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عن الفطر  على البطاطا المتسببكيميائية في مكافحة مرض القشرة السوداء الغير  بعض الطرائق
Rhizoctonia solani   

 مطنً عدي نجم اسماعٌل
 جامعة بغداد كلٌة الزراعة/ -قسم وقاٌة النبات                                        

                                                       Email: Oadi77@yahoo.com 
 

 الخالصة
-0202كلٌة الزراعة/جامعة بغداد للموسم الربٌعً -نفذت هذه الدراسة فً احد الحقول التابعة لقسم وقاٌة النبات    

االحٌائٌة ومستخلص النٌم المتخمر فً مكافحة مرض القشرة السوداء فً , الختبار كفاءة بعض العوامل 0200
. اظهرت الدراسة الى تفوق كل الباٌوكونت Rhizoctonia solaniالتسبب عن الفطر  صنف بورٌٌن البطاطا

فً خفض  P.fluorescensوالبكترٌا  مستخلص النٌم المتخمر و Rhodotorula spو S.cerevisiaوالخمٌره 
% على التوالً, ومعدل النسبة المئوٌة 022, 02 ,5, 5, 5 اذ بلغت معدل النسبة المئوٌة لالصابة على الدرنات,

معدل شدة االصابة على التوالً, و %02, 02, 5, 5, 5بلغت  بنسبة الرئٌسة باعراض تقرح الصابة ساق النبات
نوٌة فً معدل حاصل العوامل قٌد الدراسة زٌادة مع% على التوالً. كما اظهرت 55, 5, 02, 9, 00, 02بلغ  

معامالت المستحضر الحٌوي باٌوكونت والخمٌره غم لكل من  000, 502, 095, 052 ,095, 592 النبات اذ بلغ
S.cerevisia وRhodotorula sp البكترٌا وP.fluorescens مستخلص النٌم المتخمر والفطر الممرض فقط و

 على التوالً.
 , مكافحة.Rhizoctonia solani: مرض القشرة السوداء, بطاطا, دالةكلمات 

 

  0200/ 9/ 9وقبوله    0200/ 05/5تارٌخ تسلم البحث 
 

 المقدمة
من فطرٌات التربة الممرضة والمنتشرة فً معظم بلدان العالم وٌعٌش فً  Rhizoctonia solaniٌعد الفطر     

م وان االجسا (Garrett, 1970)التربة بشكل غزل فطري على المخلفات العضوٌة او بشكل اجسام حجرٌة ساكنة 
, Leachو Frank) احداث المرض من اللقاح المحمول  بالتربةفً  تمثل العامل االهم الحجرٌة على الدرنات

المدادات والسٌقان االرضٌة مما ٌإدي الى خسارة فً  جموع الخضري بعد اصابة. تظهر االعراض على الم(1980
 نباتات اصابة تإدي. (1989واخرون,  Read)% 50و  Boothroyd ,1972و  Robertالحاصل تصل الى 

 حجرٌة تصٌب الجزء الخارجًام الى ظهور عالمات المرض على الدرنات بشكل اجسR. solani  البطاطا بالفطر
 T.harzianum. اظهر المستحضران التجارٌان (Banville ,0990و  Otryskya) من قٌمتها التجارٌة مما ٌقلل

T22  وG1-Z1 T. virens بمرض تقرح ساق البطاطا المتسبب عن الفطر فً  خفض  شدة  االصابة  فعالٌهR. 

solani  كما خفض شده االصابة باالجسام الحجرٌة على 91.8الى معاملة المقارنة  % قٌاسآ35.0بنسبة ,%
فعالٌة  El-Kot (0222) اشار .(Larkin ,2004)% 100 معاملة المقارنةقٌاسآ الى  40.6% الدرنات بنسبة

اظهرت عدة دراسات فً خفض نسب وشدة االصابة بمرض القشرة السوداء فً البطاطا.   T.harzianumالفطر
; 0992واخرون,  Gasoni) كعوامل مكافحة احٌائٌة Bacillusو Pseudomonasفعالٌة البكترٌا التابعة لجنس 

Altindag  ,0220واخرون ;Mohsin  ,لجنس لان عزالت من البكترٌا التابعة  و ,(0202واخرون
Pseudomonas للفطر   ااظهرت تثبٌطRhizoctonia solani  وسط % فً 50بنسبةPDA كماختبرمفً ال , 

