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خطوط نقیة من الطماطة غیر محدودة النمو في انماط زراعیة مختلفة للسیطرة على ١٠تقویم حساسیة 
Cladosporium fulvumمرض عفن االوراق المتسبب عن الفطر 

عناد ظاھر عبود                                         ودیجة محسن خضیر
دجامعة بغدا/كلیة الزراعة / قسم وقایة النبات 

الخالصة 
زرعت نباتات طماطة غیر محدودة النمو تم تربیتھا بشكل عمودي بنمطین زراعیین احدھما نمط 
الزراعة بالعرائش مع نظام سقي بالمروز واالخر بنظام المشاعیب المنفصلة مع نظام سقي بالتنقیط واختیرت 

لذائبة الكلیة وذات مقاومة متوسطة لمرض خطوط نقیة من الطماطة عالیة المادة الصلبة ا١٠لھذا الغرض 
Cloudiaوكان الصنف الھجین , Cladosporium fulvumعفن اوراق الطماطة المتسبب عنھ الفطر 

, عتبر نمط الزراعة في البیوت البالستیكیة ھو نمط المقارنة وا, ةالحساس لھذا المرض ھو صنف المقارن
وتمیزت السالسة , ت بشكل كبیر في النمطین المذكورین قد انخفضتھولوحظ ان نسبة حدوث المرض وشد

SH-B-16 في النمط االول وSH-A-1 في النمط الثاني في انحفاض نسبة االصابة بالعفن اذ بلغت
اما % . ١٠٠ساللتین في معاملة المقارنة للبینما كانت نسبة االصابة , على التوالي % ٧٨.٩و % ٧٧.٩

ت جمیعھا شدة اصابة منخفضة في النمطین مقارنة بالسالالت نفسھا ھرت السالالظشدة االصابة فقط ا
في النمطین بینما وصلت شدة االصابة فیھا % ٨لم تتجاوز شدة االصابة ذالمزروعة في البیوت البالستیكیة ا

, SH-N-4,SH-A-1محققة ارتفاعاً في انتاج النبات الواحد للسالالت %) ٨١.٢(اضعافھا ١٠الى 
SH-N-22 ,SH-Q-19 ,SH-B-8 وSH-R-61 في النمطین مقارنة بانتاج السالالت نفسھا في نمط

.البیوت البالستیكیة 

المقدمة
Lycopersicon esculentumمن الفطریات المھمة على نباتات الطماطة C.fulvumیعد الفطر 

mill. ًعفن االوراق مرض امسبب)Joosten وDewit ,و ١٩٩٩Thomma و ٢٠٠٥, وآخرونVan
Esse مكوناً مستعمرات داخل العائل وینمو بین الخالیا في الطبقة الوسطى من الورقة ) ٢٠٠٨,وآخرون

, Dewitو ١٩٧٦, Higginsو Lazaravits, ١٩٣٨, Haustoria)Bondدون ان یكون ممصات 
روف ظشر تحت ان مرض عفن اوراق الطماطة یحدث وینت) ٢٠٠٥وآخرون Thommaو ١٩٧٧

الرطوبة العالیة وان الجراثیم الكونیدیة للفطر تكون موجودة في السطح السفلي لالوراق اذ یحدث االختراق 
اسابیع تخرج الحوامل ٣-٢بشكل غیر مباشر من السطح العلوي لالوراق عن طریق الثغور المفتوحة وبعد 

Jonesوجد ) . ١٩٧٧, (Dewitثیم الكونیدیة الكونیدیة من الثغور السفلیة حاملة كمیات كبیرة من الجرا
روف ظیسبب عفن اوراق الطماطة تحت C.fulvumان الطور الالجنسي للطور الكیسي ١٩٩١, وآخرون 

