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المستخمص

اجري البحث لتقييم تأثير محمول البولي اًثيمين كاليكول وبعض المستخمصات النباتية والمستحضرات الحيوية ضد بعض عزالت انواع الجنس
)A33( F. culmorum  في حماية بذور الزينيا من االصابة بالعزالت الفطريةPEG  أظيرت نتائج تجربة تقييم فعالية محمول.Fusarium

 ) تحت ظروف البيت الزجاجي ان طاقة ونسبة االنبات لمبذور المعاممةB24( F.verticillioides) وF19( F. solani) وF14( F. oxysporumو
 بالتتابع وبفارق معنوي عن البذور غير المعاممة والتي%55–37.5 و%50 –27.5  والمزروعة في ترب ممقحة بمقاح ىذه العزالت تراوحت بينPEG بـ
)F19( F. solani  بوجود العزلةPEG  تفوقت معاممة البذور بـ. بالتتابع%12.5–7.5 و% 10–5 تراوحت طاقة ونسبة االنبات في معامالتيا بين
 بـيـنت النتائج المختبرية لتقييم فعالية تراكيز مختمفة م ن المستخمص الكحولي لمشمبالن والموتس والمستحضر الحيوي لكل من.في طاقة ونسبة االنبات
لتر تفوق معنويا عمى سائر المستخمصات/ ممغم2000  ان المستخمص الكحولي لمشمبالن تركيز, وبايواميون وعصير الكريب فروتSea bloom29
) وعصير الكريب%75.5 –50( %12  تاله بايواميون تركيز%77.72 –59.5 والمستحضرات بجميع تراكيزىا اذ تراوح معدل تثبيطو ليذه العزالت بين

, لم يحدث مستخمص الموتس بجميع تراكيزه اي تثبيط ليذه العزالت.% 0 ) قياسا بمعاممة القياس التي بمغت نسبة التثبيط فييا% 66.6 –50.52( فروت

 في حماية نباتات الزينيا من االصابة بيذه العزالت في البيتBeltanol وظير من اختبار تقييم فعالية مستخمص الشمبالن والبايواميون والمبيد
, ان ىذين المستخمصين والمبيد أحدثوا خفضاً معنويا في نسبة وشدة المرض وزيادة معنوية في الوزن الرطب والجاف مع جميع ىذه العزالت,الزجاجي

 غم1.135 و%11.17 و% 22.5  اذ بمغت نسبة وشدة المرض ومعدل الوزن الرطب والجاف في معامالتيا,)F19( F. solani وتفوقت بوجود العزلة
. غم بالتتابع0.020 غم و0.285 و%90 و% 97.5  غم بالتتابع قياسا بمعامالت القياس (الفطر بمفرده) اذ بمغت ىذه المعايير فييا0.097و
. كريب فروت, بمتانول, بايواميون, شمبالن:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
The study was carried out to evaluation the effect of PEG, some plant extracts and bioprepreations on the some
species of Fusarium associated with zinnia seeds. Under green house conditions, the results of the evaluation the
efficiency of PEG in protect of zinnia seeds from Fusarium culmorum (A33), F. oxysporum (F14), F. solani (F19)
and F. verticillioides (B24), indicted that the percentage of germination capacity and seed germination for seeds
primed with PEG solution and planted in inoculated soils with these isolates was 27.5-50% and 37.5-55%
compared to unprimed seeds: 5-10% and 7.5-12.5% respectively. Isolate F. solani (F19) gave highest decrease in
percentage seed germination and capacity with primed seeds. Laboratory results of evaluation the efficiency of
many concentrations of alcoholic extract of coontail , lotus and the biopreparations of Sea bloom 29, Bioimmune
and grape extract , had shown that the alcoholic extract of coontail 200 mg/L caused a significant superiority in
the inhibition of these isolates (59.5-77.72%) followed by Bioimmune 12% (50-75%) and grapefruit extract
(50.52-66.6%) compared to control (0%). Lotus extract in all concentration did not give any effect against
isolates. Results of the greenhouse test, indicated the coontail extract, Bioimmune and Beltanol caused a
significant reduction in disease incidence and severity, so a significant increase in wet and dry weight in all
isolates. Isolate F. solani (F19) caused higher reduction in disease incidence and severity (22.5%-11.7%), so
higher increase in wet and dry weight (1.135 gm, 0.097 gm) respectively compared with control (97.5%, 90%,
0.285 gm and 0.020 gm respectively).
Key words: coontail, Bioimmune, Beltanol, grapefruit.
*Part of M.Sc. thesis of first author.
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في اصص قطر  17سـ بمقدار  1200غـ تربة/اصيص.

