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المستخمص

 من بذور الزينيا واختبرت مقدرتو اإلمراضية وتم تقييم تأثير مستخمص الشمبالنRhizoctonia solani تم عزل الفطر

 سجل ىذا الفطر. في تثبيط الفطرSeabloom 29 وBioimmune والموتس وعصارة الكريب فروت والمستحضرين الحيوييي

 وأحدثت جميع عزالتو خفضاً معنوياً في نسبة. عينة ويعد تسجيمو األول في العراق11  عينات من مجموع3 ظيو ارً في
 وشدة%100  كما حققت ىذه العزلة نسبة مرض قدرىا%4  أعمى خفض إذ بمغت نسبة األنباتA22  وأعطت العزلة.اإلنبات
 وبمغت طاقة.%2.5  قياساً بمعاممة السيطرة التي كانت فييا النسبة المئوية لممرض وشدة المرض%96.5 مرض قدرىا
 أحدث مستخمص الشمبالن.%45  بمغتA22  والمزروعة في ترب ممقحة بالعزلةPEG ونسبة اإلنبات لمبذور المعاممة بـ

 أدى.)%0( ) قياساً بمعاممة السيطرة%67(  أعمى نسبة تثبيط لمفطر%12  والمستحضر الحيوي بايوميون تركيز%0.2
 في الشمبالن%72.5 و%77.5 الشمبالن والبايواميون الى حصول انخفاض معنوي في نسبة وشدة المرض حيث بمغتا

.%99.38 و%100  في البايواميون قياساً بمعاممة السيطرة اذ بمغتا فييا%70 و%72.5و
 شدة المرض، نسبة المرض، تثبيط الفطر، نسبة االنبات:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted to isolate the fungus Rhizoctonia solani associated with Zinnia
seeds, test its pathogenicity and evaluation the effect of alcohol extract of coontail and lotus,
grapefruit extract, sea bloom 29 and Bioimmune on this pathogene. This fungus was
presented in 3 samples from 11 samples and was recorded for the first time on this plant in
Iraq. All the isolates caused a significant reduction in seeds germination. Isolate A22 gave the
highest decrease in percentage of germination (4%). This isolate gave 100% disease incidence
and 96.5% disease severity compared to control (2.5%). The percentage of germination
capacity and seed germination of the seed primed with PEG solution and planted in soil
inoculated by this isolate was 45%. The alcoholic extract of coontail 0.2% and Bioimmune
12% caused a significant superiority in the inhibition of this isolate . Also these two extracts
caused a significant reduction in disease incidence 77.5% and 72.5% and diseasse severity
72.5% and 70% compared to control 100% and 99.38%.
Keywords: percentage of germination, fungi inhibition, disease incidence, disease severity.
*Part of M.Sc. thesis of first author.
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أسبوع .شخص الفطر  Rhizoctonia solaniأعتماداً عمى

المقدمة

الزينيا  Zinnia elegans Jacqازىار صيفية -خريفية ذات

المفاتيح التصنيفية المعتمدة (.)29 ،9

الواف جميمة وزاىية تابعة الى العائمة النجمية Asteraceae

اختبار المقدرة اإلمراضية لعزالت الفطر:

 .)35ذات شيرة عالمية وتزرع في حدائؽ البيوت

 Rhizoctonia solaniوىي I8 , F25 , A22 , A24 ,

والمتنزىات ،وفي شتى أشكاؿ الحاويات واألصص وصالحة

 A25مأخوذة مف العينات رقـ  1و 6و ، 9حيث نميت عمى

لمقطؼ ( .)39،37يتعرض النبات لألصابة بمجموعة مف

الوسط الزرعي  .PDAوبعد سبعة أياـ مف عمر المزرعة

لمبذور التي قد تؤدي الى عدـ انبات البذور أو الى موت

الماء المقطر المعقـ لكؿ طبؽ .غمرت بذور الزينيا

البادرات او الى ظيور بعض األعراض المرضية عمى

صنف  Red Zinniaبالعالؽ البوغي لكؿ عزلة ولمدة 30

مختمؼ أجزاء النبات كالذبوؿ والتبقع والتقرح والموت

دقيقة .وفي معاممة السيطرة غمرت البذور بماء مقطر معقـ

الفطريات الميمة التي تغزو معظـ النباتات ومف بينيا نباتات

نشاؼ مبممة بماء مقطر معقـ وألربعة مكررات .بعد أسبوع

الزينة كالزينيا سيما في مرحمة قبؿ وبعد البزوغ (،25 ،21

حسبت النسبة المئوية لإلنبات.