 استخدمت الخمٌرة %.92كمٌة الحاصل بنسبة  تارتفع% و 0200 بنسبة فً الحقل خفضت نسبة االصابة
Saccharomyces cerevisiae ًفً العدٌد من الدراسات, فقد ذكر كعامل مكافحة احٌائEl-Sayed  و Fathi 

المتسبب عن الفطر  البنجر السكري بادراتالان خمٌرة الخبز قد خفضت نسبة االصابة بمرض سقوط  (0222)
Fusarium  اظهر مستخلص اوراق النٌم تثبٌط  %.52بمعاملة الفطر الممرض اذ بلغت  مقارنة %0005بنسبة
اثبتت العدٌد من  .(Matsumoto, 0200و Aye)%ٍ 25على االوساط الزرعٌة بنسبه بلغت  R.solaniلنمو الفطر 

ً ضد العدٌد من المسببات المرضٌة كعامل مكافحة احٌائ Rhodotorula spp البحوث و الدراسات كفاءة الخمٌرة 
(Jalal 0202, واخرون,)  فقد وجدJalal  تثبٌط الفطر فاعلٌة عالٌة فً  (0202)واخرونPenicillium  بلغت
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فاعلٌة الخمٌره الى Al-Rawi (0200 )و  Matny اشار. كما مرض عفن ثمار التفاح لمسبب% 29
Rhodotorula spp  52فً تثبٌط النمو على الوسط الزرعً بنسبة بلغت.% 

 
  هوطرائقالبحث مواد 

قسم وقاٌة النبات/كلٌة  -من مختبر امراض النبات R.solaniتم الحصول على عزلة الفطر : الفطر الممرضعزلة 

جامعة بغداد, معزولة من درنات بطاطا مصابة بالقشرة السوداء ومختبره قابلٌتها االمراضٌة. نشطت  -الزراعة
 PDAغم من مستحضر الجاهز  09الصلب وذلك بؤذابة  PDAالدكستروزالعزلة على وسط مستخلص البطاطا و

 دقٌقة. 02كغم/سم لمده  005وضغط  ºم000درجة حرار  لوسط بالمإصده علىمقطر, عقم االماء من الفً لتر 
سم معقمة. زرع  9ملغم/لتر قبل صبه فً اطباق بتري  022حٌوي تتراساٌكلٌن المضاد الاضٌف للوسط الزرعً 

لمده  º±ºم05سم فً وسط الطبق من مستعمرة الفطر الممرض, حضنت االطباق بدرجة حرارة  205قرص بقطر 
 اٌام. 0

 وزعتالشوائب العالقة, خن عده مرات للتخلص من االتربة وكغم حبوب د 0غسل : R.solani الفطرتحضير لقاح 
بالمإصده على مل ماء مقطر. عقمت الدوارق  005لتر واضٌف الٌها  0 غم لكل دورق سعة 052الكمٌة بواقع 
لكل دورق  0سم 205دقٌقة. لقحت الدوارق بخمسة اقراص بقطر  02كغم/سم لمده  005وضغط  ºم000 ةدرجة حرار

 اسابٌع مع الرج كلما دعت الحاجة. 0لمده  º±ºم05وحضنت بدرجة حرارة 
 تحضير لقاح العوامل االحيائية

التجاري  من مستحضر الخمٌرهS. cereveisiae عزلت الخمٌره :Saccharomyces cerevisiaeالخميرة  -1
.  Nutrient Yeast Dextrose Broth(NYDBبطرٌقه التخافٌف ونقٌت ثم نمٌت على الوسط الزرعً )

وزرعت فً دوارق زجاجٌه  .6.5 عندوضبط األس الهٌدروجٌنً  مل ماء مقطر 1000أذٌبت المكونات فً 
دقٌقه, لقحت  20لمدة  0/سمكغم 1.5وضغط  ºم121مل/دورق وعقمت بالمإصده على درجة  50بواقع 

مل/دورق من وسط مستعمرة الخمٌرة وحضنت فً درجة حراره 1بواقع  S.cerevisiaeالدوارق بالخمٌره 
   ٌومٌن.لمدة  º± 2م25