المقدمة

نميت كؿ عزلة عمى بذور الدخف المحمي ثـ اضيؼ لقاح كؿ

الزينيا  Zinnia elegans Jacqنبات زىري حولي جميؿ

عزلة مف عزالت الفطر الى االصص بنسبة ( %1وزف/وزف),

يموف الطبيعة وتتألؽ روعتو في الحدائؽ بوجود التربة الخصبة

كررت كؿ معاممة  4مرات ,فضال عف معاممة السيطرة التي

والشمس الساطعة ,ويعد واحداً مف عشريف نوعا تابعا لمعائمة

تضمنت دخنا معقما وغير ممقح بالفطر .رطبت االصص

النجمية ( .)24,21يمتاز بشيرة عالمية ويزرع عمى نطاؽ

وغمفت بأكياس بولي اثيميف مثقبة لمدة  3اياـ ثـ زرعت ببذور

واسع في الحدائؽ المنزلية والمتنزىات العامة ومختمؼ انواع

الزينيا صنؼ  Red zinniaالتي سبؽ اف عوممت بمحموؿ

االصص والحاويات ,وازىاره صالحة لمقطؼ (.)29 ,28

بولي اثيميف كاليكوؿ ( )PEGعمى وفؽ طريقة Szopinska

يتعرض ىذا النبات لالصابة بعدد مف األنواع الفطرية إذ تعد

و  )31( Tylkowskaبمقدار  10بذور لألصيص الواحد,

الفطريات المرافقة لمبذور مف أىـ المسببات المرضية عميو اذ

وسقيت وغمفت بأكياس بولي اثيميف مثقبة لمدة  3أياـ .اما

تصيب الجذور والسيقاف واالوراؽ واالزىار بانواع التقرح,

السيطرة فقد اشتممت عمى ثالث معامالت :االولى بذور غير

والتبقع ,والذبوؿ والموت وقد تؤدي إلى عدـ إنبات البذور,

وموت البادرات قبؿ البزوغ وبعده ( .)16, 6تعد األنواع

معاممة بػمحموؿ  PEGمع الفطر ,والثانية بذور معاممة

التابعة إلى الجنس  Fusariumمف بيف اىـ الفطريات التي

بمحموؿ  ,PEGوالثالثة بذور غير معاممة بشئ .وضعت

تنتقؿ عف طريؽ بذور الزينيا وتمحؽ الضرر بيذا النبات

االصص في البيت الزجاجي عند درجة ح اررة  27-20ـ°

عمى وفؽ التصميـ تاـ التعشية .تـ تسجيؿ الطاقة اإلنباتية

كاالنواع  F. solaniو F. avenaceumوF. equiseti

بعد  4أياـ والنسبة المئوية لإلنبات بعد  10أياـ مف زراعة

و F. Culmorumو F. acuminatumوoxysporum

 .)31 ,30( F.بما أف المبيدات الفطرية الكيمياوية تسبب

البذور (.)31

سمسمة مف المشاكؿ البيئية الخطيرة ( )3إتجو الباحثوف

تقييم فعالية بعض المستخمصات النباتية والمستحضرات

مثؿ عصير الكريب فروت والكيتوساف ( )20لمكافحة

 Fusariumعمى الوسط الزرعي PDA

( )25لالسراع في االنبات وتنظيمو لميرب مف االصابة .لذلؾ

الشمبالف والموتس بتركيز  1000و 2000ممغـ/لتر والكريب

الستبداليا بمواد صديقة لمبيئة سيما وانيا متوفرة ورخيصة ()7

الحيوية في تثبيط نمو عزالت بعض أنواع الجـنس

الفطريات ,وكذلؾ استخداـ البولي اثيميف كاليكوؿ PEG

استخدـ في ىذا االختبار المستخمص الكحولي لكؿ مف نبات

ىدفت ىذه الدراسة الى تقييـ فعالية بعض المستخمصات

فروت

بتركيز

0.5

و,%1

والمسحتضراف

الحيوياف

النباتية والمستحضرات الحيوية في مكافحة انواع الجنس
 Fusariumالمرافقة لبذور الزينيا والممرضة ليذا النبات.

