  .2الصفات المجهرية التشخيصية لمفطر
Fusarium verticillioides
ب -رؤوس كاذبة.
أ  -سالسؿ طويمة.

مف الكريعات و %17.25في العينة رقـ  2التي جمعت مف
حي البػنػوؾ ,وع ػزلػػت االنػواع  F. acuminatumو F.

ج -ابواغ صغيرة.

 oxysporumو F.thapsinumو F.verticillioidesمف
عينتيف بمعدؿ تكرار قدره  %12.25و %6و%51.1
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جدوؿ  .2انواع الجػنػس  Fusariumالمرافقة لبذور الزينيا
انفطر
Fusarium acuminatum Ellis and Everhart
F .culmorum (Smith) Saccardo
F. oxysporum Schlecht
F. solani (Mart) Sacc.
F. thapsinum Klittich , Leslie , Nelson and Marasas
F. verticillioides (Saccardo) Nirenberg

رقم انعينت انخي
ظهر فيها
انفطر
2,1
11 , 2 , 1
7,6
8,6,4
8 ,7
6 ,2

اقم
حكرار
7.50
1.00
2.00
2.00
2.20
1.75

) (%نخكرار انفطر
أعهي
انمعدل
حكرار
12.25
17.00
7.59
17.25
6.00
10.00
31.16
88.50
51.10
100.00
5.37
10.00

%
نظهور
انفطر
18.18
27.27
18.18
27.27
18.18
18.18

كانت نسبة اإلنبات في معاممتيا  .%66يعزى التبايف في

اختبارات المقدرة المراضية

تاثير العزالت الفيوزرمية لمختمؼ االنواع بتأثيرىا في نسبة

أ -الكشؼ عف العزالت الممرضة النواع الجػنػس

إنبات بذور الزينيا الى االختالؼ الوراثي بيف العزالت والذي

 Fusariumالمرافقة لبذور الزينيا بإستعماؿ بذور المهانة

ربما يؤدي الى االختالؼ في افراز االنزيمات المحممة لخاليا

احدثت عزالت انواع الجنس  Fusariumخفضا معنويا في

العائؿ او افراز المواد االيضية ذات التاثير الساـ التي تؤدي

نسبة االنبات (شكؿ  )3اذ تراوحت نسبة اإلنبات في

الى فشؿ اإلنبات (.)13 ,10 ,2

معامالتيا بيف  %46-2قياسا بمعاممتي السيطرة في
التجربتيف اذ كانت نسبة اإلنبات في معاممتييما %98
و( %97جدوؿ  3و ,)4وقػد احدثت عػزلة الفػطر
 )A33( F. culmorumأعمى نسبة خفض في اإلنبات اذا

كانت نسبة اإلنبات في معاممتيا  .%0كما ظيرت العزالت

 )A16( F. acuminatumو D4( F. solaniو)F19
و F14( F. oxysporumو )G2وF. verticillioides
) B24و )F6عالية االمراضية اذ بمغت النسبة المئوية

النبات بذور الميانة في معامالتيا  ,%02-2وقد يعود
اختالؼ العزالت في تأثيرىا في النسبة المئوية لإلنبات الى
االختالؼ الوراثي بيف عزالت الجنس  Fusariumالتي
جمعت مف مناطؽ مختمفة ,وقد اشير الى تأثير ىذا العامؿ
في عدد مف الدراسات التي اجريت عمى أنػواع نباتية مختمفة

(.)14 ,2

شكؿ  .3تأثير بعض العزالت الفطرية في إنبات بذور المهانة

ب -تأثير العزالت الممرضة ل نواع الجنس  Fusariumفي
انبات ونمو بادرات الزينيا

أعطت عزالت أنواع الجنس  Fusariumخفضا معنويا في

نسبة اإلنبات اذ تراوحت نسبة اإلنبات في معامالتيا بيف -3

 %44قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة اإلنبات في
مػػعاممتيا ( %98شكؿ  4وجدوؿ  .)5حػقػقػت عػزلة الفػطر F.
 )F14( oxysporumوالفػطر  )D4( F. solaniأع ػمى

شكؿ  .4تأثير بعض العزالت الفطرية في إنبات بذور الزينيا

ن ػسبة خ ػفض فػي اإلنبات اذ بػمغت نس ػبة اإلنبات ف ػي

بطريقة ورؽ النشاؼ

معاممتييا  %3و %9بالتتابع .بينما اع ػطت عػ ػزلة الف ػطر F.