عزلت الخمٌرة من مخلل انتاج محلً وذلك باخذ مسحة من راشح المنتج باستخدام  :Rhodotorula spخميرة  -2
, حضنت االطباق فً PDAوعمل تخطٌط متعرج فً طبق بتري حاوي على وسط ال  ابره العزل ذات العقده

ساعة, اخذت المستعمرات المفرده ونقٌت فً اطباق جدٌده حاوٌة على وسط  02مدة  ºم0±05حرارة  درجة
PDAكلٌة الزراعة/جامعة بغداد للتشخٌص الخمٌره  -. ارسلت العزلة الى المختصٌن فً قسم الصناعات الغذائٌة

 Nutrient Yeast Dextrose Broth(NYDBنمٌت الخمٌرة على الوسط الزرعً ) مستوى الجنس.لى ا
مل من مزرعة  022لتر من الوسط السائل المحضر وذلك بؤخذ  0لتر حاوي على  0وذلك بتلقٌح دورق سعة 

 02مدة ل ºم0±05رق فً درجة حرارة وساعة, حضن الد 02خمٌرة منشطة سابقا على نفس الوسط بعمر 

 لغرض استخدامها فً التجارب الالحقة.ساعة 
قسم وقاٌة  -راض النبات تم الحصول على العزلة البكتٌرٌة من مختبر ام: P.fluorescensالبكتريا  -3

غم  05الجاهز بؤذابة  Nutrient Broth (NB)جامعة بغداد. حضر وسط المرق المغذي  -النبات/كلٌة الزراعة
نشطت العزلة دقٌقه.  20لمدة  0/سمكغم 1.5وضغط  º±ºم121بالمإصده على درجة وعقمت فً التر ماء 
 Nutrient Agarباخذ عده مسحات من البكترٌا المنماه على وسط  NBمل من وسط  022البكتٌرٌة فً 

 0لتر حاوي  0لمده ٌومٌن مع الرج. لقح دورق سعة  ºم05باستخدام ابره ذات العقده, حضنت فً درجة حرارة 
مل من الوسط المنشط علٌة العزلة البكتٌرٌة, حضن الدورق بدرجة حرارة  52باضافة  NBلتر من وسط 

 لمده ٌومٌن. ºم05

كونت انتاج شركة الرإٌا تم الحصول على العامل االحٌائً من السوق التجارٌة باٌو :T.harzianumالفطر  -4
 غم/ جوره اضٌف فً المهاد قبل زراعة الدرنة.5واستخدم بمقدار  السعودٌة

, قطعت و السبحبح كال على حده م من أوراق النٌمكغ 0وزنت حوالً : المتخمرو السبحبح مستخلص النيم 
لتر ماء مقطر. اضٌف  02سم ووضعت فً حاوٌة بالستٌكٌة واضٌف الٌها  0-205 بطولإلى قطع صغٌرة 

 المنتج من قبل شركة( Effective Microorganismsمل من معلق الكائنات الحٌة الدقٌقة الفعالة ) 052
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EMRO-CO وضعت الحاوٌة البالستٌكٌة فً درجة حرارة المختبر مده  .الموالسمل من  052, الٌابان, و
 الالحقة.فً التجارب  الشاش واستخدم الراشحر الخلٌط من خالل قطعة قماش مرم ث ٌوما, 05

اختبرت العوامل االحٌائٌة و مستخلص النٌم المتخمر : اختبار المقدرة التضادية لعوامل المكافحة قيد الدراسة
 Rhodotorula spو  S.cerevisiaبطرٌقة تسمٌم الوسط وذلك بعمل تخافٌف عشرٌة لكل من الخمٌرتٌن 

02لتحدٌد التركٌز الفعال, حٌث زرعت التخافٌف من  P.fluorescensوالبكترٌا 
02الى التخفٌف  0-

وذلك  2-
علٌه وحرك  PDAومن ثم صب وسط  0سم 9من كل تخفٌف واضٌف فً طبق بتري معقم قطر واحد مل باخذ 

مرات. اما  0حركة مروحٌة لضمان توزٌع واالنتشار بشكل متناسق للعوامل االحٌائٌة, كررت كل تخفٌف 
لكال النباتٌن, فقد  EMمستخلص النٌم المتخمر و مستخلص السبحبح و المستحضر المستخدم فً التخمٌر