 Bioimmuneبتركيز  1و 6و %12وSea bloom29

( )Sb29ب ػترك ػي ػز  2و 4و .%6جػمعت نباتات الش ػمبالف

المواد والطرائق

المائي )Ceratophyllum demersum L.( Coontail
مف

تـ عزؿ وتشخيص االنواع )A33( F. culmorum

و )F14( F. oxysporumو )F19( F. solaniو F

منطقة

اليوسفية,

واوراؽ

الموتس

nouchali

 Nymphaeaمف متنزه الزوراء ببغداد في اكياس بولي

 )B24( .verticillioidesمف عينات بذور الزينيا واختبرت
مقدرتيا االمراضية باتباع طرؽ عدوى مختمفة (.)23

أثيميف ,وجففت العينات داخؿ المختبر مع تقميبيا بصورة

مستمرة .سحقت العينات وجمع المسحوؽ في اكياس بولي

تقييم فعالية محمول  PEGفي حماية بذور الزينيا من

اثيميف وحفظ في المجمدة لحيف اإلستعماؿ ,وحضر مستخمص
الكريب فروت آنياً بوساطة عصارة كيربائية ,وتـ الحصوؿ

االصابة ببعض عزالت أنواع الـجـنـس  Fusariumفي

عمى مستخمص  Bioimmuneمف شركة الريؼ الخضراء

البيت الزجاجي

لمتجارة العامة ببغداد وىو عبارة عف مستخمص لبعض

عقمت تربة مزيجية وبتموس بنسبة ( 1 : 2حجـ/حجـ)

االشنات البحرية .كما تـ الحصوؿ عمى المستحضر الحيوي

بالموصدة عند درجة ح اررة  121ـ °وضغط  1.5كغـ/سـ

2

 )Sb29( Sea bloom29مف شركة البركة لػمستػمزمات

لمدة  60دقيقية وكرر التعقيـ بعد  24ساعة ,ثـ وزعت التربة
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البحػري

لقاح العزالت الفطرية المنماة عمى بذور الدخػف المػحمي الػى

 .Ascophlu nodosumتـ استخالص كؿ مف الشمبالف

التربة طبقا لػما سبؽ .اما في معاممة السيطرة فقد أضيفت الى

والموتس بأتباع طريقة  Anessinyو .)1( Perezحضرت

التربة بذور دخف معقمة وخالية مف الفطر بنسبة %1

التراكيز المطموبة مف المواد الداخمة في االختبار بأضافتيا

(وزف/وزف) .كررت كؿ معاممة  4مرات .رطبت االصص

الى الوسط الزرعي  PDAالمعقـ والمبرد الى درجة ح اررة 45

وغمفت بأكياس بولي أثيميف مثقبة لمدة  3أياـ .بعد ذلؾ

الزراعة

العضوية

وىو

مستخمص

الػعػشػب

ـ ,°ثـ صب الوسط في أطباؽ معقمة قطر  9سـ .بعد

اضيؼ المستخمص الكحولي لمشمبالف تركيز  2000ممغـ/لتر

تصمب الوسط لقحت االطباؽ في مركزىا بقرص قطر  5ممـ

ومستخمص  Bioimmuneتركيز  %12والمبيد Beltanol

اخذ مف مزرعة الفطريات الداخمة في الختبار والنامية عمى

بتركيز  %0.1وبمقدار  40سـ/3أصيص لجميع المعامالت.

الوسط الزرعي  PDAبعمر اسبوع ,ولممقارنة استخدمت 4

بعد  3أياـ زرعت االصص ببذور الزينيا Red zinnia

أطباؽ لقحت بالفطر بمفرده .حضنت االطباؽ تحت درجة

المعقمة سطحيا بمقدار  10بذور/اصيص ,وسقيت ووضعت

ح اررة  2±25ـ °اجريت التجربة عمى وفؽ التصميـ تاـ

في البيت الزجاجي عند درجة ح اررة  27-20ـ .°نفذت

التعشية وقد نفذ ىذا االختبار بأربع تجارب منفصمة في كؿ

التجربة عمى وفؽ التصميـ العشوائي الكامؿ بالمعامالت

تجربة استخدمت واحدة مف العزالت االتيةculmorum :

