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الخالصة
النامیة Paecilomyces lilacinusأظھرت نتائج اختبار الفعالیة التثبیطیة لراشح مزارع ست عزالت من الفطر

) SSB(لصویا سكروز السـائل ووسط مستخلص فول ا) PSA( على وسط مستخلص البطاطا سكروز السائل 
Pythiumضد الفطر الممرض  aphanidermatum أن العزلتینPL3 وPL4 أظھرتا أكبر خفض لمعدل

في . سم  لراشح نمو العزالت على الوسطین على التوالي٠.٩٣، ٠.٩٣سم و ٢.١٦، ١.٨٣النمو القطري بلغ 
.Pلفطر حین أظھرت نتائج أثر معاملة التربة بالعزالت الستة ل lilacinus في بعض معاییر نمو نباتات الخیار

طول المجموع (تحت ظروف البیت البالستیكي أن معظم المعامالت حسنت معنویا جمیع معاییر النمو المدروسة  
نبات ، الوزن الجاف للمجموع الخضري / الخضري والمجموع الجذري ، عدد األوراق وعدد اإلزھار 

معنویا على معاملة المسبب المرضي أذ PL4و PL3، فقد تفوقت المعاملتان ) نبات/ وللمجموع الجذري 
/ زھرة ١.٦٦، ١.٦٦نبات ،/ ورقة ٥.٣٣، ٦.٣٣سم ،  ١٢.٠، ١٣.٠سم ،  ٢٧.٠، ٣٠.٣٣بلغت  

بب نبات وعلى التوالي فیما بلغت في معاملة المس/ غم ٠.٦٣، ٠.٦١نبات ،  / غم ١.٤٣، ١.٤٠نبات ، 
كما بینت نتائج . نبات / غم ٠.١٢، ٠.٥٥نبات ،  /زھرة٠.٠نبات ، /ورقة١.٣٣سم ، ٢.٣٣، ٣.٦٦المرضي 

.Pفي حمایة نباتات الخیار من اإلصابة بالفطر الممرض P. lilacinusأثر معاملة التربة بعزالت الفطر 
aphanidermatum تحت ظروف البیت البالستیكي أن العزلةPL3 كفاءة عالیة في خفض النسبة أظھرت

كما أظھرت التجربة الحقلیة خفضا معنویا  في %. ٦.٦٦المئویة لنباتات الخیار المصابة قبل وبعد البزوغ بلغت 
خفضا معنویا  PL4و PL3حیث أظھرت العزلتان P. aphanidermatumنسبة إصابة نباتات الخیار بالفطر 

تفوقھا المعنوي على معاملة المبید PL3، كما أظھرت العزلة % ))٢١.٦٦و ١٨.٦(في نسبة اإلصابة بلغت 
% .٢٣.١٦الفطري ریدومیل  في خفض نسبة اإلصابة حیث بلغت في معاملة المبید الكیمیائي 

المقدمة
من أمراض الخیار المھمة P. aphanidermatumیعد مرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر 

دان العالم حیث یعد ھذا الفطر من فطریات التربة الواسعة االنتشار في العالم في القطر وفي العدید من بل
إذ یستطیع النمو ضمن مدى واسع من درجات الحرارة ) ١٩٨٨وآخرون ، Farvinو١٩٨٥الخفاجي ، (

، یمتاز ھذا الفطر بقدرتھ ) ١٩٩٩واخرون ، Postma(لكنھ یفضل المناطق الحارة ° م٣٠- ١٠تتراوح بین 
نافسیة العالیة ومعدل نموه السریع وعدم تخصـصھ وقدرتھ على أنتاج السـموم واإلنزیمات المحللة الت
)Lefshitz، مما یؤدي إلى أحداث خـسائر كبیرة في إنتاجـیة ھذا المحصول ، تـتطلب ) ١٩٨٤وآخرون ،

والملوثة للبیئة " صادیاعملیة الحد من خطورة ھذا المرض استخدام عملیات المكافحة الكیمیائیة المكلفة اقت
)Lumsdenوlocke،قصیر األمد إذ أن مجتمع اآلفة ممكن أن یزداد بشكل " عن أنھا حال" ، فضال) ١٩٨٩