البیوت البالستیكیة ویكون مستعمرات في المسافات البینیة في خالیا المیزوفیل ویكون نمواً اخضراً زیتونیاً 
وتلعب الرطوبة العالیة . ي لالوراق وأن شدة االصابة تسبب لفحة االوراق مائل للرمادي على السطح السفل

ان التداخل بین ) . ١٩٩٦, Hammond-Kosock(في حدوث وانتشار المرض بشكل سریع فعاالادور
, النباتات واالحیاء الدقیقة ینتج عنھ العدید من امراض النبات او حالة التعایش بین ھذه االحیاء والنباتات معاً 

اقتصادیة في الزرعة الحدیثة مما یتطلب معاً ایجاد مؤثرات كبیرة الذا فان امراض النبات تسبب امراض
لحاجة نظامنا الزراعي وعدم السماح للممرضات بالسیطرة علیھ او دفعنا الستخدام مواد تعود بالضرر 

ات في عالمنا یعود لذلك ان ما نالحظھ الیوم من تطور في النبات)٢٠٠٨, Qiو Zhao(الصحي علینا 
لذا نجد بان كثیر من اصناف ) . ٢٠٠٦, وآخرون Chisholm(التداخل سواء كان امراضیاً او تعایشیاً 

نباتات الطماطة قد تباینت فیما بینھا في شدة االصابة لمرض عفن االوراق وبعض ھذه االصناف قد اكتسبت 
فقد ) ١٩٩٨،وآخرونLauge(ة نتیجة ھذا التداخل حدث ھذا في الطبیعC.fulvumجینات المقاومة للفطر 

بأن البروتینات المسؤولة عن المقاومة في النباتات تتراكم بكمیات ) ٢٠٠٢(Buchenauerو Kangوجد 
واذا حدث . كبیرة في الفجوات والسائل الفجوي والتي من شأنھا تثبیط االختراق ونمو الفطر الممرض 

ت من قبل الممرضات فأناح للنباتااختراق ونمو واجتی

٣/١١/٢٠١٠وقبولھ ٢١/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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منع النباتات من تمییز الممرضات حتى ال تكون بروتینات -١: ذلك یعتمد على حقیقیتین اساسیتین ھما 
،وآخرون Roseو ٢٠٠٤،وآخرون York(استجابة دفاعات العائل على الحیاد لجع-٢مقاومة او 

و Tainو٢٠٠٥،وآخرون Tianو٢٠٠٥،Rooneyو٢٠٠٥، وآخرون Bishopو٢٠٠٢
kamoum،وأن احسن مثال لمنع النباتات من تمییز الممرضات ھو ما یحدث من توافق عند ) . ٢٠٠٥

Thommaو ٢٠٠٥, Thommaو C.fulvum)Rivasالتداخل ما بین الطماطة والفطر الممرض 
ذا البحث الختبار حساسیة تراكیب وراثیة من الطماطة لمرض عفن االوراق أجري ھ) . ٢٠٠٥وآخرون 

.وایجاد نمط زراعي یقلل من نسیة وشدة االصابة مع زیادة االنتاج في وحدة المساحة 

مواد البحث وطرائقھ
وذلك تم اعداد الشتالت ولكافة المواسم ولكل االنماط الزراعیة ولكل التراكیب الوراثیة: أعداد الشتالت

تموس وعادة ما تزرع قبل موعد نقلھا الى ارض بور في اطباق من الستایروبور المملوءة بمادة الذبزراعة الب
شھر ویجري حمایة النباتات من الحشرات الناقلة للفایروس بتغطیة المشتل بالململ خاصة ١.٥الحقل لمدة 

تمتلك مقاومة متوسطة لمرض عفن االوراق خطوط وراثیة نقیة١٠تم اختیار . في نمط البیوت البالستیكیة 
بحث (خط وراثي لطماطة غیر محدودة النمو مختلفة فیما بینھا في حساسیتھا للمرض المذكور ٢٥من بین 