اآلتية .1 :العزلة  + A33مستخمص الشمبالف و .2العزلة

 )A33( Fusariumو)B24( F. verticillioides

 + F14مستخمص الشمبالف و .3العزلة  + F19مستخمص

و )F14( F. oxysporumو ,)F19( F. solaniوقد جرى

الشمبالف و .4العزلة  + B24مستخمص الشمبالف و.5

تنفيذ المعامالت االتية .1 :الفطر بمفرده و :2مستخمص

العزلة  + A33مستخمص  Bioimmuneو .6العزلة F14

الشمبالف  1000ممغـ/لتر  +الفطر و :3مستخمص الشمبالف

 +مستخمص  Bioimmuneو .7العزلة  + F19مستخمص

 2000ممغـ/لتر  +الفطر و :4مستخمص الموتس 1000

مستخمص

Bioimmune

و.8

العزلة

B24

+

ممغـ/لتر  +الفطر و :5مستخمص الموتس  2000ممغـ/لتر +

 Bioimmuneو .9العزلة  + A33المبيد Beltanol

الفطر و :6مستخمص الكريب فروت  + %0.5الفطر و:7

و .10العزلة  + F14المبيد  Beltanolو .11العزلة F19

مستخمص الكريب فروت  + %1الفطر و : 8المستحضر

 +المبيد  Beltanolو .12العزلة  + B24المبيد Beltanol

الحيوي  + %1 Biommuneالفطر و : 9المستحضر

و .13العزلة  A33بمفردىا و .14العزلة  F14بمفردىا

الحيوي  + %12 Biommuneالفطر و :11المستحضر

و .17سيطرة مف دوف فطر او مستخمص او مبيد .بعد 45

الحيوي  + %2 Sb29الفطر و :12المستحضر الحيوي

يوماً مف الزراعة أخذت النتائج بحساب نسبة وشدة المرض

و .15العزلة  F19بمفردىا و .16العزلة  B24بمفردىا

الحيوي  + %6 Biommuneالفطر و :10المستحضر

 + %4 Sb29الفطر و :13المستحضر الحيوي %6 Sb29

بأستخداـ

 +الفطر .بعد  7أياـ مف الحضف تـ قياس القطريف

و )9( Mielncizukفي تقدير شدة المرض مع ادخاؿ بعض

عمى وفؽ المعادلة اآلتية:

الجذر و = 2تموف اكثر مف ثمث الجذر وحتى النصؼ و=3

المتعامديف لنمو الفطريات ,وحسبت النسبة المئوية لمتثبيط

الدليؿ

المرضي

الذي

وضعو

Kiecana

التحوير عميو = 0 :النبات سميـ و =1تموف يمتد الى ثمث
تموف اكثر مف نصؼ الجذر و =4تموف كامؿ الجذر وقاعدة

 %لمتثبيط = [(متوسط قطر معاممة المقارنة – متوسط قطرمعاممة
المعاممة ) /عمى متوسط قطر معاممة المقارنة] × 100

الساؽ مع وجود تبقعات بنية عمى االوراؽ و =5موت النبات,

تقييم فعالية مستخمص الشمبالن والـبايوأميون والمبيد

وحسبت النسبة المئوية لشدة المرض عمى وفؽ معادلة

 Beltanolفي حماية نباتات الزينيا من االصابة بعزالت

 .)15( Mckinneyكما أخذ الوزف الرطب والجاؼ لممجموع

أنواع الجـنس  Fusariumتحت ظروف البيت الزجاجي

الخضري لمنبات.

ممئت اصص قطر  17سـ بمقدار  1200غـ تربة/اصيص
بخميط تربة مزيجية وبتموس ( 1:2حجـ/حجـ) معقـ وأضيؼ
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اإلنبات في معاممتيا الى  .%7.5نتائج ىذه التجربة تؤكد اف

النتائج والمناقشة

معاممة البذور بمحموؿ  PEGتحسف سرعة إنبات البذور

تقييم فعالية محمول  PEGفي حماية بذور الزينيا من االصابة

ببعض أنواع الجـنس Fusarium

وتنظمو في ظؿ الظروؼ غير المثالية .لقد وجد اف معاممة

بينت النتائج (جدوؿ  )1اف طاقة اإلنبات لمبذور المعاممة

البذوربػ  PEGتقمؿ المدة الالزمة لإلنبات وتسمح لمبادرات

 PEGوالمزروعة في ترب ممقحة بمقاح عدد مف العزالت

باليرب مف العوامؿ الحيوية والفيزياوية المتقمبة في التربة ()8

الفطرية الممرضة تراوحت بيف  %50–27.5وبفارؽ معنوي

تتفؽ ىذه النتائج مع ما توصؿ اليو Szopinska

كبير عف البذور غير المعاممة والتي تراوحت في معامالتيا

و )31( Tylkowskaمف اف معاممة بذور الزينيا بمحموؿ

بيف  ,%10–5وقد اعطت معاممة العزلة solani

 PEGقد خفضت النسبة المئوية لموت البادرات قياسا بالبذور

 ) F19( Fusariumأعمى نسبة اذ بمغت طاقة اإلنبات في

غير المعاممة ومع ما اشار اليو  Wahidوآخروف ( )35مف

فييا  .%10بينما اعطت معاممة العزلة F. oxysporum

تقييم فعالية بعض المستخمصات النباتية والمستحضرات

معاممتيا  %50قياسا بمعاممة البذور غير المعاممة التي كانت

اف المعاممة بو قممت االضرار الناجمة عف االفات.