، باإلضافة إلى ) ١٩٨٠،EdgingtonوBruin(كبیر نتیجة لتطور سالالت جدیدة متحملة لھذه الكیمیائیات 
وتلویثا للمیاه الجوفیة ، كل ذلك دفع دول عدیدة في العالم إلى تأثـیراتھا السمیة لإلنسان والنباتات والحیوانات 

لذا زاد االھتمام بالمكافحة اإلحیائیة . تـقنین استخدام ھذه المبیدات ومنع تداول ما ھو شدید السمیة منھا 
باعتـبارھا طریقة أمینة واقـتصادیة وممكن برمجة استخدامھا مع طرائق المكافحة األخـرى ضمن برامج 

من بین أھم عوامل المكافحة اإلحیائیة التي P. lilacinus، ویعد ) ١٩٨٥، Linsansky(كافحة المتكاملة الم
Zorillaو١٩٧٩Davidواخرون ،Jatala(استخدمت بنجاح في مكافحة الدیدان الثعبانیة الممرضة للنبات 

العدید من بلدان العلم ، كمل ، مما أدى إلى إنتاجھ بشكل تجاري في) ١٩٨٩و آخرون، ١٩٨٥Cabanillasو
) .١٩٩٦, أسطیفان واخرون ( سجل في العراق كمبید لمكافح الدیدان الثعبانیة الممرضة للنبات 

٢٧/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠/٩/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
ة عن أشارت الدراسات الحدیثة إلى فاعلیة ھذا الفطر في الحد من خطورة بعض األمراض المتسبب

الفطریات الممرضة للنبات ، لذا ھدفت ھذه الدراسة إلى التحري عن فاعلیة ست عزالت من الفطر
P. Lilacinus في مكافحة الفطرP. aphanidermatum المسبب المرضي لمرض سقوط بادرات

. الخیار تحت ظروف المختبر والبیت البالستیكي والحقل 



مواد البحث وطرائقھ
تم الحصول علیھا من قسم P. Lilacinusاستخدم في ھذا البحث ست عزالت من الفطر :ت عزالت الفطریا

كما استخدمت عزلة ممرضة . وزارة العلوم والتكنولوجیا / المبیدات اإلحیائیة في دائرة البحوث الزراعیة 
قطع تم عزلھا من بادرات خیار مصابة بمرض سقوط البادرات بأخذ P. aphanidermatumمن الفطر
ھایبوكلورایت % ١من منطقة الجذور أسفل منطقة التاج وتعقیمھا سطحیا  بمحلول ) سم ٠.٥( صغیرة 

الصودیوم لمدة دقیقة واحدة وبعد غسلھا بالماء المعقم ثالث مرات تم زرعھا في أطباق بتري مجھزة بالوسط 
تنقیة النموات الفطریة وبعد یومین تم ) ٢٠٠: ١٠: ٢٠( الزرعي آكار سكروز مستخلص البطاطا 

) .١٩٨٠, واخرون Domsch(وتشخیصا وفق المفتاح التصنیفي الخاص 
P.  aphanidermatum:في معدل النمو القطري للفطر P. lilacinusأثر راشح مزارع الفطر 

) وسط مستخلص البطاطا سكروز السائل ووسط فول الصویا سكروز السائل ( استخدم الوسطین الزرعیین 
مل ١٥٠وذلك بتلقیح دوارق زجاجیة سعة P. lilacinusتحضیر راشح مزارع العزالت الستة للفطر ل

سم لكل دورق من احد عزالت ٠.٥مل من احد الوسطین الزرعیین اعاله بقرص واحد قطر ٥٠حاویة على 
واحد ، النمیة على الوسط الزرعي آكار سكروز مستخلص البطاطا بعمر أسبوع P. Lilacinusالفطر  

یوما  تم استخالص راشح المزارع باستخدام قمع بخنر مجھز ١٤م لمدة ٢± ٢٥وبعد التحضین على درجة 
مایكرومیتر ، ولبیان ٠.٣٤قیاس Milliporeثم باستخدام مرشح دقیق Whatman no. 1بورق ترشیح 

سم مجھزة ٥قیاس استخدمت اطباق بتريP.  aphanidermatumأثر الراشح في النمو القطري للفطر 
من الوسط الزرعي لكل عزلة % ٢٠بالوسط الزرعي وأضیف إلیھا راشح المزارع بتركیزین ھما صفر و 