نمط البیوت : انماط مختلفة من الزراعة وھي ٣زرعت ھذه التراكیب الوراثیة ب ) . تحت الكتابة
قطاعات تحت ٣من كل عام ولكافة المواسم و ١٥/١٠باتات بتاریخ تم نقل الن: ) المقارنةنمط (البالستیكیة 

ساللة والمسافة بین / نبات٢٠عشوائیاً داخل كل قطاع بواقع السالالتظروف البیوت البالستیكیة ووزعت
١٥الحساس للمرض المذكور Cloudiaزرع في مقدمة البیت من الجھتین الھجین وسم ٣٥نبات وآخر 

تم تربیة النبات على ساق , مثلھا في بدایة ونھایة كل قطاع وتركت لالصابة الطبیعیة نبات من كل جھة و
متر تم قطع القمة النامیة ٢.٥واحدة رئیسیة وأزالة كل البراعم االبطیة وعند وصول النباتات الرتفاع 

. ومتابعة النباتات الزالة الفروع االبطیة النامیة بعد ازالة السیادة القمیة 
تم اختیار نمط زراعي جدید لم یعرف سابقاً في العراق وھي طریقة الزراعة العامودیة : الول النمط ا

متر ١.٥بأستعمال ركائز من القصب او الجرید تبعد الواحدة عن االخرى ) تربیة على العرائش(المكشوفة 
سم ٧٥المرز سم وعرض٧٥متر واتبعت طریقة السقي بالمروز أذ یبعد كل مرز عن اآلخر ب ٢بأرتفاع 

قطاعات یحتوي ٣ولكافة المواسم وللخطوط الوراثیة نفسھا ب ١٥/٣نقلت الشتالت الى الحقل بتاریخ . ایظاً 
ساللة وأحیطت التراكیب الوراثیة /١٠٠كل قطاع على التراكیب الوراثیة وموزعة عشوائیاً داخلھ وبواقع 

امل بالھجین نفسھ وتركت لالصابة الطبیعیة وأحیطت التجربة بالكCloudiaبكل قطاع بالھجین الحساس 
اات علیھءتركیب وراثي عشوائیاً الخذ القرا/ نباتات ١٠وأختیرت 

وبدلت طریقة الري المتبعة ) X(تم اختیار نمط زراعي جدید آخر بطریقة الركائز المتقاطعة : النمط الثاني 
ین نبات وآخر وكانت المسافة بین مشعاب سم ب٢٥المسافة الى تفي النمط االول الى سقي بالتنقیط وقلص

نقطات جمتر وزرعت النباتات على ١وآخر  وزعت التراكیب الوراثیة داخل كل قطاع عشوائیاً , انبي المُ
.ھوأحیطت كل التجربة بالھجین نفسCloudiaكما احیط كل قطاع بالھجین الحساس اات علیھءالخذ القرا

.٢٠٠٦/٢٠٠٧, ٢٠٠٥/٢٠٠٦, ٢٠٠٤/٢٠٠٥كررت زراعة االنماط الثالثة للمواسم
حسبت نسبة االصابة وشدة االصابة لكل تركیب وراثي في كل : ةینماط الزراعاالتقویم الخطوط الوراثیة و

من ظھور ) یوم٦٠(قطاع وفي كل نمط زراعي ولكل موسم اذ حسبت نسبة االصابة وشدتھا بعد شھرین 
الیوجد اعراض اصابة على االوراق = صفر : ل المرضي اآلتي االصابة على الصنف الحساس وباتباع الدلی

من مساحة الورقة % ٢٥-١١وجود = ٢, من مساحة الورقة مصابة % ١٠–١وجود = ١, والوریقات 
من مساحة الورقة % ٧٥–٥١وجود = ٤, من مساحة الورقة مصابة % ٥٠–٢٦وجود = ٣, مصابة 
Meckinny (1923)واتبعت معادلة . مساحة الورقة مصابة من % ١٠٠–٧٦وجود = ٥, مصابة 