. اضٌفت PDAوسط الزرعً جزء بالملٌون على اساس ال 0222و  0222و  0222حضرت ثالثة تراكٌز هً 
, كرر كل 0سم 9وخلطت جٌدا ومن ثم صبت فً اطباق بتري  PDAالتراكٌز المحضرة الى الوسط الزرعً 

من مستعمر الفطر  0سم 205قرص بقطر  اعاله مرات. زرع فً وسط كل طبق للعوامل المحضرة 0تركٌز 
R.solani  م05اٌام وحضنت فً درجة حرارة  5بعمرº ±º على وسط  ةحاوٌباق اط 0. زرعتPDA  فقط

 عند امتالء طبق المقارنة )الفطر الممرض فقط(. . اخذت النتائج كمقارنة
, حرثت 0200-0202 الربٌعً حضرت ارض تابعة لقسم وقاٌة النبات للموسم الزراعً: التجربة الحقلية

اضٌف  مروز/معاملة. 0, وواقع سم 52م وعرض مصاطب 0االرض ونعمت وعملت على شكل مروز بطول 
سم  52. زرع الحقل بصنف بورٌٌن بمسافات كغم/دونم 52بواقع  قبل زراعة المحصول NPKسماد مركب 

نتائج وزن  . صممت التجربة الحقلٌة بتصمٌم القطاعات العشوائٌة تامة التعشٌة. اخذتبٌن جوره واخرى
 .فً نهاٌة الموسم نسبة االصابة وشده االصابة الحاصل و

 
 
 

 

 

 2001)واخرون ) Hall (المقترح من قبل شدة االصابة بالمرض على السٌقان باستعمال الدلٌل المرضًحسبت 

 :التحوٌر من قبل الباحثمع بعض 
 .نبات سلٌم= 0
 .ملم 25= بقعة واحدة قطرها اقل من 1
 .مع وجود اعراض تقرح بسٌط على الساق الرئٌسة ملم 26 – 50= بقعة واحدة قطرها من 2
مع وجود اعراض تقرح على الساق الرئٌسة بنسبة اكثر من ملم  50= وجود مجموعة بقع قطرها اكثر من 3

05%. 
ملم مع وجود اعراض تقرح على الساق الرئٌسة بنسبة اقل من  50وجود مجموعة بقع قطرها اكثر من = 4

52%. 
ملم مع وجود اعراض تقرح على الساق الرئٌسة بنسبة اكثر من  50وجود مجموعة بقع قطرها اكثر من = 5

52%. 
 :( وكما ٌات0900ً) Mckinneyمعادلة  باالعتماد علىالنسبة المئوٌة لشدة االصابة  حسبت

 

 

 

باستخدام البرنامج االحصائً  CRBDالعشوائٌة الكاملة القطاعات حللت النتائج احصائٌا وفق تصمٌم 
GenStat Discovery Edition 3 , وقورنت المتوسطات باختبار اقل فرق معنويL.S.D  عند مستوى

 .2025احتمال 

 عدد النباتاث المصابت                        

 100× ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ = نسبت االصابت% 

 عدد النباتاث الكلي                        
 

           الدرجت(× الدرناثمجموع )عدد 

100× ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشدة االصابت = ــــــــــــــ%  

             اعلى درجت× المفحوصت الدرناثالعدد الكلي 
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اضٌفت عوامل المكافحة االحٌائٌة  بتغطٌس درنات البطاطا بمعلق البكترٌا : معامالت التجربة الحقلية
P.fluorescens  02×05بتركٌز

02×02بتركٌز  Rhodotorula spو S.cerevisiaو عالق الخمٌرتٌن  2
0 

لتر ماء مقطر. غطست درنات البطاطا للمعامالت  5 مل الى 022 بواقع خمرتعلى التوالً, ومستخلص النٌم الم
المادة الفعالة الفطر  ساعات قبل الزراعة. اضٌف العامل االحٌائً باٌوكونت 0كل على حده لمده 

(Trichoderma harzianum)  اضٌف اللقاح الفطري  /جوره.غم 5الدرنة بواقع قبل الزراعة فً مهاد
غم/م  05المحمل على بذور الدخن الى المعامالت التً تحتاج الى اضافة بواقع   R.solaniللمسبب الممرض