سم من الفطر٠.٥على حدة ، لقح مركز كل طبق بقرص واحد 
P. aphanidermatum م وجرت متابعة یومیة لحساب معدل °٢± ٢٥وحضنت األطباق على درجة

وتم حساب نسبة .الممرض ولحین وصول النمو في معاملة المقارنة الى حافة الطبق النمو القطري للفطر 
.  التثبیط وفق المعادلة االتیة 

في مكافحة مرض سقوط بادرات الخیار المتسبب عن الفطرP. lilacinusتقییم كفاءة الفطر 
P. aphanidermatum: بھدف تقییم كفاءة العزالت الستة للفطرP. lilacinusفي مكافحة الفطر
P.  aphanidermatum المسبب المرضي لسقوط بادرات الخیار ، نفذت تجربتان األولى في البیت

كغم  وبواقع خمسة أصص لكل معاملة ، جھزت ١البالستیكي حیث استخدمت أصص بالستیكیة سعة 
أصیص النامي /  P. aphanidermatumغم من لقاح الفطر  ١االصص  بتربة مزیجیھ معقمة ملوثة بـ 

وبعد ثالثة أیام  ) حجم / وزن / وزن ٧: ٧: ٣( على وسط نخالة الحنطة وجریش كوالح الذرة والماء 
٢Xأصیص یحتوي / غم لقاح ١وبواقع P. Lilacinusلوثت األصص بلقاح احد العزالت الست للفطر  

١٠٧CFUم أخرى زرع كل أصیص بعشرة بذور من الخیار النامي على نفس الوسط أعاله وبعد ثالثة أیا
صنف المختار ووزعت األصص داخل البیت البالستیكي وفق تصمیم القطاعات العشوائیة التامة 

: وتم تسجیل البیانات التالیة RCBDالتعشیة
.قبل وبعد البزوغ ( معدل عدد النباتات المصابة -أ

.ذري للبادرات الباقیة في كل معاملة معدل الوزن الجاف للمجموع الخضري وللمجموع الج- ب
.معدل عدد األوراق وعدد اإلزھار في كل معاملة - ت

أما التجربة الثانیة فقد نفذت في قطعة ارض مناسبة حرثت جیدا ونعمت وقسمت الى ثالثة قطاعات 
لمروز بلقاح سم ، لوثت ا٧٥م والمسافة بین مرز وآخر ٣متساویة ، قسم كل قطاع الى تسعة مروز بطول 

غم ١النامي على وسط نخالة الحنطة وجریش كوالح الذرة والماء وبواقع P.  aphanidermatumالفطر 
غم ١وبواقع P. Lilacinusمتر طوال ، وبعد ثالثة أیام لوثت المروز بلقاح العزالت الستة للفطر / لقاح 
جوة والمسافة بین جوة / ثالث بذور ( لخیار متر طوال ، وبعد ثالثة أیام أخرى زرع كل مرز ببذور ا/ لقاح 

:ووفق المعامالت التالیة ) سم ٣٠وأخرى 
.مقارنة بدون أي إضافة -١

قطر المستعمرة في متوسط-متوسط قطر المستعمرة في معاملة المقارنة 
=نسبة التثبیط  

متوسط قطر المستعمرة في معاملة المقارنة
X١٠٠



.المسبب المرضي لوحده -٢
) .مرز / غم ٥، Ridomil 5 G( معاملة المبید الفطري + المسبب المرضي-٣
.PL1معاملة العزلة + المسبب المرضي-٤
. PL2عاملة العزلة م+ المسبب المرضي-٥
.  PL3معاملة العزلة + المسبب المرضي-٦
.  PL4معاملة العزلة + المسبب المرضي-٧
.  PL5معاملة العزلة + المسبب المرضي-٨
. PL6معاملة العزلة + المسبب المرضي-٩

لبادرات وجرت متابعة دوریة لحساب النسبة المئویة لمعدل عدد النباتات المصابة بمرض سقوط ا
. في كل معاملة 

النتائج والمناقشة
تبین :P. aphanidermatumفي معدل النمو القطري للفطر P. lilacinusأثر راشح مزارع الفطر 

النامیة على الوسطین P. Lilacinusأثر اختبار  راشح مزارع العزالت الستة للفطر) ١الجدول ( النتائج  
معدل النمو في) سكروز السائل ووسط فول الصویا سكروز السائل وسط مستخلص البطاطا ( الزرعیین 