حسبت انتاج كل نبات تم اختیاره عشوائیاً وفي كل مكرر ولكل تركیب وراثي في . لحساب شدة االصابة 
وجمعت ارقام الحاصل واستخرج , من بدایة االنتاج وحتى نھایتھ تسنوا٣االنماط الزراعیة المختلفة ول

. المعدل 
تجربة عاملیة واختبرت المتوسطات / على اساس القطاعات العشوائیة جت النتائلحل: حصائي التحلیل اال

(L.S.D)بطریقة 
النتائج والمناقشة

فروق معنویة بین السالالت المستنبطة ولكن توجد فروق نھ ال توجدبأ١من الجدول نالحظ :نسبة االصابة 
% ٨٦.٦الى ٨٥.٧صابة في السالالت كافة بین الااوحت نسبة المقارنة فقد ترھجین معنویة جداً بینھا وبین 

وقد ارتفعت نسبة % . Cloudia٩٥.٧)المقارنھ(ھجینبینما كانت نسبة االصابة في معاملة الصنف ال
االصابة في البیوت البالستیكیة للسالالت وصنف المقارنة لتشمل كل النباتات بینما انخفضت ھذه النسبة في 
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اما تداخل . وكنت الفروق معنویة جداً . على التوالي % ٨١.١و % ٨٠.٢والثاني لتصل الى النمطین االول 
االصناف مع االنماط الزراعیة فنجد ان نسبة االصابة انخفضت في النمطین ولكل الخطوط النقیة مقارنة 

اومة متوسطة لھذا كما لوحظ بأن ھناك مق) . الصنف الحساس(بنمط البیوت البالستیكیة كذلك معاملة المقارنة 
أذ كانت اقل , المرض في الخطوط الوراثیة النقیة مقارنة بمعاملة الصنف الحساس في النمطین االول والثاني 

للخط النقي % ٨٠.٧وأعلى نسبة اصابة % ٧٧.٩اذ بلغت SH-B-16النسب في النمط االول للخط النقي 
SH-Q-19 ,غیر معنویاً فبلغت اقل نسبة اصابة في ابة ارتفاعً اما في النمط الثاني فقد ارتفعت نسبة االصا

بینما % ٨٠.١والتي بلغت SH-B-8اما اعلى نسبة اصابة فكانت في الساللة % SH-A-1٧٨.٩الخط 
قد تشیر النتائج الى وجود نسبة اصابة عالیة في كل % ٩٤.٨كانت نسبة االصابة في الصنف الحساس 

ب ولكن المھم تطور تلك االصابة واحداث الضرر الفسلجي في المساحة التراكیب الوراثیة مع تباین تلك النس
وبمعنى ادق ان احتواء النبات على بقعة واحدة یجعلھ نباتاً مصاباً شأنھ . الورقیة وبالتالي انخفاض االنتاج 

شأن النبات الحاوي على آالف البقع اذن ھنا المھم شدة االصابة واحداث ضرر على النبات او التركیب 
.ولیس نسبھ االصابھ ولكنھا تعتبر مؤشر اولي للتداخل بین النبات والممرضالوراثي 

C.fulvumب: )١(ال
لالنماط الزراعیة المختلفة

المتوسطات**النمط الثاني*النمط االولیكیةالبیوت البالستالخطوط النقیة
SH-N-4١٠٠٧٨.٢٧٩.٢٨٥.٨
SH-A-1١٠٠٧٩.٤٧٨.٩٨٦.١