اجرى

وتزداد سح اًر في الحدائؽ العامة مع سطوع الشمس (،31

الفطريات خالؿ مراحؿ نموه وفي مقدمتيا الفطريات المرافقة

ىذا

االختبار

عمى

خمس

عزالت

لمػفطر

حضر عالؽ مف قطع الغزؿ الفطري بأضافة  10مؿ مف

فقط ،ثـ زرعت كؿ  25بذرة في طبؽ يحتوي عمى  3أوراؽ

( .)18،13يعد الفطر  Rhizoctonia solaniمف

 .)38 ،26وقد اتجو الباحثوف مؤخ اًر الستبداؿ مبيدات

تأثير الفطر R. solaniفي نباتات الزينيا

 primingلمكافحة الفطريات المرافقة لمبذور ومنع تدىورىا

السابمؽ أنيا أشد إمراضية مف العزالت األربع األخرى وحضر

أنتخبت العزلة  A22لمفطر والتي ثبت مف خالؿ االختبار

الفطريات بطرؽ ومواد صديقة لمبيئة كمعاممة البذور seed

الحيوي ( )41واستعماؿ المستخمصات النباتية ذات الكفاءة
الجيدة في تثبيط او قتؿ المسببات الفطرية والتي تعد رخيصة

منيا المقاح الفطري طبقا لما اتبعو  Saeedو)33( Juber

بعد ذلؾ وزعت تربة معقمة في أصص بقطر  15سـ بمقدار

وسيمة التحضير( (16لذلؾ فاليدؼ مف البحث اختبار مدى

 1000غـ تربة /أصيص  .أضيؼ لقاح العزلة  A22الى

فاعمية وتأثير بعض المواد الصديقة لمبيئة في مكافحة

األصص بنسبة  ،%1كررت المعاممة  4مرات فضالً عف

المواد وطرائق العمل

وزرعت بذور الزينيا صنف  Red Zinniaبعد  3أياـ بمقدار

الفطر  Rhizoctonia solaniوالسيطرة عميو.

معاممة السيطرة .غمفت األصص بأكياس البولي أثيميف المثقبة

عزل الفطر Rhizoctonia solani:وتشخيصو

 10بذور /أصيص ورطبت بالماء ووضعت في البيت
الزجاجدي وفقاً لمتصميـ تاـ التعشية وفي درجة ح اررة – 20

تػ ػـ جػ ػ ػ ػمع سػ ػبػ ػ ػ ػ ػع عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػينػ ػات م ػ ػ ػ ػ ػف بذور الػ ػ ػزي ػنػ ػيػ ػ ػا Zinnia

4 27ـ .بعد مضي  45يوماً حسبت النسبة المئوية لممرض
طبقا لممعادلة التالية:

 elegans Jacqمف مناطؽ متفرقة في بغداد لمفترة - 7/2
 2012/10/17وضعت كؿ عينة في كيس مسجؿ عميو اسـ

النسبة المئوية لممرض= (عدد النباتات المصابة/عدد النباتات

المنطقة وتاريخ الجمع وحفظت عمى درجة 44ـ لحيف اجراء

المفحوصة) 055 X

عممية العزؿ .تـ الحصوؿ أيضاً عمى  4عينات مف بذور

كما قدرت شدة المرض باستخداـ الدليؿ المرضي الذي اعتمده

الزينيا المسػ ػ ػتوردة غػ ػ ػ ػير المػ ػ ػعفرة وىي Pink Zinnia
و Red Zinniaو Yellow ZenniaوPompon liliput
تمثمت في العينات  .11 ،10 ،9 ،8تـ أخذ  400بذرة مف

تموف يمتد الى ثمث الجذور؛  =2تموف أكثر مف ثمث الجذور

الصوديوـ عمى مدى دقيقتيف ثـ غسمت بماء معقـ وجففت

كامؿ لمجذر وقاعدة الساؽ؛  =5موت النبات .وقدرت النسبة

 Kiecanaو = 0 :)91( Mielniezukنبات سميـ؛ =1

كؿ عينة عشوائياً وعقمت تعقيماً سطحياً بمحموؿ ىايبوكموريت

وحتى النصؼ؛  =3تموف أكثر مف نصؼ الجذر؛ = 4تموف

وزرعت في أطباؽ بتري تحتوي الوسط الزرعي  PDAبواقع

المئوية لشدة المرض وفقا لمعادلة .)27( Mckinney

 10بذور لكؿ طبؽ وحضنت عمى درجة ح اررة  2 + 25لمدة
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 .1العزلة لوحدىا؛  .2مستخمص الشمبالف + % 0.1

