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الكشف عن فعالية بعض العوامل االحيائية في استحثاث المقاومة في نباتات البطيخ عن طريق تقدير انزيم
 والفينوالت الكمية ومحتوى الكموروفيلPeroxidase الـ
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المستخمص

 في البطيخ تحتMacrophomina phaseolinaهدفت الدراسة الى تقويم كفاءة بعض العوامل االحيائية في خفض االصابة بمرض التعفن الفحمي
 بينت. والفينوالت والكموروفيلPeroxidaseظروف الظمة الخشبية والحقل والتحري عن فعالية عوامل االستحثاث من خالل الكشف عن فعالية انزيم الـ
– 0.0(  عمى باقي المعامالت بتحقيقها اقل نسبة و شدة اصابة اذ بمغتB.subtilis  هعT.viride النتائج تفوق معاممة التكامل بين العوامل االحيائية

 وكذلك تفوقت عمى بقية عمى باقي, عمى التوالي%)76.6 و88.3(  قياساً بمعاممة المقارنة (فطر ممرض بمفرده) التي بمغت, عمى التوالي%)0.0
نبات عمى/) غم2.4– 13.7() و4.0 –35.0( المعامالت بتحقيقها اعمى زيادة في معدل الوزن الطري والجاف لممجموعين الخضري والجذري بمغت

A.chrococcum  أوB.subtilis  مع كالً من البكترياتT.viride  يوم تفوق معاممتي التكامل بين المقاوم االحيائي15  وبينت النتائج بعد.التوالي
)80.6 و81.2(  ليبمغ, غم وزن طري من نباتات البطيخ/ دقيقة/ مقد ار عمى اساس التغير في االمتصاص الضوئيperoxidase بزيادة فعالية انزيم

 كما تفوقت المعاممتين بزيادة فعالية الفينوالت في النبات اذ بمغت36.9 قياساً بمعاممة المقارنة (فطر ممرض بمفرده) التي كانت فعالية االنزيم فيها

 وتفوقت فيها معاممة التكامل بين. غم/ ممغم3.6 ) غم في حين كانت فعالية الفينوالت في معاممة المقارنة (فطر ممرض بمفرده/) ممغم5.00 و5.21(
.) سباد56.3(  مع الفطر الممرض عمى باقي المعامالت بتحقيقها اعمى زيادة في مستوى الكموروفيل حيث بمغتB.subtilis  هعT.viride بين
.PGPR ,Macrophomina phaseolina , التعفن الفحمي:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate efficiency of some biological agents to reduce charcoal rot of Cantaloupe
which is caused by Macrophomina phaseolina under wooden canopy and to detect activity of inducer agents
through Peroxidase enzyme, phenols and chlorophyll contents. Results obtained under Wooden canopy,
treatment of combination between T.viride and B.subtilis was superior on other treatments. The disease
percentage and disease severity were (0.0), (0.0)% respectively compared to control treatment (pathogen) 88.3
and 76.6% respectively. However treatment of integration between T.viride and B.subtilis was superior on other
treatments in antagonism against M.phaseolina and to improve growth parameters of cantaloupe and increased
wet weight and dry weight of vegetation and root to (35.0 – 4.0), (13.7 – 2.4) g/ plant respectively. Results
indicated that treated plant produced phenols and peroxidase enzyme. Treatments of T.viride with B.subtilis or
T.viride with A.chrococcum showed superiority in inducing peroxidase enzyme. The change in light absorbance/
min/ g .Fresh weight of cantaloupe were 81.2 and 80.6 respectively, compared to control treatment (pathogenic
fungus) the activity of Peroxidase was 36.9. the same trend reflected to increase activity of phenols in treatments
of T.viride with B.subtilis or T.viride with A.chrococcum reached (5.21 and 5.00) mg/g. compared with control
treatment 3.6 mg/g. The result, also showed that all treatments increased chlorophyll content. Integration
between T.viride and B.subtilis achieved highest chlorophyll content (56.3) Spad.
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 -2تقييم كفاءة بعض عوامل االستحثاث االحيائية في

المقدمة

يعد البطيخ  Cucumis melo L.من المحاصيل االقتصادية

خفض نسبة وشدة اصابة نباتات البطيخ بالفطر

الميمة في العراق و التي تزرع بمساحات واسعة ,فقد اشارت

M.phaseolina

وتقدير فعالية انزيم Peroxidase

احصائيات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ( )3الى ان

والفينوالت تحت ظروف الظمة الخشبية:

ىكتار وبمعدل انتاج  172الف طن سنوياً ,اذ بمغ انتاج

االحيائية /دائرة وقاية المزروعات /و ازرة الزراعة .عقمت تربة

المساحة المزروعة بالبطيخ في العراق بمغت  16.57الف

نفذت التجربة في الظمة الخشبية التابعة لمختبر المبيدات

اليكتار الواحد  10.269طن .وفي السنوات االخيرة أصبحت

مزيجية و بتموس بنسبة  1:2بجياز المؤصدة في درجة ح اررة

االمراض الفطرية المحددة الرئيسية إلنتاج البطيخ ,وال سيما

 121س °وضغط  1.5بار لمدة ساعة ,كرر التعقيم مرتين

األمراض التي تسببيا فطريات التربة ومنيا الفطر

وبفارق زمني  24ساعة لكل مرة ,بعدىا زرعت اصص

الى اكتشاف طرق بديمة عن المبيدات لمكافحة المرض وىي

البكتريات  B.subtilisو A.chrococcumو

 .)16( Macrophomina phaseolinaتوجيت الجيود

بالستيكية بمعدل  3كغم تربة /اصيص .اضيف عالق
A.

استعمال الفطريات وانواع البكتريا الجذرية المحفزة لنمو النبات
(Plant Growth Promoting Rhizobacteria)PGPR
ضد فطريات التربة الممرضة لمنبات ومنيا مسبب مرض

االحيائية /دائرة وقاية المزروعات /و ازرة الزراعة المعزولة من

التعفن الفحمي فضالً عن دورىا في تحفيز نمو النبات (.)18

تكثيرىا باستعمال الوسط ( Nutrient Broth )NBالسائل

 brasilenseالتي تم الحصول عمييا من مختبر المبيدات
التربة والمشخصة بشريط االختبارات الكيموحيوية و التي تم

وقد ىدفت الدراسة الى استحثاث مقاومة جيازية ضد مرض

المعقم الموضوع في دوارق زجاجية سعة  250مل كالً عمى

التعفن الفحمي  M.phaseolinaباستخدام العوامل االحيائية

انفراد الى التربة بمعدل 100مل /اصيص وبتركيز (x 9

(,Bacillus subtilis ,Trichoderma viride
Azospirillum
,Azotobacter chroococcum
 .)brasilenseوالكشف عن فعالية المقاومات االحيائية عن

 107و 106 x 8و )106 x 1وحدة تكوين مستعمرة (/Cfu

مل) عمى التوالي اثناء زراعة البذور ,اضيف لقبح T.viride

محمالً عمى بذور الدخن المحمي بمعدل ( %1وزن /وزن)

طريق تقدير انزيم الـ  Peroxidaseوالفينوالت.

قبل  3ايام من الزراعة ,في حين تم اضافة نصف الكمية من

المواد وطرائق العمل

العالق البكتيري ولقاح المقاوم الحيىي  T. virideفي

 - 1عزل وتشخيص الفطر الممرض

معامالت الخمط ,بينما اضيف المبيد الكيميائي Paravan

جمعت نباتات ظيرت عمييا اعرض االصابة وتعفن الجذور

من انتاج شركة  Greenfields Australiaومادتو الفعالة

من حقول مختمفة في ابي غريب ,قطعت الجذور الى قطع

 Thiophanate methyl %70بتركيز  1غم /لتر وذلك

صغيرة بطول  1سم ,وعقمت سطحياً بمحمول ىابوكمورات

بعد يوم واحد من اضافة الفطر الممرض حسب توصية

الصوديوم بتركيز  %1كمور حر ثم غسمت بالماء المقطر

الشركة المنتجة لو ,اما لقاح الفطر الممرض اضيف محمالً

المعقم وجففت عمى ورق ترشيح ,ثم زرعت في اطباق بتري

عمى بذور الدخن المحمي بعد  10ايام من الزراعة بمعدل

بقطر  9سم حاوية عمى الوسط الزرعي  .PDAحضنت

( %1وزن /وزن) الى جميع المعامالت التي تتطمب ذلك.