SH-N-22١٠٠٧٩.٢٨٠.٢٨٦.٤
SH-B-16١٠٠٧٧.٩٨٠.٠٨٦.٠
SH-D-4١٠٠٧٨.١٧٩.٠٨٥.٧

SH-Q-19١٠٠٨٠.٧٨٠.٠٨٦.٩
SH-P-8١٠٠٧٩.٤٨٠.١٨٦.٥
SH-H-3١٠٠٨٠.٠٨٠.٠٨٦.٧
SH-R-61١٠٠٧٨.٢٧٩.٨٨٦.١
SH-C-12١٠٠٧٩.١٨٠.٠٨٦.٤

Cloudia١٠٠٩٢.٣٩٤.٨٩٥.٧المقارنة
L.S.D 0.013.434٢.٠٢٦
١٠٠٨٠.٢٨١.١المتوسطات
L.S.D 0.01١.١٠١

–٢٠٠٥/٢٠٠٦–٠٠٤/٢٠٠٥( سنوات ٣نباتات ول ١٠مكررات لكل مكرر ٣كل رقم في الجدول یمثل متوسط 
نمط المشاعیب المنفصلة وطریقة السقي بالتنقیط ** نمط التربیة على عرائش وطریقة السقي بالمروز ) . * ٢٠٠٦/٢٠٠٧

ان الخطوط الوراثیة قد تمزیت بانخفاض شدة االصابة ٢یتضح من الجدول : شدة االصابة بالممرض 
وأعلى شدة % SH-Q-19١٠.٢ي الخط وأن اقل شدة اصابة ف) ف الحساسنالص(مقارنة بمعاملة المقارنة 

بینما بلغت شدة االصابة في معاملة % ٣٠.٥والتي بلغت SH-C-12اصابة كانت في الخط الوراثي 
% ١وھي مرتفعة جداً مقارنة بكل الخطوط الوراثیة المستنبطة ومعنویة جداً على مستوى % ٦٢.٦المقارنة 

رنة بالنمط الثاني وكال النمطین منخفضین في شدة االصابة وكانت شدة االصابة في النمط االول منخفضة مقا
على التوالي وھذا یدل بان % ١٠.٨١و % ٦.٨٣عن نمط الزراعة في البیوت البالستیكیة اذ بلغ المعدل 

ظروف النمطین غیر مالئمة لنشاط ھذا الفطر كمل ھو الحال في ظروف البیوت البالستیكیة والتي بلغت شدة 
وأن االنخفاض في شدة االصابة في . ١٩٩١, وآخرون Jonesیتفق ھذا مع ما ذكره % ٧٠.٥االصابة فیھا 

النباتات للنمط االول مقارنة بالنمط الثاني ربما یعود الى شدة االضاءة في النمط االول اكثر من شدة االضاءة 
تزدحم في النباتیة التيفي النمط الثاني ولكن الكثافة النباتیة الشدیدة ربما ادت الى رفع رطوبة االجزاء

الداخل ضمن المشعاب الواحد كما ان قرب المشاعیب من بعضھا البعض ربما ادى الى زیادة الرطوبة بین 
وتتفق ھذه النتائج مع ما وجده , االجزاء النباتیة على مستوى الھواء المحیط باالجزاء الخضریة المزدحمة 

Hommond – Kosack لخطوط الوراثیة مع االنماط الزراعیة وتأثیر ذلك اما تداخل ا١٩٩٦, وآخرون
في شدة االصابة نجد انھ ال توجد فروق معنویة في شدة االصابة بین الخطوط الوراثیة في النمطین 

في شدة االصابة Cloudiaالمذكورین ولكن توجد فروق معنویة جداً بین الخطوط الوراثیة وصنف المقارنة 
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بینما بلغت اقل شدة اصابة في SH-Q-19للخط الوراثي % ٤.٤ي النمط االول اصابة فةاذ كانت اعلى شد
اذ بلغت SH-Q-19واقل شدة اصابة في النمط الثاني للخط الوراثي %  ٢.٤, SH-D-4الخط الوراثي 