( )F14ادنى نسبة اذ بمغت طاقة اإلنبات في معاممتيا

الحيوية في تثبيط نمو عزالت بعض أنواع الجـنس
Fusarium
اوضػحت نػتػائج التػجارب االربع التػي اجريت عمى العزالت

 %27.5قياسا بمعاممة البذور غير المعاممة التي كانت طاقة
االنبات فييا  .%5كما ظير مف النتائج ايضا اف نسبة

الفطرية االربعة (جدوؿ  )2اف المستخمص الحيوي

اإلنبات لمبذور المعاممة المزروعة في ترب ممقحة بتمؾ

 Bioimmuneتركيز  %12احػدث أعمى نسبة تثبيط لمعزلة

العزالت الفطرية تراوحت بيف  %55–37.5وبفارؽ معنوي

 )A33( Fusarium culmorumوكانت ىذه النسبة

كبير عف البذور غير المعاممة والتي تراوحت نسبة اإلنبات

 %75.50قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة التثبيط

في معامالتيا بيف  ,%12.5–7.5وقد اعطت معاممة العزلة

فييا  %0بينما لـ يحدث مستخمص الموتس بالتركيزيف 1000

 )F19( F. solaniأعمى نسبة في اإلنبات اذ كانت نسبة

و  2000ممغـ/لتر والمستخمص الحيوي  Sb29تركيز %2

اإلنبات في معاممتيا  %55قياسا بمعاممة البذور غير

تثبيطاً لػ ػيذه العزلة ,وأحدث مسػتخمص الشػ ػػمبالف ت ػركػيز

المعاممة التي كانت نسبة اإلنبات في معاممتيا .%12.5

 2000ممغـ/لتر أعػمى نػسبػ ػة تثػبيػط لمػعػزالت

جدول  .1تأثير المعاممة بالبولي أثيمين كاليكول في طاقة

 )B24( verticillioidesو )F14( F. oxysporumو F.

ونسبة اإلنبات لبذور الزينيا في البيت الزجاجي
بذور
معاملت
بمحلول
+ PEG
الفطز

الفطز

Fusarium
culmorum
F. oxysporum
F. solani
F. verticillioides
F. culmorum
بذورغيز
F. oxysporum
معاملت +
F. solani
الفطز
F. verticillioides
بذور معاملت بالبولي أثيلين كاليكول
بمفزده
بذور غيز معاملت بمفزدها
 L.S.Dححج مسخوى 0.05

العشلت

طاقت
اإلنباث
()%

نسبت
اإلنباث
()%

A33

45.00

50.0

F14
F19
B24
A33
F14
F19
B24

27.50
50.00
35.00
7.500
5.000
10.00
10.00

37.5
55.0
50.0
10.0
7.50
12.5
10.0

87.50

97.5

65.00
10.49

95.0
9.26

F.

 )F19( solaniاذ بمغت نسبة التثبيط في معامالت ىذه
العزالت  %63.30و %68.85و %77.72بالتتابع قياسا
بمعاممة السيطرة التي كانت نسبة التثبيط في معامالتيا ,%0
ولـ يحدث مستخمص الموتس تركيز 1000و 2000ممغـ/لتر

والمستخمص الحيوي  Bioimmuneتركيز  %1تثبيطاً ليذه

العزالت .بينت نتائج تأثير التراكيز العالية لممعامالت في
العزالت االربع تفوؽ معاممة مستخمص الشمػ ػبالف تركيز

 2000ممغـ/لتر اذ تراوحت النسبة المئوية لمتثبيط بيف
 ,%77.72–59.9تاله المستخمص الحيوي بايواميوف تركيز

كل رقم يمثل معدل اربعة مكررات

 %12وتراوحت بيف  ,% 75.5–50وتراوحت في عصير

بينما اعطت معاممة العزلة  ) F14( F. oxysporumاقؿ

الكريب تركيز  %1بيف  ,%66.6-50.52بينما لـ يحدث

نسبة في اإلنبات اذ كانت نسبة اإلنبات في معاممتيا %37.5

مستخمص الموتس تركيز  2000ممغـ/لتر تثبيطاً ليذه العزالت

قياسا بمعاممة البذور غير المعاممة التي انخفضت نسبة

الفطرية.
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( ,)34 ,17 ,11 ,10وذكر  Liuوآخروف ()13