الوسط ألزرعي أن التأثیر أعتمد على نوع العزلة ونوعP. aphanidermatumالقطري للفطر الممرض 
على وسط النامیةإذ تباین التأثیر حسب نوع العزلة  ، وعند مقارنة  نسب التثبیط  في نمو المسبب المرضي

مع نسب التثبیط على P. lilacinusطا والسكروز  المدعم براشح مزارع عزالت الفطر  مستخلص البطا
أكثر تأثیرا في خفض وسط فول الصویا سكروز السائل ، یظھر ان راشح مزارع الوسط فول الصویا كان

أو العزالت وزاد من نوعیةمعدل النمو للفطر الممرض ، وقد یرجع السبب إلى أن ھذا الوسط قد دعم نمو
P. lilacinusفاعلیة الفطر على العموم فأن ھذه النتائج تعد أول أشارة الى. كمیة االیض الحیوي المثبط 

.P.  aphanidermatumفي تثبیط نمو الفطر الممرض  

.Pالنامیة على معدل النمو القطري للفطر P. lilacinusأثر راشح مزارع عزالت الفطر ) : ١( الجدول 
aphanidermatum.

عزالت الفطر               
P. lilacinus

معدل النمو القطري للفطر
P.aphanidermatumنسبة التثبیط

وسط مستخلص 
البطاطا

وسط فول 
الصویا

وسط مستخلص 
البطاطا

وسط فول  
الصویا

PL1٢.١٦١.٠٦٥٦.٨٧٨.٨
PL2٤.١٦٠.٩٦١٦.٨٨٠.٨
PL3١.٨٣٠.٩٣٦٣.٤٨١.٤
PL4٢.١٦٠.٩٣٥٦.٨٨١.٤
PL5٤.٣٣١.٣٠١٣.٤٧٤
PL6٤.٥٥١.٢٦٩٧٤.٨

٥٥٠٠مقارنة
LSD (P=0.05 )٠.٣٨٠.٢٢.٤٤١.٢٣

P. lilacinus
P. aphanidermatum.

في P. lilacinusأثر معاملة التربة بالفطر)  ٢الجدول ( بینت نتائج :ربة البیت البالستیكي تج-١
نت معنویا جمیع بعض معاییر نمو نباتات الخیار تحت ظروف البیت البالستیكي أن معظم المعامالت حس

/ طول المجموع الخضري والمجموع الجذري ، عدد االوراق وعدد االزھار ( معاییر النمو المدروسة 
و PL3حیث تفوقت المعاملتان ) معاملة / معاملة ، الوزن الجاف للمجموع الخضري وللمجموع الجذري 

PL4 ( سم ، ) ١٢.٠، ١٣.٠( ، سم) ٢٧.٠، ٣٠.٣٣( معنویا على معاملة المسبب المرضي أذ بلغت
٠.٦١( نبات ، / غم ) ١.٤٣، ١.٤٠( نبات / زھرة ) ١.٦٦، ١.٦٦( نبات ، / ورقة ) ٥.٣٣، ٦.٣٣



١.٣٣سم ، ) ٢.٣٣، ٣.٦٦( نبات وعلى التوالي ، فیما بلغت في معاملة المسبب المرضي / غم ) ٠.٦٣،
.نبات/ غم ) ٠.١٢، ٠.٥٥( نبات ، / زھرة ٠.٠نبات ، / ورقة 

.في تحسین معاییر نمو نباتات الخیار بوجود الفطر   P. lilacinusأثر معاملة التربة بالفطر ) :٢( جدول 
.تحت ظروف البیت البالستیكيP.  aphanidermatumالممرض

P. lilacinusعزالت الفطر
طول المجموع 

الخضري
)سم ( 

طول المجموع 
الجذري

)سم ( 
عدد 
نبات/األوراق

عدد 
األزھار

نبات/ 

الوزن الجاف 
للمجموع الخضري

)غم ( 

الوزن الجاف 
للمجموع الجذري 

)غم (
PL1٢٤.٦٦١٠.٠٤.٠٠.٦٦٠.٧٩٠.٢٠
PL2٢٨.٠٠٨.٦٦٥.٠١.٣٣١.٣١٠.٤١
PL3٣٠.٣٣١٣.٠٦.٣٣١.٦٦١.٤٠٠.٦١
PL4٢٧.٠٠١٢.٠٥.٣٣١.٦٦١.٤٣٠.٦٣
PL5٢٠.٣٣١٠.٣٣٤.٣٣١.٠٠١.٠٢٠.٢٧
PL6٢٦.٣٣١١.٦٦٤.٦٦٠.٣٣٠.٨٨٠.٤٨