تقييم كفاءة محمول  PEGفي حماية بذور الزينيا من

العزلة؛  .3مستخمص الشمبالف + % 0.2ا لعزلة؛

االصابة بالفطز R. solani

.4مستخمص الموتس + % 0.1العزلة؛  .5مستخمص الموتس

حضر لقاح العزلة  A22وأضيؼ الى تربة معقمة .كررت كؿ

 + % 0.2العزلة؛

معاممة  4مرات فضالً عف معاممة السيطرة التي تضمنت

 .6المستحضر بايو أميوف+ %1

العزلة؛  .7بايوأميوف +%6العزلة؛  .8بايوأميوف+%12العزلة

معاممتيا دخف معقـ غير ممقح بالفطر؟ .رطبت األصص

 .9عصارة الكريب فروت %0.5؛  .10عصارة الكريب

وغمفت جميعاً بأكياس البولي أثيميف المثقب لمدة  3أياـ بعد

فروت +%1العزلة؛ .11المستخمص الحيوي+ %2 Sb29

ذلؾ زرعت األصص ببذور الزينيا المعاممة بمحموؿ PEG

العزلة؛ .12المستخمص الحيوي

حسب طريقة  Szopinikaو )40( Tytlkowskaبمقدار

 + %4 Sb29العزلة؛

.13المستخمص الحيوي  + %6 Sb29العزلة .سجمت

 10بذور لكؿ أصيص ورطبت بالماء وغمفت بأكياس البولي

النتائج بعد  7أياـ مف الحضف عند درجة ح اررة  2 25وذلؾ

أثيميف المثقب لمدة  3أياـ .أما السيطرة فاشتممت عمى 3

بقياس القطريف المتعامديف لكؿ مكرر وحسبت النسبة المئوية

معامالت:
األولى بذور غير معاممة بمحموؿ  PEGمع الفطر؛

لمتثبيط طبقاً لممعادلة اآلتية:

الثالثة بذور غير معاممة بمحموؿ  PEGبدوف فطر .وضعت

المعاممة /متوسط قطر معاممة المقارنة) 100 X

 %لمتثبيط= (متوسط قطر معاممة المقارنة متوسط قطر معاممة

الثانية بذور معاممة بمحموؿ  PEGبدوف فطر؛

جميع األصص في البيت الزجاجي عند درجة ح اررة – 20

اختبار كفاءة مستخمص الشمبال ن والبايوأميون في حماية

4 27ـ وفؽ التصميـ تاـ التعشية .تـ تسجيؿ الطاقة االنباتية
بعد  4أياـ  ،والنسبة المئوية لإلنبات بعد  10أياـ مف زراعة

عقمت تربة مزيجية ووزعت في أصص بقطر 15سـ بمقدار

نباتات الزينيا من الفطرR. Solani

1000غـ تربة/أصيص .أضيؼ لقاح العزلة  A22المنمى

البذور (.)40

عمى بذور الدخف الى التربة بنسبة  %1وزف الى وزف .أما

اختبار كفاءة بعض المستخمصات النباتية والمستحضرات

في معاممة السيطرة أضيفت الى التربة بذور دخف معقمة

الحيوية في تثبيط نمو الفطرR. solani

وخالية مف الفطر .كررت كؿ معاممة  4مرات.

تـ أستعماؿ المستخمص الكحولي لنباتي الشمبالف والموتس

رطبت

األ+9صص وغمفت بأكياس البولي أثيميف المثقب لمدة 3

وعصارة الػ ػكػ ػري ػ ػ ػ ػ ػب فػ ػ ػػروت واػمػ ػ ػ ػ ػمػ ػستحضري ػػف اػمػ ػح ػ ػيػ ػوييف

أياـ.

 Bioimmuneو .Seabloom 29أستخمص الشمبالف

أضيؼ

المستخمص

الكحولي

لمشمبالف

تركيز

2000ممغـ/لتر ومستخمص البايوأميوف بتركيز  %12والمبيد

والموتس حسب طريقة ِ Annessinyو )3( Perezفتكوف

بمتانوؿ بتركيز ( %0.1لممقارنة) بمقدار 40سـ/3أصيص.