SH-R-61للخط الوراثي % ٧.٤في حین بلغت اعلى شدة اصابة في النمط الثاني , %٦.٢

C.fulvum:)٢(ال
.لالنماط الزراعیة المختلفة

المتوسطاتالنمط الثانيالنمط االوللبالستیكیةاالبیوت الخطوط النقیة
SH-N-4٧٦.٧٤.٢٦.٨٢٩.٢
SH-A-1٧٧.١٢.٦٧.٣٢٩.٠

SH-N-22٨٠.١٤.٢٦.٨٣٠.٤
SH-B-16٨٠.٢٣.٨٧.١٣٠.٤
SH-D-4٨٠.١٢.٤٦.٥٢٩.٧

SH-Q-19١٩.٩٤.٤٦.٢١٠.٢
SH-P-8٨٠.٩٣.٤٦.٨٣٠.٣
SH-H-3٨٠.٩٣.٤٦.٨٣٠.٤
SH-R-61٢١.٠٢٣.٦٧.٤١٠.٧
SH-C-12٨١.٢٣.٢٧.٠٣٠.٥

Cloudia٩٧.٤٤٠.١٥٠.١٦٢.٦المقارنة
L.S.D 0.01٥.٠٨٩٣.٠١٢
٧٠.٥٦.٨٣١٠.٨١المتوسطات
L.S.D 0.01١.٥٣٢

–٢٠٠٥/٢٠٠٦–٠٠٤/٢٠٠٥( سنوات ٣ـنباتات ول١٠مكررات لكل مكرر ٣كل رقم في الجدول یمثل متوسط 
= ٢. من مساحة الورقة مصابة% ٥–١وجود = ١. ال توجد اعراض اصابة= ٠:  استخدم الدلیل المرضي ) . ٢٠٠٦/٢٠٠٧

٥. من مساحة الورقة مصابة% ٧٥- ٥١= ٤. من مساحة الورقة مصابة% ٥٠-٢٦=٣. من مساحة الورقة مصابة% ٢٥-٦
.)١٩٢٣(meckimmyحسبت شدة االصابة حسب معادلة . من مساحة الورقة مصابة% ١٠٠-٧٦= 

٣: أنتاجیة النباتات
SH-Q-19 ,SH-2-N-22 ,SH-N-4 ,SH-R-61 ,SH-B-8 وSH-A-1٣.٧,

, SH-C-12 ,SH-H-3/ ٣.٣و ٣.٧,٣.٦,٣.٦,٣.٣
SH-D-4 وSH-D-16٢.٨, و٣٢.٧, ٢.٩/ .

موب

ان متوسط االنتاج في االنماط المختلفة انخف. تؤدي الى زیادة في االنتاج 
/كغم٣.٧النمط االول معنویاً في مقدار متوسط االنتاج اذ بلغ 

/كغم٢.٢و ٤.٥ات الواحد في النمطین االول والثاني بالن

SH-Q-19 ,SH-N-4 ,
SH-N-22 وSH-R-61٤.٥و ٤.٦, ٤.٧, ٤.٩

/SH-D-4 وSH-C-12
. على التوالي٣.٧و ٣.٥

منخفضة معنویاً على الرغم من انخفاض نسبة االصابة وشدتھا في ھذه الخطوط ویعود ذلك كما اسلفنا الى ان 
نالح.  ظو

تفاع بسیط في نسبة االصابة وشدتھا وكذلك رفي النمط االول ربما یعود ذلك الى االواحد في النمط الثاني عنھ 
تات الن معدل اعداد النباتات في الھكتار في البیوت االى تزاحم النب

.  للتراكیب الوراثیة في االنماط الزراعیة المختلفة) كغم(معدل انتاجیة النبات الواحد : ) ٣(جدول ال
المتوسطاتالنمط الثانيالنمط االولالبالستیكیةالبیوتالخطوط النقیة
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SH-N-4٣.٧٤.٧٢.٤٣.٦
SH-A-1٣.٤٤.٤٢.٠٣.٣