جدول  .2تأثير بعض المستخمصات النباتية والمستحضرات

و Angioniوآخروف ( )2و Canthaphonواخروف ( )5اف

الحيوية في تثبيط بعض العزالت الفطرية الممرضة لمجنس
Fusarium
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

نسبت الخثبيط ()%

العشالث
المعامالث

A33

F14

F19

B24

السيطزة (العشالث بمفزدها)

0.00

0.00

0.00

0.00

مستتتتتخللم ال تتتتتمبال 1000
ملم  /لخز  +العشلت
مستتتتتخللم ال تتتتتمبال 2000
ملم  /لخز  +العشلت
1000
مستتتخللم اللتتتتوح
ملغم  /لخز  +العشلت
مستتتتتتتخللم اللتتتتتتتوح 2000
ملغم  /لخز  +العشلت
مستتتتتتخللم الكزيتتتتتت تتتتتتزوث
 + %0.5العشلت
مستتتخللم الكزيتتتت تتتتزوث 1
 + %العشلت
المستتتتتتتتتتتتتتخللم الحيتتتتتتتتتتتتتتو
بايواميو  + % 1العشلت
المستتتتتتتتتتتتتتخللم الحيتتتتتتتتتتتتتتو
بايواميو  + % 6العشلت
المسخللم الحيتو ايواميتو
 + %12العشلت
المسخللم الحيتو 2 Sb29
 + %العشلت
Sb29
المستتخللم الحيتتو
 + % 4العشلت
Sb29
المستتخللم الحيتتو
 + % 6العشلت
 LSDححج مسخوى 0.05

عصارة الكريب فروت تحتوي عمى بعض المركبات التي
تمتمؾ فعالية في منع نمو وتطور الفطريات والكائنات الدقيقة
الممرضة ,وبيف  Orlikowskiوآخروف ( )18وPatkowska

36.48

44.40

47.73

35.53

( )19اف مستخمص الكريب فروت يحدد نمو الغزؿ الفطري

59.90

68.85

77.72

63.30

وتكويف االبواغ الكونيدية والكالميدية لمفطريات وبعض

0.00

0.00

0.00

0.00

الوحدات التكاثرية.

0.00

0.00

0.00

0.00

تقييم فعالية مستخمص الشمبالن والـبايواميون والمبيد

61.08

48.85

45.50

46.62

66.60

53.30

55.50

50.52

0.00

0.00

0.00

0.00

الزجاجي

20.25

13.60

19.40

12.75

نسبة وشدة المرض مع جميع العزالت الفطرية المستخدمة في

75.50

56.60

65.50

50.00

التجربة (جدوؿ  )3قياسا بمعاممة السيطرة (الفطر بمفرده).

0.00

16.60

0.00

37.75

وأحدثا أعمى نسبة خفض مػعنوي مػػع العزلة Fusarium

27.75

27.48

24.40

44.40

 ,)F19( solaniاذ بمغت نسبة المرض ليذه العزلة في ىذه

31.07

35.50

33.30

52.20

المعامالت  %22.5و %27.5بالتتابع قياسا بمعاممة السيطرة

3.32

4.65

2.14

3.94

 Beltanolفي حماية نباتات الزينيا من االصابة عزالت

بعض أنواع الجـنس  Fusariumتحت ظروف البيت
أحدث مستخمصا الشمبالف والػبايواميوف خفضا معنويا في

التي بمغت نسبة المرض في معاممتيا  ,%97.5وبمغت شدة

كل رقم يمثل معدل اربعة مكررات
 F. culmorum :A33و F. oxysporum :F14وF. :F19
 solaniو. F. verticillioides :B24

المرض ليذه العزلة في ىذه المعامالت  %11.17و%14
بالتتابع قياسا بمعاممة السيطرة التي كانت شدة المرض في

كما اظيرت النتائج أف مستوى تثبيط مستخمصات الشمبالف

معاممتيا  ,%90ولـ يختمؼ كؿ مف مستخمص الشمبالف

وبايواميوف وكريب فروت و Sb29تتناسب طرديا مع زيادة

ومستحضر البايواميوف عف المبيد معنوياً في التاثير عمى ىذه

التركيز ,وقد يكوف ىذا ناتجاً عف زيادة كمية المادة الفعالة

العزلة اذ بمغت نسبة وشدة المرض في  %22.5و%9

المثبطة لمفطر ,ويعود السبب في فعالية الشمبالف الى احتوائو

بالتتابع .لـ تظير فروؽ معنوية بيف كؿ مف المستخمصيف

لمواد مثبطة لنمو الفطريات إذ انو يحتوي عمى نسب ميمة

والمبيد بمتانوؿ في نسبة وشدة المرض لمعزالت culmorum

مف القمويدات والكاليكوسيدات والفالفونيدات والمركبات

 )A33( F.و )F19( F. Solaniلكنو تفوؽ عػمػيػيػما معنػويا

الفينولية المثبطة لنمو مختمؼ أنواع الفطريات (.)22 ,12

مع

اتفقت النتائج التي ظيرت لنا مع المعمومات التي قدمتيا

العزلتيف

oxysporum

F.