االطباق عمى درجة ح اررة  2 ± 25س .°بعد  48ساعة

زرعت االصص ببذور بطيخ محمي صنف أنناس ,بواقع 5

نقيت العزالت بأخذ قرص بقطر  0.5سم من طرف نمو
الغزل الفطري بواسطة القاطع الفميني وزرعت في

بذور /اصيص .استعمل التصميم العشوائي الكامل  CRDوبـ

اطباق

 3مكررات /معاممة وتمت متابعة التجربة وسقييا كمما دعت

بتري حاوية عمى الىسظ  ,PDAوحضنت عمى درجة ح اررة

الحاجة .تم اخذ العينات بعد  15و 30يوما من اضافة المقاح

 2 ± 25س .°وتم التشخيص اعتماداً عمى المفاتيح

الفطري لعمل التحاليل الالزمة النزيم ال ـ Peroxidase

التصنيفية وبمساعدة الدكتورة ناىدة ميدي صالح /قسم وقاية

والفينوالت ,اذ تم تقدير انزيم ال ـ  Peroxidaseحسب طريقة

النبات.

 Hammerschidtواخرون ( )9وذلك بأخذ  1غم من اوراق
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النباتات وسحقيا مع  2مل من محمول فوسفات الصوديوم

 = 1تعفن ¼ المجموع الجذري واصفرار األوراق القريبة من

رشح الخميط من خالل  4طبقات من قماش المممل ووضع

 = 2تعفن ½ المجموع الجذري وذبول اكثر من ½ األوراق

عمى درجة ح اررة  4س °واستعمل الطافي مصد ار لألنزيم,

 = 3تعفن ¾ المجموع الجذري وذبول جميع األوراق

µlمن االنزيم المستخمص مع  ml1.5مه Pyrogallo

 = 4موت النبات وتعفن المجموع الجذري بالكامل.

 0.01M SPBو pH 6.5في درجة ح اررة  4س ,°بعد ذلك

قاعدة الساق.

في جياز النبذ المركزي  6000دورة /دقيقة ولمدة  20دقيقة

مع التمون البني في منطقة التاج وظيور االجسام الحجرية.

وحددت فعالية انزيم البيروكسديز ,وذلك باستعمال 100

واألجسام الحجرية غطت منطقة التاج.

بتركيز  M0.05في انبوبة جياز المطياف ,ويضاف 100

وقد حسبت النسبة المئوية لشدة االصابة حسب معادلة

 µlمن بيروكسيد الييدروجين بمقدار  %1حجم :حجم لبدء

 )19(Mckinneyوكما يأتي-:

التفاعل وسجل االمتصاص بجياز المطياف عند طول موجي

%شدة اإلصابت =
(عدد الٌباتاث هي الدرجت ( +.. + )0 × 0عدد الٌباتاث هي الدرجت [)4 × 4

 420نانوميتر كل  30ثانية واستخدمت  6قراءات,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ× 100

واستخدمت المعادلة االتية لتسجيل مقدار التغير في

العدد الكلي للٌباتاث الوفحوصت × 4

االمتصاص:
التغير باالهتصاص=

النتائج والمناقشة:
عزل وتشخيص الفطر الممرض

غم وزن طري

بينت نتائج العزل من جذور نباتات البطيخ المصابة وجود

اذ ان:

ثالث عزالت من الفطر كما جمبت عزلتين من مختبر السموم

التغير بمقدار قراءة الجياز

الفطرية /و ازرة العموم والتكنموجيا .وتبين من خالل الفحص ان

التغير بالوقت /دقيقة

الوان المستعمرات الفطرية بنية المون ,وتتدرج من المون البني

وتم تقدير محتوى الفينوالت الكمي الموجودة في االوراق حسب

الى البني الداكن نتيجة تكوين االجسام الحجرية غيرالمنتظمة

طريقة  )25( Rishiوذلك بسحق  g 1من االوراق مع 10

الشكل ,سوداء المون .وتتفق ىذه الصفات مع الصفات التي

 mlميثانول بتركيز  %80مع التحريك المستمر لمدة 15

اشار الييا العديد من الباحثين (.)21

دقيقة وفي درجة ح اررة  70س ,°بعدىا خمط مل واحد من

تقييم كفاءة بعض عوامل االستحثاث االحيائية في خفض

الراشح مع  ml 5من الماء المقطر المعقم و µl 250من

نسبة وشدة اصابة نباتات البطيخ بالفطر M.phaseolina

كاشف الفولين في انبوبة اختبار معقمة ,حضن المحمول في

وتقدير فعالية انزيم  Peroxidaseوالفينوالت تحت ظروف

درجة ح اررة  25س ,°بعد مرور  30دقيقة تم تقدير

اء
الظمة الخشبية :اثرت جميع عوامل المكافحة االحيائية سو ً
بمفردىا او بالتكامل فيما بينيا ,B.subtilis ,T.viride