F. :F14 , F. culmorum :A33 , F. verticillioides :B24

 )A18( acuminatumاقؿ نسبة خفض في اإلنبات فقد

.F. solani : F19, oxysporum
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ج -تأثير بعض الػعػزالت الػممرضة لنواع الػجػنػس

جػػدوؿ  .4تػأثير عػزالت الفطريات Fusarium section
 liseolaو F. solaniفػي إنبات بذور المهانة

 Fusariumفي نباتات الزينيا في البيت الزجاجي

تبيف مف نتائج ىذه التجربة اف جميع العزالت المستعممة في

انفطر

التجربة أدت الى احداث رفع معنػوي فػي نسبة المرض وشدة

انعزنت
D4
D11
D32
F19
H5
G15
G19
H3
B24
F6
F11

F. solani

المرض قياسػا بمعػاممػة السيطػرة (جدوؿ  ,)6فقد تراوحت

النسبة المئوية لممرض في عزالت أنواع الجنس Fusarium

بيف  %100–77.5قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت النسبة

F. thapsinum

المئوية لممرض ف ػي معاممتيا  ,%2.5وأحدثت عزالت
الفط ػريات  )A33( F.culmorumو)F19( F. solani

F. verticllioides

و )B24( F. verticillioidesأعمى نسبة مئوية لممرض ,اذ

انسيطرة
 L.S.Dححج مسخوى 0.05
كؿ رقـ في هذا الجدوؿ يمثؿ معدال لربعة مكررات

كانت ىذه النسبة في معامالتيا  %100بينما احدثت العزلة
 )H3( F. thapsinumاقؿ نسبة مرض وكانت النسبة في

جدوؿ  .5تاثير عزالت أنواع الجنس  Fusariumعمى

مػعاممتيا  ,%77.5وتراوحت النسبة المئوية لشدة المرض في

إنبات بذور الزينيا بطريقة ورؽ النشاؼ

عزالت أنواع الجنس  Fusariumبيف  %98–70.5قياساً

انفطر

بالسيطرة التي كانت النسبة المئوية لشدة المرض في معاممتيا

Fusarium acuminatum

أعمى نسبة مئوية لشدة المرض اذ بمغت  %s98تمتيا عزلة

F. culmorum

 %2.5إذ حققت عزلة الفطر )B24( F. verticillioides
الفطر  ) F14( F. oxysporumاذ بمغت ىذه النسبة في

F. oxysporum

معاممتيا  ,%97.5وتماثمت العزلتاف F. culmorum

( )A33و )F19( F. solaniفي النسبة المئوية لشدة

F. solani

المرض التي بمغت في معاممتييما .%96.5
F.thapsinum

جػػدوؿ  .3تػػأثير عػػزالت الفػػطريات F. acuminatum
و F. culmorumو F. oxysporumفي إنبات بذور

F. verticillioides

المهانة

انفطر
F. acuminatum

F. culmorum

F. oxysporum

انعزنت
A16
A18
A30
B10
A33
B6
B11
H17
B29
F14
G2

انسيطرة
 L.S.Dححج مسخوى 0.05
كؿ رقـ في هذا الجدوؿ يمثؿ معدال لربعة مكررات

نإلنباث%
20
37
43
7
45
31
64
23
20
16
58
97
5

انعزنت
A16
A18
A30
A33
B6
B29
F14
G2
D4
D11
F19
G15
H3
B24
F6

انسيطرة
 L.S.Dححج مسخوى 0.05
كؿ رقـ في هذا الجدوؿ يمثؿ معدال لربعة مكررات

نإلنباث%
5
24
29
59
0
32
41
43
30
10
20
98
5

تتفؽ

ىذه

النتائج

مع

ما

اشار

نإلنباث%
11
66
12
19
62
64
3
17
9
44
20
45
22
16
40
98
7

اليو

Kiecana

و )12( Mielniczukمف اف أنواع الجنس Fusarium

والسيما  F. oxysporumىي المسببات التي تحدث موت
البادرات قبؿ البزوغ وبعده فضالً عف تعفف الجذور وقواعد

السيقاف لعدد مف نباتات الزينة ومنيا الزينيا ,وكذلؾ مع ما

وجده  )5( Desjardinsمف اف أنواع الجنس Fusarium
تكوف مستعمرات عمى بذور نباتات الزينة فتؤدي الى تحمميا

وتعفنيا قبؿ اإلنبات او الى اصابة البادرات بعد اإلنبات ,وقد
يعود تعفف البذور وتحمميا الحتواء رواشح البذور عمى
مركبات تحفز الفطريات عمى تكويف وسائد الصقة تسيؿ
عممية االختراؽ ( )21او اف الفطريات لدييا القابمية عمى
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) فضال عف11( انتاج مواد ايضية مثبطة إلنبات البذور
.)9( افرازىا لالنزيمات التي تحمؿ مادة البكتيف
Fusarium  تأثير عػزالت بػعض أنػواع الجػنس.6 جدوؿ
فػػي نسبة وشدة المرض المئوية

شدة
انمرض
) %(
75.0
73.5
96.5
97.5
76.0
79.0
96.5
70.5
98.0
2.50
6.59

نسبت
انمرض
) %(
85.0
82.5
100.0
97.5
85.0
85.0
100.0
77.5
100.0
2.5
5.74

انعزنت
A16
A30
A33
F14
G2
D4
F19
H3
B24
ــــــ
ــــــ

انفطر
F.acumminatum
F.culmorum
F.oxysporum
F.solani
F.thapsinum
F.verticillioides
انسيطرة
0.05  ححج مسخوىL.S.D
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