()F14

و F.

 ,)B24) verticillioidesاذ بمغت نسبة وشدة المرض في

شركة الريؼ الخضراء عف المستخمص بايواميوف والتي ذكرت

معاممة المبيد مع العزلة ( %25 )F14و %12.5قياسا

انو يستعمؿ لمكافحة األمراض الفطرية ,ولـ تتفؽ مع ما ذكره

بمعاممة الفطر  +مستخمص الشمبالف اذ بمغتا %62.5

 Szopinskaوآخروف ( )32مف اف عصير الكريب فروت

و %57وبمعاممة الفطر  +مستخمص البايواميوف اذ بمغتا

قممت ظيور أنواع الجنس  Fusariumعمى الميانة والبصؿ

 %65و %61.5بالتتابع .كما بمغت نسبة وشدة المرض في

ولـ تؤثر عمى ىذه الفطريات في بذور الزينيا وربما يعود ذلؾ

معاممة المبيد مع العزلة  %27.5 B24و %21.25قياسا

الى اختالؼ العزالت الفطرية وراثيا وتبايف قدرتيا عمى افراز

بمعاممة الفطر  +مستخمص الشمبالف حيث بمغتا %67.5

االنزيمات المحممة لمبكتيف ومقدار المواد السامة التي تفرزىا

و %63.2وقياسا بمعاممة البايواميوف اذ بمغتا %52.5
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و %44.38بالتتابع .لـ تظير فروؽ معنوية في نسبة وشدة

 0.285–0.175غـ ومعدؿ الوزف الجاؼ

المرض بيف المستخمصيف في العزالت  A33و F14وF19

 0.024غـ .حققت معاممتا مستخمصي الشمبالف والبايواميوف

عدا العزلة  B24اذ تفوؽ البايواميوف عمى الشمبالف في

اعمى زيادة معنوية في الوزف الرطب والجاؼ مع العزلة F.

خفض نسبة وشدة المرض اذ بمغتا في معاممة البايواميوف

 )F19( solaniاذ بمغ معدؿ الوزف الرطب لياتيف المعاممتيف

 %52.5و %44.38قياسػا بمػعامػمة الشمبالف التي بمغتا فييا

 1.135غـ  1.090غـ قياسا بمعاممة السيطرة (الفطر

والبايواميوف والمبيد زيادة معنوية في معدؿ الوزف الرطب

الوزف الجاؼ ليما  0.097و 0.092غـ قياسا بمعاممة

والجاؼ لمنبات قياسا بمعاممة السيطرة (الفطر بمفرده) وتفوؽ

السيطرة التي بمغ الوزف الجاؼ فييا  0.02غـ ,وأح ػدثت

مستخمصا الشمبالف والبايواميوف عمى المبيد في احداث زيادة

ىػاتػاف المعاممتاف اقػؿ زيادة معنوية فػي الػوزف الرطب والجػاؼ

 %67.5و %63.2بػالػتتػابع .احدث مستخمصا الشمبالف

بيف –0.010

بمفرده) التي بمغ الوزف الرطب فييا  0.285غـ  ,وبمغ معدؿ

معنوية في الوزف الرطب والجاؼ مع جميع العزالت المختبرة

لمػنبات مػع العػزلػة  )B24( F. verticillioidesاذ بمغ معدؿ

اذ تراوح الوزف الرطب في معاممة الفطر  +المبيد في جميع

الوزف الرطب لياتيف المعاممتيف  0.875غـ  0.900غـ قياسا

العزالت بيف  0.435–0.405غـ ,بينما تراوح الوزف الرطب

بمعاممة السيطرة التي بمغ الوزف الرطب في معاممتيا 0.175

في معاممة الفطر  +مستخمص الشمبالف 1.135–0.875

غـ وبمغ معدؿ الوزف الجاؼ ليما  0.076و 0.075غـ قياسا

غـ ,وفي معاممة الفطر  +مستخمص البايواميوف –0.900

بمعاممة السيطرة التي بمغ الوزف الجاؼ فييا  0.010غـ .لـ

لجميع العزالت بيف  0.037–0.031غـ ,بينما تراوح الوزف

مستخمص الشمبالف ومستخمص البايوأميوف لجمػيع العزالت.