SH-N-22٣.٩٤.٦٢.٤٣.٧
SH-B-16٣.٣٣.٨١.٤٢.٨
SH-D-4٣.٤٣.٥١.٣٢.٧

SH-Q-19٣.٩٤.٩٢.٢٣.٧
SH-P-8٣.٧٤.٣١.٩٣.٣
SH-H-3٣.٦٣.٩١.٧٣.٠
SH-R-61٣.٨٤.٥٢.٤٣.٦
SH-C-12٣.٥٣.٧١.٦٢.٩

Cloudia٥.٨٦.٨٤.٣٥.٦المقارنة
L.S.D 0.01٠.٧٢٥٠.٤٠١
٣.٧٤.٥٢.٢المتوسطات
L.S.D 0.01٠.٣٦٩٣

–٢٠٠٥/٢٠٠٦–٠٠٤/٢٠٠٥( سنوات ٣نباتات ولـ ١٠مكررات لكل مكرر ٣كل رقم في الجدول یمثل متوسط 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ (.

الف نبات ٣٥- ٣٤لمساحة ذاتھا لالف نبات بینما تبلغ اعداد النبتات في النمط االول ٣٢-٣١ة یبلغ البالستیكی
اً من ءابتداتسنوا٣من ھذا البحث المنفذ لمدة جنستنت. الف نبات ٨٠اما في النمط الثاني فیصل الى 

المساحة للزیادة الھائلة بأن النمط الثاني سجل ارتفاع في انتاجیة وحدة٢٠٠٦/٢٠٠٧ولغایة ٢٠٠٤/٢٠٠٥
خفاض انتاجیة النبات الواحد مقارنة بالنمطین االول ونمط البیوت نفي عدد النباتات على الرغم من ا

-SH-N-4 ,SHن الخطوط الوراثیة النقیة اتنتج سكما ن. البالستیكیة وھذا ما یدفعنا الى اتباع النمط الثاني 
N-22 ,SH-Q-19 وSH-R-61ة الستنباط ھجن تالئم ھذا النمط ربما تكون مرتفعة ھي خطوط واعد

كما نستنتج من ھذین النمطین ھما بدیل جید للبیوت البالستیكیة غیر . Cloudiaاالنتاج مقارنة بالھجین 
المدفئة لمقدرة الفالحین على انجازھما كما لوحظ بأن الخطوط الوراثیة كانت تمتلك مقاومة متوسطة في 

عندما زرعت في النمطین C.fulvumأزدادت ھذه الصفة بالھروب من االصابة بالفطر البیوت البالستیكیة
.المذكورین

EVALUATION OF SENSITIVITY FOR 10 PURELINES TOMATOES
INDETERMINATE IN DIFFERENT AGRICULTURAL MODES TO

CONTROL OF LEAF MOLD CAUSED BY Cladosporium fulvum
Inad D. Abood Wadeja M. Khuther

Plant Protection Dept.College of Agric. Univ. of Baghdad

ABSTRACT
Indeterminate tomato pure lines were planting in two agricultural modes

:mode of arbour and seprate drip irrigation and selective 10 purelines highly total
soluble solvent and have moderately resistance for leaf mold caused by
Cladosporium fulvum.Claudia hybrid was sensitive for leaf mold disease as cultivar
control treatment and the plastic houses as acontrol mode.The percentage of disease
incedent and severity were decreased in new agricultural modes, the pureline : SH–
B-16 in the first mode and SH-A-1 in the second mode were decreased of
percentage disease incedent 77.9%, 78.9% respectively, while in conyrol treatment
reached to 100%. All the purelines were decreased of severity in two agricultural
modes and not exceeded (8%) when compared with same purelines which planting
in plastic house mode which reached disease severity to ten time (81.2%)  and the
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production of each plant was increased for the purelines SH-N-4, SH-A-1, SH-N-22
, SH-Q-19 , SH-P-8 , SH-R-61  in new two agricultural modes when compared the
same purelines production in plastic house mode
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