٣.٦٦٢.٣٣١.٣٣٠.٣٣٠.٥٥٠.١٢الفطر الممرض لوحده
١٩.٠٠٩.٣٣٥.٦٦١.٦٦٠.٧٥٠.٢١مقارنة

LSD (P=0.05 )٧.٠٠٥.٣٧١.٨٣٠N.S٠.١٥٠.١٠

یة نباتات الخیار من االصابة بالفطرفي حماP. lilacinusأظھرت نتائج أثر معاملة التربة بالفطر
P. aphanidermatum تحت ظروف البیت البالستیكي أن معظم العزالت أحدثت خفضا معنویا في

مقارنة مع معاملة المسبب المرضي ، وأظھرت ) قبل وبعد البزوغ ( النسبة المئویة لعدد النباتات المصابة 
في حین بلغت في ) % ٦.٦٦( ویة للنباتات المصابة بلغ كفاءة عالیة في خفض النسبة المئPL3العزلة 

كشفت ھذه النتائج وألول مرة في القطر عن كفاءة ) . ٣الجدول ) % ( ٧٣.٣٣( معاملة المسبب المرضي 
المسبب المرضي P.  aphanidermatumفي التضاد مع الفطرP. lilacinusعدد من عزالت الفطر 

رت الى أمكانیة أستخدام بعض ھذه العزالت لتوفیر حمایة جیدة لنباتات لسقوط بادرات الخیار وكما أشا
وأشارت الدراسات في ھذا المجال إلى التأثیر P.  aphanidermatumالخیار من اإلصابة بالفطر 

في المكافحة االحیائیة والحد من التأثیر السلبي للمسببات المرضیة  P. lilacinusاالیجابي الستخدام الفطر 
ى بعض من مواصفات  النباتات والتي منھا  طول المجموع الخضري والمجموع الجذري والوزن الجاف عل

KhanوReddyو١٩٨٨, IiusainوKhan( للمجموعین الخضري والجذري  لنبات اللوبیا والطماطة 
) .١٩٩٥، Bensonو Cartwrightو١٩٨٨,

في خفض نسبة أصابة P. lilacinusبة بعزالت الفطر أظھرت نتائج أثر معاملة التر:تجربة الحقل -٢
أن جمیع العزالت المختبرة ) ٤الجدول (تحت ظروف الحقل P. aphanidermatumنباتات الخیار بالفطر 

و PL3في نسبة االصابة مقارنة مع معاملة المسبب المرضي وأظھرت العزلتان " معنویا" أحدثت خفضا
PL4وعلى التوالي فیما بلغت في ) % ٢١.٦٦(، ) % ١٨.٦٠(الصابة بلغت أكبر خفض معنوي في نسبة ا

تفوقھا المعنوي على معاملة المبید PL3، كما أظھرت الزلة ) % ٨٢.٩٣( معاملة المسبب المرضي 
أن ) % . ٢٣.١٦(في خفض نسبة االصابة حیث بلغت في معاملة المبید الكیمیائي ) الریدومیل ( الكیمیائي 

كانت االفضل في كبح أصابة نباتات الخیار PL3د دعمت نتیجة البیت البالستیكي في أن العزلة ھذه النتائج ق
أتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة       أسطیفان وآخرون . P.  aphanidermatumبالفطر الممرض

الكیمیائي ریدومیل قد تفوقت على المعاملة بالمبیدP. lilacinusوالتي أكدت أن المعاملة  بالفطر ) ٢٠٠٠(
..Pythium sppفي خفض أصابة بذور النارنج بالفطر 

.Pفي حمایة نباتات الخیار من اإلصابة بالفطر الممرض P. lilacinusكفاءة عزالت الفطر ) : ٣(الجدول 
apanidermatum تحت ظروف البیت البالستیكي.