الجاؼ في معاممة الفطر  +مستخمص الشمبالف بيف

إف إنخفاض نسبة وشدة المرض معنويا وكذلؾ زيادة الوزف

 0.097–0.076غـ ,وفي معاممة الفطر  +مستخمص

الرطب والجاؼ معنويا لجميع المعامالت التي استخدـ فييا

(الفطر بمفرده) التي تراوح معدؿ الوزف الرطب فييا بيف

المستخمصيف في الحد مف االصابة بالفطريات الممرضة.

تظير فروؽ معنوية في الوزف الرطب والجاؼ بيف معامالت

 1.090غـ ,وتراوح الوزف الجاؼ في معاممة الفطر  +المبيد

مستخمصا الشمبالف والبايواميوف والمبيد بمتانوؿ يوضح كفاءة

البايواميوف  0.092–0.075غـ قياسا بمعاممة السيطرة

جدول  .3تأثير مستخمصي الشمبالن والبايواميون والمبيد بمتانول في حماية نباتات الزينيا من االصابة عزالت بعض أنواع الجـنس
Fusarium
المعاملت

الفطز +شمبال

الفطز+
Bioimmune

الفطز+المبيد بلخانول

الفطز بمفزده

العشلت

الفطز
Fusarium culmorum
F. oxysporum
F. solani
F.verticillioides
F. culmorum
F. oxysporum
F. solani
F.verticillioides
F. culmorum
F. oxysporum
F. solani
F.verticillioides
F. culmorum
F. oxysporum

A33
F14
F19
B24
A33
F14
F19
B24
A33
F14
F19
B24
A33
F14

نسبت
المزض
()%
25.0
62.5
22.5
67.5
27.5
65.0
27.5
52.5
22.5
25.0
22.5
27.5
92.5
97.5

شدة
المزض
()%
15.25
57.00
11.17
63.20
16.00
61.50
14.00
44.38
11.00
12.50
9.000
21.25
90.00
93.12

معدل وس النباث
الواحد (غم)
الجاف
الزط
0.087
0.985
0.077
0.902
0.097
1.135
0.076
0.875
0.090
1.050
0.088
0.988
0.092
1.090
0.075
0.900
0.037
0.435
0.037
0.420
0.033
0.415
0.031
0.405
0.022
0.285
0.024
0.280

F. solani

F19

97.5

90.00

0.285

0.020

F.verticillioides

B24

97.5

90.62

0.175

0.010

بذور بمفزدها

—

2.50

2.500

0.810

0.079

 L.S.Dححج مسخوى 0.05

—

7.66

5.74

0.140

0.011

كل رقم في ىذا الجدول يمثل معدال ألربعة مكررات
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إف مستخمص البايواميوف يحتوي عمى مواد مغذية ومنشطة
قابميتو عمى مقاومة الفطر

لمنبات تدفع الى تقويتو وترفع

الممرض وتقمؿ مف مستوى االصابة كاالحماض األمينية
واالمالح والعناصر الكبرى والصغرى وخامس اوكسيد الفسفور
 كما. واوكسيد البوتاسيوـ التي يسيؿ ذوبانيا في الماءP2O5

يحتوي مستخمص الشمبالف عمى عناصر غذائية وامالح

) تساعدىا عمى4( ومعادف مغذية لمنباتات ومنشطة ليا
 إذ,مقاومة المسببات المرضية وتقمؿ مف مستوى االصابة
تعمؿ عمى بناء نسيج قوي يصعب عمى الفطر الممرض

اختراقو وىذا ما يمكف مالحظتو مف خالؿ الزيادة المعنوية

بالوزف الرطب والجاؼ لمنباتات قياسا بالنباتات المعاممة
 وربما تعمؿ ىذه العناصر عمى تعزيز المقاومة,بالمبيد
الفسيولوجية لمنبات مف خالؿ تغيير مسار التفاعالت الحيوية
كأنتاج االنزيمات والمواد الفينولية السامة لمفطر الممرض

 ويحتوي مستخمص الشمبالف ايضا عمى الكثير مف,)27(
وااللدييايدات

Alkaloids

القمويدات

والفالفونيدات

Ketones

والكيتونات

مثؿ

المركبات

Aldehydes

 والفينوالتGlycosides  والكاليكوسيداتFlavonids

Tanins  والتانيناتTerpenes  والتربنساتPhenols
,4( Steroids  والستيرويداتCoumarins والكومارينات
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