االمتصاص بجياز المطياف الضوئي وعند طول موجي
 725نانوميتر ,وتم حساب كمية الفينول عمى اساس  mgمن

A.chrococcumو A.brasilenseفي المعامالت المموثة

الفينوالت لكل  gنسيج نباتي طري واستعممت مادة الكايتيكول

بالفطر الممرض من خفض نسبة و شدة االصابة قياساً

مادة قياسية .وبعد مرور  50يوم من الزراعة تم قياس محتوى

بمعاممة المقارنة المموثة بالفطر الممرض بمفرده (جدول .)1

النباتات من الكمورفيل ,وحسبت نسبة االصابة حسب المعادلة

(النسبة المئىية لالصببة =

عدد النببتبت المصببة
العدد الكلي للنببتبت المفحىصة

اذ تراوحت معاممة التكامل بين العوامل االحيائية B.subtilis

, )011 x

او  A.chrococcumمع T.viride

وتم تقدير شدة االصابة عمى المجموعين الخضري والجذري

%0.0 – 0.0

و % 8.2 –0.0عمى التوالي ,قياساً بمعاممة المقارنة (فطر

باستعمال الدليل المرضي المكون من  5درجات والموصوف

ممرض بمفرده) التي بمغت  88.3و %76.6عمى التوالي,

من قبل  Woltzو )30( Arthurوكما يمي:

كما كانت اقل المعامالت فاعمية في خفض نسبة االصابة

 = 0النبات سميم (ال توجد أع ارض ظاىرية عمى االجزاء

والشدة ىي معاممة المبيد  Paravanوالتي بمغت 46.6

اليوائية والجذور).

و %42.7عمى التوالي.
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جدول  . 1تأثير بعض العوامل االحيائية والمبيد الكيميائي  Paravanفي خفض نسبة و شدة االصابة بمرض التعفن الفحمي
في البطيخ تحت ظروف الظمة الخشبية
ث

الوعاهلت

 %االصابت

 %شدة االصابت

1
2

الوقارًت ( بدوى فطر )
الوقارًت (M.phaseolina ) Ma-2

3
4
5
6
7
8
9

T. viride
B. subtilis
A. chrococcum
A. brasilense
T. viride + Ma-2
B. subtilis + Ma-2
A.chrococcum + Ma-2

10
11

A.brasilense + Ma-2
B. subtilis + T. viride + Ma-2

0
86.6
0
0
0
0
6.6
3.3
6.6
13.3
0.0

0
76.6
0
0
0
0
4.0
3.1
5.2
8.4
0.0

12

A. chrococcum + T. viride + Ma-2

3.3

2.1

13

A. brasilense + T. viride + Ma-2

6.6

5.3

14

A. chrococcum + B. subtilis + Ma-2

16.6

12.5

15

A. brasilense + B. subtilis + Ma-2

16

A.brasilense + A.chrococcum + Ma-2
+ A. chrococcum + B. subtilis + Ma-2
A. brasilense
Paravan + Ma-2
)LSD(0.05