استبعدت معاملة مستخلص السبحبح لكونها لم  .ةبعد اسبوعٌن من الزراع بعمل اخدود جانبً مجاور للنباتات
 عوملت معامالت. PDAتعطً نتائج مشجعة فً تثبٌطها الفطر الممرض فً المختبر على الوسط الزرعً 

ٌوما من الزراعة وذلك  05بعد اخرى بنفس التراكٌز المستخدمة سابقا البكترٌا ومستخلص النٌم مرة الخمائر و

  للنباتات بالتراكٌز المحضرة.برش المنطقة التاجٌة 
 فطر ممرض فقط. .0

 مقارنة )بدون فطر ممرض(. .0

 + فطر ممرض. باٌوكونت .0

 فقط. باٌوكونت .0
5. S.cerevisia .تغطٌس+ فطر ممرض 

0. S.cerevisia .تغطٌس 

5. Rhodotorula sp .تغطٌس 

2. Rhodotorula sp .تغطٌس+ فطر ممرض 

 مستخلص النٌم تغطٌس. .9

 + فطر ممرض.مستخلص النٌم تغطٌس .02

00. P.fluorescens .تغطٌس 

00. P.fluorescens .تغطٌس+ فطر ممرض 

 
 النتائج و المناقشة

بٌنت نتائج اختبار المقدرة التضادٌة للعوامل قٌد الدراسة : اختبار المقدرة التضادية لعوامل المكافحة قيد الدراسة
ومستخلص النٌم المتخمر فً تثبٌط  P.fluorescensو البكترٌا  Rhodotorula spو  S.cerevisiaكفاءة كل من 

02, اذ بلغت نسبة التثبٌط صفرا لكل من التخفٌفات PDAعلى وسط الزرعً  R.solaniالنمو الشعاعً للفطر 
-0 

02و
مستخلص النٌم  اما, P.fluorescensوالبكترٌا  Rhodotorulaو  S.cerevisiaلكل من الخمٌرتٌن  0-

% 00و 05, 00 ت نسبة التثبٌط للفطراذ بلغ ,EMمستحضر التخمٌر تفوق على مستخلص السبحبح و فقد المتخمر

 على التوالً.
اختبار عوامل المكافحة قيد الدراسة للسيطرة على مرض القشرة السوداء على البطاطا المتسبب عن الفطر 

R.solani فً خفض  لمعامالت عوامل المكافحة االحٌائٌة وجود فروق معنوٌة )0 (اظهرت نتائج جدول: في الحقل

النسبة المئوٌة الصابة سٌقان نباتات درنات البطاطا و النسبة المئوٌة لالصابة باعراض القشرة السوداء على
وشدة االصابة على درنات ومعدل وزن درنات البطاطا لكل معاملة بالمقارنة مع  مالت باعراض تقرح الساقاالمع

وامل االحٌائٌة مع الفطر الممرض خفضا معنوٌا فً اوضحت نتائج المعامالت بالع .معاملة الفطر الممرض فقط
النسبة المئوٌة الصابة درنات البطاطا بالقشرة السوداء لكل من المستحضر الحٌوي باٌوكونت و الخمٌره 

S.cerevisia وRhodotorula sp البكترٌا وP.fluorescens معاملة بالمقارنة مع مستخلص النٌم المتخمرو 
. اما النسبة المئوٌة الصابة الساق الرئسٌة % على التوالً 022, 02 ,5, 5, 5, 5, اذ بلغت الفطر الممرض فقط

المعاملة بالفطر فقد اظهرت معامالت العوامل االحٌائٌة ومستخلص النٌم المتخمر بؤعراض تقرح, لنبات البطاطا 
باٌوكونت و المعامالت لكل من  %5,5,5خفضا معنوٌا بالمقارنة مع معاملة الفطر الممرض فقط اذ بلغت الممرض 
 المتخمر بٌنما بلغت نسبة االصابة فً معاملتً مستخلص النٌم Rhodotorula spو S.cerevisiaالخمٌره 

خدمة قٌد الدراسة وتؤثٌرها فً خفض اما تؤثٌر العوامل المست .% على التوالً 02و  P.fluorescens 02البكترٌا و