مستخمص كثيؼ القواـ وزنو 6.23غـ لمشمبالف و 5.98غـ

بعد  3أياـ زرعت األصص ببذور الزينيا المعقمة سطحياً

لموتس .حضر محموؿ أساس مف كؿ مستخمص بتركيز

بواقع  10بذور/أصيص .رطبت بالماء وغمفت بأكياس البولي

20000ممغـ/لتر مف خالؿ اذابة 1غـ مف كؿ مستخمص في

أثيميف المثقب ووضعت في البيت الزجاجي وفؽ التصميـ تاـ

 50مؿ ماء مقطر معقـ .اضيؼ كؿ مستخمص الى الدوارؽ

التعشية عند درجة ح اررة 4 27 – 20ـ .رفعت األكياس بعد
ثالثة أياـ .تضمنت التجربة المعامالت اآلتية:

الحاوية عمى الوسط الزرعي  PDAالمعقـ والمبرد الى درجة

ح اررة 4 45ـ بالتركيز المطموب .ثـ صب الوسط في أطباؽ
معقمة .وبعد تصمبو لقحت األطباؽ في مركزىا بقرص قطره

 .1الفطر  +مستخمص الشمالف؛  .2الفطر +مستخمص
البايوأميوف؛ .3الفطر  +المبيد بمتانوؿ؛  .4الفطر بمفرده؛

 5ممـ أخذ مف األطباؽ الحاوية عمى العزلة  A22والتي

.5سيطرة مف دوف فطر أو مستخمص أو مبيد .بعد  45يوماً

ظير في االختبار السابؽ انيا شديدة اإلمراضية .استخدمت

مف الزراعة سجمت النتائج بحساب نسبة وشدة المرض .وقدر

 4مكررات لكؿ معاممة .وضعت األطباؽ في الحاضنة تحت

المرض باستخداـ الدليؿ المرضي السابؽ ( .)19حسبت

درجة ح اررة °2 +25ـ وفقا لتصميـ تاـ التعشية  .جرى تنفيذ

النسبة المئوية لشدة المرض وفقاً لمعادلة Mckinney

ىذه التجربة كما يمي:
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( ،)27كما حسب الوزف الرطب والجاؼ لممجموع الخضري

جدول  .1تأثير عزالت الفطر عمى إنبات بذور الزينيا

لمعينات.

العشلت

 %األًباث

النتائج والمناقشة

A22

4

A24

81

A25

73

F12

62

I8

54

السيطزة

98

 LSDعٌذ هستوى 0.05

4.42

عزل الفطر وتشخيصو

سجؿ الفطر  Rhizoctonia solaniظيو اًر في  3عينات

مف مجموع  11عينة وىي األولى والسادسة والتاسعة (شكؿ
 )1أي انو ظير في  %27.3مف العينات وبمعدؿ تكرار قدره
 .%1كاف أعمى تكرار لو في العينة رقـ  1وىو ،%1.5
ويعد تسجيؿ ىذا الفطر عمى نبات الزينيا األوؿ في العراؽ.

تأثير الفطر في نبات الزينيا

حققت العزلة  A22لمفطر  R. solaniنسبة مرض وشدة

مرض بمغت 100و%96.5

قياساً بمعاممة السيطرة التي

كانت فييا النسبة المئوية لممرض وكذلؾ النسبة المئوية لشدة

المرض ( %2.5جدوؿ  2وشكؿ  .)2يعد الفطر R. solani
مف فطريات التربة وذا قدرة مرضية عالية ويصيب عوائؿ

نباتية كثيرة .كما ينتقؿ عف طريؽ البذور ويحدث تعفف
البادرات قبؿ وبعد البزوغ تقرحات في قواعد النبات ()9 ،2
وربما يرجع تعفف وتحمؿ البذور الى إفراز ىذا الفطر
لألنزيمات التي تحمؿ مادة البكتيف ( )14 ،7ولدى الفطر