26.6
33.3

25.5
30.1

43.3

38.2

46.6
7.8

42.7
4.1

17
18
19

كل رقم في الجدول يمثل معدل  3مكررات كما اشارت نتائج

وفعالية الفينوالت فييا كانت  2.28ممغم /غم .بعد  30يوم

تقويم قابمية العوامل المختبرة في استحثاثيا لممقاومة الجيازية

من اضافة المعامالت انخفضت معاممة انزيم peroxidase

من خالل التأثير في فعالية انزيم (Po) peroxidase

في معاممة التكامل بين المقاوم االحيائي  T.virideمع كالً

المعامالت (شكل  1و  ) 2تفوق معاممتي التكامل بين

االمتصاص

من البكتريات  B.subtilisأو  A.chrococcumالى 73.1

والفينوالت .فقد اظيرت النتائج بعد  15يوم من اضافة

و

المقاوم االحيائي  T.virideمع كالً من البكتريات

72.6

عمى

اساس

التغير

في

الضوئي/دقيقة/غم وزن طري ,وبمعدل زيادة في فعالية

 B.subtilisأو  A.chrococcumفي كفاءتيا في استحثاث

الفينوالت  3.87و 3.77ممغم /غم ,اما معبملة B.subtilis

المقاومة في نباتات البطيخ بزيادة فعالية انزيم peroxidase

و A.chrococcumفقد بمغ االنزيم فييا  67.2و65.9

وزن طري من نباتات البطيخ ,ليبمغ  81.2و 80.6عمى

معدل االنزيم في معاممة المبيد الكيميائي Paravan

اساس التغير في االمتصاص الضوئي /دقيقة /غم وزن طري

الى 26.4ممغم /غم ,في حين بمغت فعالية الفينوالت 1.64

من نباتات البطيخ قياساً بمعاممة المقارنة (فطر ممرض

ممغم /غم (شكل .)3

وفعالية الفينوالت بمغ  3.52و 3.53ممغم /غم ,كما انخفض

مقد ار عمى اساس التغير في االمتصاص الضوئي /دقيقة /غم

بمفرده) التي كانت فعالية االنزيم فييا  36.9كما تفوقت
المعاممتين بزيادة فعالية الفينوالت في النبات اذ بمغت 5.21

و 5.00ممغم /غم في حين كانت فعالية الفينوالت في معاممة
المقارنة (فطر ممرض بمفرده)  3.6ممغم /غم ,اما معاممة
المبيد الكيميبئي  Paravanفقد احتمت المرتبة االخيرة في

زيادة فعالية انزيم  peroxidaseفقد بمغت  29.8ممغم /غم
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شكل  .1تأثير المعامالت االحيائية في فعالية انزيم peroxidase

( التغير باالمتصاص /دقيقة /غم وزن طري) .كل رقم في الجدول يمثل معدل  3مكررات

شكل  .2تأثير المعامالت االحيائية في فعالية الفينوالت (ممغم /غم)

 T.virideمع  B.subtilisمع الفطر الممرض عمى باقي

كما بينت النتائج (شكل  )4ان المعامالت المستعممة جميعيا

لمكافحة مرض التعفن الفحمي في البطيخ حققت زيادة معنوية

المعامالت بتحقيقيا اعمى زيادة في مستوى الكمورفيل حيث

في محتوى النبات من الكموروفيل الكمي بعد  50يوماً من

بمغت  56.3سباد ,تمتيا معاممة التكامل بين  T.virideمع

اضافة المقاح الفطري اذ تراوحت معدالتو بين – 33.97

A.chrococcum

 56.3سباد قياساً بمعاممة المقارنة (فطر ممرض بمفرده)

حققت معاممة المبيد الكيميبئي  Paravanاقل نسبة زيادة في

التي كانت فيو  28.4سباد ,وقد تفوقت معاممة التكامل بين

بزيادة بمغت  52.0سباد ,في حين

الكموروفيل حيث بمغ  33.9سباد.
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شكل  . 3تأثير العوامل االحيائية في نسبة الكموروفيل في النبات

ان دور المقاوم االحيائي T.virideفي مقاومة المسبب

و .)12( Oxydifficidinوكذلك انتاجيا لألنزيمات الحالة

المرضي قد يكون من خالل قدرتو عمى التطفل المباشر عمى

 Lytic Enzymesالتي تعمل عمى تحميل المركبات

الفطر الممرض  M.phaseolinaبااللتفاف حول الغزل

البوليميرية وبالتالي تثبيط نمو المسببات لمنبات ومن اىم ىذه

الغزل الفطري وافراز االنزيمات التي تحمل جدرانو وبالتالي

االنزيمات

وايضا يمكن ان يعود الى مقدرتو عمى احداث تغير في
تركيب النظام الجذري من خالل زيادة سمك الجدار الخموي

 ,)7(Superoxide dismutaseفضالً عن كفاءتيا في
زيادة مقاومة النبات من خالل تحفيز المقاومة الجيازية

لخاليا الجذر وكذلك زيادة جاىزية العناصر الغذائية لمنبات

لمنبات عن طريق زيادة فاعمية انزيمات الـ Peroxidase

في

الذي يعمل عمى زيادة محتوى االوراق من الكموروفيل وكذلك

مستوى فعالية انزيمي ال  Peroxidaseفي جذور نباتات

افراز االوكسينات التي تعمل عمى زيادة المساحة الورقية

جوز اليند وفستق الحقل بعد  3أيام من معاممة التربة

لمنبات وبالتالي زيادة تصنيع المواد  )4و .)15في حين تكمن

بالفطر  ,T.virideفضالً عن زيادة مستويات المواد الفينولية.