P. apanidermatumلمعدل عدد النباتات المصابة بالفطر % المعاملة
بعد البزوغقبل البزوغ

PL1 + ٢٠.٠٢٠.٠الفطر الممرض
PL2 +٢٠.٠٦.٦٦الفطر الممرض
PL3 +٠.٠٦.٦٦الفطر الممرض
PL4 +٦.٦٦٦.٦٦الفطر الممرض



PL5 +٠.٠٢٠.٠الفطر الممرض
PL6 +٥٣.٣٣١٣.٣٣الفطر الممرض

٦٠.٠١٣.٣٣الفطر الممرض لوحده
٤.٠٠.٠رنة مقا

LSD ( P =0.05 )٣٣.٩٨N S.

)٤ : (P. lilacinus
. تحت ظروف الحقل P. apanidermatumبالفطر

لالصابة% المعاملةلالصابة% المعاملة
PL1 +٣٠.٨٦الفطر الممرضPL6 +٥١.٥٠الفطر الممرض
PL2 +٨٢.٩٣الفطر الممرض لوحده٤٠.٩الفطر الممرض
PL3 +٦.٢٦مقارنة١٨.٦٦الفطر الممرض
PL4 +٢٣.١٦الفطر الممرض+ رادومیل ٢١.٦٦الفطر الممرض
PL5 +٤٥.١٣الفطر الممرض

LSD ( P =0.05 )٢.٦٢

EFFICIENCY OF PAECILOMYCES LILACINUS AS BIOCONTROL
AGENT OF CUCUMBER DAMPING OFF DISEASE CAUSED BY

PYTHIUM APHANIDERMATUM .
* A. Q. Waheed , H.  M.  Aboud  and ** S.  A.  Al-Riqaby * Ministry of Sci. &

Technology / Agricultural & Food Technology Researches Office –Baghdad .** Al-
Mustanseria University / College of Sci.Biology Dep.

ABSTRACT
The  results  of   the  inhibition  activity  of  culture  filtrate  of  six  isolates

of Paecilomyces lilacinus grown on potato  extracts  sucrose  broth (PSB) and
soybean extract sucrose broth(SSB)against Pythium aphanidermatum , showed that
the isolates PL3 and PL4 were the superior in reducing radial growth rate of P.
aphanidermatum which  recorded 1.83 , 2.16  cm and 0.93 , 0.93 cm for the culture
filtrate of PSB and SSB respectively , Greenhouse result revealed that isolates  PL3
and PL4 were the best in increasing the most growth parameters ( shoot and root
length, no. of leaves and flowers / plant , dry  and  soft  weight  of  shoot  and
root/plant) which recorded (30.33 , 27.0) cm ,(13.0 , 12.0) cm , (6.33 , 5.33)
leaf/plant, (1.66 ,1.66 ) flower / plant, (1.40 ,1.43) gm/plant, (0.61, 0.63) gm/plant
respectively, while  the  pathogen  treatment recorded ( 3.66 , 2.33 ) cm , 1.33 leaf  /
plant, 0.0 flower/ plant, (0.55, 0.12) gm / plant . Also, greenhouse result showed
that isolate PL3 was the more efficient  in reducing the disease incidence to 6.66 %.
Field experiment showed that isolates PL3 and PL4 significantly reduced disease
incidence to 18.66 and 21.66 %. isolate PL3 significantly superior  than  the
fungicide  Ridomil  in  reducing  cucumber disease incidence 23.16 % .

المصادر
المسبب لمرض Pythium aphanidermatumدراسة بایولوجیة ووقائیة للفطر ) ١٩٨٥(الخفاجي ، ھادي مھدي 

.جامعة بغداد –یر ، كلیة الزراعة أطروحة ماجست. سقوط بادرات الخیار في البیوت الزجاجیة والبالستیكیة 
أسطیفان ، زھیر عزیز ، محمد صادق حسن ، ھناء حمد الزھرون ، باسمة جورج أنطوان و كوركیس ماركوشموئیل 

مجلة " . وكیمیائیا" تأثیر نیماتودا تعقد الجذور وفطر الفوزاریم على جذور الطماطة ومكافحتھا أحیائیا) ١٩٩٦(
.٨٠- ١٧) : ١(١. الزراعة العراقیة 



دور فطریات المكافحة االحیائیة ) ٢٠٠٠(أسطیفان ، زھیر عزیز ،أحمد كاظم عبد الھادي وحكمت عباس العاني 
٧-٣: ٥. مجلة الزراعة العراقیة . للسیطرة على دیدان الحمضیات وبعض الفطریات التي تھاجم جذور النارنج 
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