شكل  .1صورة لخيط فطري لمفطر  R.solaniتوضح حالة

القابمية عمى أنتاج مواد أيضية مثبطة ألنبات البذور (.)17

التخصر

تقييم كفاءة  PEGفي حماية بذور الزينيا من االصابة

اختبار المقدرة اإلمراضية لعزالت الفطر

بالفطر

ظير مف نتائج ىذا األختبار (جدوؿ )1الذي أجري لمعرفة

اوضحت النتائج (جدوؿ )3اف طاقة ونسبة انبات البذور

تأثير العزالت الخمس لمفطر  R. solaniبطريقة ورؽ النشاؼ

المعاممة ب ـ PEGوالمزروعة في ترب ممقحة بمقاح العزلة

أف جميع العزالت حققت خفضاً معنوياً في نسبة اإلنبات

 A22بمغت  %45وبفارؽ معنوي كبير عف البذور غير

تراوحت بيف  . %81-4بينما كانت في معاممة السيطرة

المعاممة والتي بمغت لكمييما  .%7.5تتفؽ ىذه النتائج مع

 .%98واحدثت العزلة  A22نسبة إنبات بمغت  .%4يعزي

ماوجده  Baillyوآخروف ( )6مف أف البولي أثيميف كاليكوؿ

التبايف في تأثير العزالت في نسبة اإلنبات الى االختالؼ

ينشط األنزيمات المضادة لألكسدة مثؿ

الوراثي بيف العزالت ( )5والذي يقود الى التبايف في اطالؽ

Gatalase

و G.lutathioneو Reductaseولو تأثير في نمو النبات.

األنزيمات التي تحمؿ خاليا العائؿ،أو افراز المواد األيضية

وتتفؽ مع نتائج الدراسة التي قاـ بيا  Ghasemiوآخروف

ذات التأثير الساـ والتي تؤدي الى فشؿ األنبات ()20 ،15

( )12ومع ماوجده  Szopinskaو  )40( Tylkowskaمف

مع اف االنخفاض في نسبة إنبات البذور لـ يكف عالياً مع

أف معاممة بذور الزينيا بمحموؿ  PEGحسنت قابمية وسرعة

أكثر العزالت الفطرية لكنو ميـ حقمياً سيما اذا اقترف مع تأثير

اإلنبات وحققت تحوالً نوعياً في حيوية البذور .فالبذور بطيئة

عمر النبات وانعكاس ذلؾ عمى المجموع الخضري والجذري

المرضية والبيئية  .لذلؾ يؤثر تسريع اإلنبات أيجابياً عمى نمو

بعض الفطريات والمسببات األخرى في المراحؿ الالحقة مف

اإلنبات تستغرؽ وقتاً طويالً حتى تبزغ مما يعرضيا لممخاطر

وعمى معدؿ نمو النبات وتزىيره (.)36 ،2

النبات والتخمص مف األصابة المرضية المبكرة.
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كفاءة بعض المستخمصات النباتية والمستحضرات الحيوية

في تثبيط نمو الفطر R.solaniعلي الوسط الزرعي

أوضحت نتائج ىذه التجربة (جدوؿ )4أف مستخمص

الشمبالف  %0.2والمستخمص الحيوي بايوأميوف  %12أحدثا
أعمى نسبة تثبيط لمفطر وكانت ىذه النسبة %67.15

و %67.0عمى التتابع قياساً بمعاممة السيطرة التي كانت
نسبة التثبيط فييا  %0بينما لـ يحدث مستخمص الموتس

بتركيزيو  %0.5و %1وال المستحضر الحيوي Sb29
بتراكيزه الثالثة  %2و %4و %6أي تثبيط يذكر ليذا الفطر،

في حيف أحدث مستخمص الكريب فروت تركيز  %1تثبيطاً

أ

قدره .%42.17

جدول  .4تأثير بعض المستخمصات والمستحضرات الحيوية
في تثبيط الفطرR.solani

ب

شكل  .2تأثير العزلة  A22لمفطر  R.solaniفي انبات
بذور الزينيا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

السيطزة (الفطز بوفزدٍ)
هستخلص الشوبالى  %0.1هع الفطز
هستخلص الشوبالى  %0.2هع الفطز
هستخلص اللوتس  %0.1هع الفطز
هستخلص اللوتس %0.2هع الفطز

هستخلص كزيب فزوث  %0.5هع الفطز
هستخلص كزيب فزوث  %1هع الفطز
هستحضز بايو أهيوى  %1هع الفطز
هستحضز بايو أهيوى  %6هع الفطز
هستحضز بايو أهيوى  %12هع الفطز
هستحضز  %2 Sb29هع الفطز
هستحضز  %4 Sb29هع الفطز
هستحضز  %6 Sb29هع الفطز
 LSDعٌذ هستوى 0.05