كفاءة المقاوم الحيوي البكتيري  A.chrococcumفي خفض

Peroxidaseوال  Chitinaseفي النباتات المعاممة بالمقاوم

خالل تثبيتيا لمنتروجين الجوي ( ,)5و كذلك زيادة جاىزية

االحيائي  T.virideبعد  72 - 48ساعة عمى التوالي .وان

عنصر الفسفور  ,)1( Pفضالً عن اف ارز اليرمونـات النباتية

الميمة لمنبات والتي تزيد من كفاءة عممية البناء الضوئي

في النبات والكائنات الحية الدقيقة ومن تمك اليرمونات ىي

وزيادة محتوى النبات من الكموروفيل ( .)2ان التأثير الذي

الجبرلينات  ,Gibberellinsالسبيتىكبينينبت Cytokinins
واالوكسينبت  Auxinsمثل)IAA( Indole Acetic Acid
والتي تحفز نمو النبات وزيادة كفاءتو عمى امتصاص

يؤدي الى تثبيط نمو الفطر الممرض وخفض االصابة (,)22

و ,Chittinaseوكذلك انزيم  Catalase ,Lecithinaseو

وبالتالي زيادة مقاومة النبات لإلجيادات البيئية ( .)24فقد

وجد  Karthikeyanوآخرون ( )14ان ىنالك زيادة

,Amylase

,Lipase

Protease

و ,)01( B-1,3-glucanaseكما تقوم بإفراز السايتوكاينين

نسبة وشدة االصابة الى تأثيرىا المباشر عمى النبات من

كما اشار  )8( Harmanالى زيادة فعالية إنزيمي ال

التـي اما تكون ذات تأثير محفز او مثبط لمعمميات الفسمجية

المقاوم االحياتي يعمل عمى زيادة المواد الغذائية والعناصر

احدثتو البكتريب  B. subtilisفي خفض نسبة االصابة
بمرض التعفن الفحمي يعود الى قدرتيا عمى انتاج المضادات
الحيىية  Antibioticsومه تلك المضبدات Bacillomycin
,Mycosubtilin ,Surfactin ,Iturin A ,D
Subtilin ,Difficidin ,Fengycin ,Bacillysion

العناصر الغذائية ( .)28او يعود الى قدرتيا عمى انتاج

بعض االنزيمات المحممة لالحياء الدقيقة االخرى مثل
,Catalase
,Amylase
,Esterase
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Determination of optimum dose and frequency

 والـPhosphatase ,Phenol Oxidase,Peroxidase
 وكذلك انتاج سيانيد الييدروجين,)01( Nitrogenase
Hofte  فقد اشار.)14( Hydrogen Cyanide )HCN(
 لهب القدرةA.chrococcum ) ان البكتريب00( Bakkerو
Induced

عمى استحثاث مقاومة جيازية في النبات

 من خالل انتاج مركباتSystemic Resistance

A.brasilense  بينما يعود تأثير البكتريب.Siderophores

في خفض نسبة وشدة االصابة الى تحسين نمو النبات من
خالل تثبيت النتروجين وجعمو ميس اًر لالمتصاص من قبل

 والسايتوكاينياتIAA الجذور وافراز منظمات النمو مثل

وكذلك جعل بعض العناصر مثل الفسفور اكثر جاىزية
 كما انيا تزيد من عدد العقد الجذرية وتحسن صفات,لمنبات
التربة المزروعة بيا من خالل زيادة نسبة النتروجين واذابة
27 و18( مركبات الفوسفات في الوسط الذي تتواجد فيو

 او تعود الى قدرتيا عمى تثبيط المسببات المرضية.)29و
من خالل افراز المواد المضادة لممسببات المرضية مثل

, وانتاج مواد مخمبية تمسك الحديدHCN وBacteriocins
وتحفيز المقاومة في النبات من خالل الزيادة في فعالية
البروتينات ذات العالقة باالمراضية واالنزيمات الدفاعية
 وايظاً تراكم المكنين,وتراكم الفايتوالكسينات والمركبات الفينولية

.)26 و23 و7( الذي يعيق تقدم المسببات المرضية
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