0.00
18.00
67.15
0.00
0.00
16.62
42.17
0.00
18.55
67.00
0.00
0.00
0.00
2.45

ظيور ىذا المستوى الميـ مف التثبيط في مستخمص الشمبالف

أ -معاممة السيطرة من دون الفطرR.solani

لمفطر  R. solaniيدؿ عمى وجود مواد مثبطة في ىذا

ب -تأثير الفطر  R.solaniفي انبات البذور

المستخمص أدت الى ظيور ى ػ ػ ػذه اػمػ ػن ػت ػائػ ػج الميمة .وىذا ما

جدول  .2تأثير الفطر في نباتات الزينيا بالبيت الزجاجي
المعاممة

نسبة المرض%

شدة المرض%

العزلة A22

100.0

96.5

السيطرة

2.5

2.5

أكدتو الدراسات المتعددة التي أجريت لتحميؿ ىذا النبات
كيميائياً فظير أنو يحتوي عمى ن ػسبة مػ ػيم ػة م ػف ال ػ ػقػ ػم ػوي ػ ػدات

والكاليكوسيدات والفالفونيدات والمركبات الفينولية المثبطة

جدول  .3تأثير  PEGفي طاقة ونسبة إنبات البذور
الوعاهلت
*بذور هعاهلت بوحلول
 PEGهع الفطز
*بذور غيز هعاهلت
بـ PEGهع الفطز
*بذور هعاهلت بـ PEG
فقظ
*بذور غيز هعاهلت بــ
 PEGوبذوى فطز
* L.S.D.عٌذ هستوى
5050

ث

الوعاهلت

ًسبت التثبيظ
%1

طاقت االًباث%

ًسبت االًباث%

لمختمؼ أنواع الفطريات ( .)34 ،23وأتفقت النتائج التي

45.00

45

ظيرت لنا مع ماأشارت اليو الشركة المنتجة لمستحضر

7.5

7.5

البايوأميوف والتي وصفتو كمضاد لألمراض الفطرية ،كذلؾ مع

87.50

97.5

ما أشار اليو  Liuوآخروف ( )24و Angioniوآخروف ()4

65.5

95.0

و )8( Canthaphonمف أف عصارة الكريب فروت تحتوي

3.83

4.45

عمى بعض المركبات ذات الفعالية الميمة في منع نمو
وتطور الفطريات والكائنات الدقيقة الممرضة .كما أشار
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أف مستخمص الكريب فروت يحدد نمو الغزؿ الفطري ويعيؽ
.تكويف األبواغ لبعض الفطريات
كفاءة مستخمص الشمبالن والبايوأميون في حماية نبات

R.solaniالزينيا من تاثير الفطز

) الى حصوؿ خفض معنوي5 أدت المعامالت الثالث (جدوؿ

في نسبة وشدة المرض اذ بمغتا في معاممة الشمبالف
 عمى التتابع قياساً بمعاممة السيطرة التي%72.5 و%77.5
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هعذل وسى الٌباث
)الواحذ (غن
الجاف
الزطب
5050
5004
0.540
50595
5050
50522
50506

5.570
5026
50056
5060
50060

شذة
الوزض
%
2200

ًسبت
الوزض
%
2200

الوعاهلت

الفطز هع الشوبالى تزكيش
%o.2
25
2205
%02الفطز هع البايوأهيوى
44066
2200
الفطز هع الوبيذ بلتاًول
33096
055
ٍالفطز لوحذ
200
200
بذور لوحذها
0002
4026
5050  عٌذ هستوىLSD
جميع األرقام تمثل معدالً ألربعة مكررات

اف انخفاض نسبة وشدة المرض معنوياً وكذلؾ زيادة الوزف

الرطب والوزف الجاؼ في معاممتي المستخمصيف يدؿ عمى
R. قدرتيما ولو بشكؿ محدود عمى الحد مف األصابة بال ػ ػفطر

 الػ ػت ػ ػيA22  ويدؿ مف وجو آخر عمى قوة العزلةsolani
 وىذا المستوى مف.قاوم ػت ىذيف المستخمصيف بشكؿ واضح
التأثير غير العالي ليذيف المستخمصيف ينسجـ مع ماتوصؿ

 مسبب سريع القتؿR.solaniاليو الباحثوف وىو اف الفطر
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Pictinase وCellulase تفكؾ الجدر الخموية لمنبات مثؿ
كما يعد ىذا الفطر مف اىـ

.)42( Phosphataseو
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البذور وموت البادرات قبؿ وبعد االنبات لعدد كبير مف
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