الملوثة بالفطر  القشرة السوداء, فقد اظهرت جمٌع المعامالتبمرض البطاطا درنات النسبة المئوٌة لشدة اصابة 
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مقدرة واضحة فً خفض معدل شدة االصابة على الدرنات وبفارق  بعوامل المكافحة الممرض والمعامالت المعاملة
معامالت المستحضر %, لكل من 55, 5, 02, 9, 00, 02ت معنوي عن معاملة الفطر الممرض فقط, اذ بلغ

 الحٌوي باٌوكونت 
 
  R. solaniتاثٌر عوامل المكافحة قٌد الدراسة فً مكافحة مرض القشرة السوداء المتسبب غن الفطر :(0)جدول ال

 البطاطا.  فً              
Table (1): Effect of control agents to control black scarf disease caused by R.solani on 

              potato.  

معدل وزن 
درنات 

 البطاطا/غم
Mean 

weight of 

potato 

tubers /g 

 لشدة% 
االصابة 
 الدرنات

%Disease 

severity 

on tuber 

 االصابة %
 الساق

%Disease 

incidence 

on stem 

% االصابة 
 الدرنات

%Disease 

incidence 

on tuber 

 المعامالت
Treatments 

  Pathogen only فطر ممرض فقط .0 022 022 55 214

  Controlمقارنة )بدون فطر ممرض( .0 2 2 2 020

590 02 5 5 
 فطر ممرض + باٌوكونت .0

Biocont+Pathogen 

  Biocont only فقط باٌوكونت .0 2 2 2 430

395 00 5 5 
5. S.cerevisia تغطٌس+ فطر ممرض 

S.cerevisia dipping+Pathogen  

430 2 2 2 
0. S.cerevisia تغطٌس 

S.cerevisia dipping only 

420 2 2 2 
5. Rhodotorula spp تغطٌس 

dipping only Rhodotorula spp 

450 9 5 5 

2. Rhodotorula spp  تغطٌس+ فطر

 ممرض
Rhodotorula spp dipping+Pathogen 

055 2 2 2 
 مستخلص النٌم تغطٌس .9

Dipping on Neem extract only 

495 5 02 5 
 مستخلص النٌم تغطٌس + فطر ممرض .02

Neem extract dipping+Pathogen 

400 2 2 2 
00. P.fluorescens تغطٌس 

Dipping on P.fluorescens only  

530 02 02 02 
00. P.fluorescens تغطٌس+ فطر ممرض 

Dipping on P.fluorescens+Pathogen 

002 05 02 05 LSD 0.05 

 
ومستخلص النٌم المتخمر والفطر  P.fluorescensوالبكترٌا  Rhodotorula spو S.cerevisiaوالخمٌره 

الممرض فقط على التوالً. ولم ٌكن هناك فارق معنوي فً خفض شدة االصابة بٌن المعامالت الملوثة بالفطر 
 Rhodotorula spو S.cerevisiaالممرض و المضاف الٌه من المستحضر الحٌوي باٌوكونت والخمٌره 
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حة فً الفطر الممرض و انعاكس ذلك على انتاج حاصل النباتات, ومستخلص النٌم المتخمر. اما تؤثٌر عوامل المكاف
فقد اظهرت جمٌع المعامالت زٌاده معنوٌة فً معدل وزن درنات البطاطا مقارنتا بمعاملة الفطر الممرض فقط, اذ 

غم على التوالً. تفوقت معاملة الباٌوكونت فً زٌادة معدل وزن  000, 095, 502, 052, 095, 592بلغت 
 غم. 502بمعدل وزن  P.fluorescensغم تلٌها معاملة  592البطاطا على باقً المعامالت اذ بلغت درنات 

 تقرحات وظهور الجذري المجموع تلف الى ٌعزى فقط معاملة الفطر الممرض فً الدرنات وزن معدل إن إنخفاض

والذي ٌنعكس على  الممرض الفطر لنشاط نتٌجة الخالٌا تحلل جدران ٌإدي الى وهذا المدادات ودرنات البطاطا على
وزن  انخفاضٌإدي الى  الدرنات وهذا الى األوراق فًوالنشاء المصنع  نقل البروتٌنات انخفاض االنتاج لتاثر

 (.Horocks ,0990 و Hide ; 0920واخرون , Weinhold وصغر حجمه )ا الدرنات

على الدرنات و ساق النبات و النسبة المئوٌة لشدة  ربما ٌعود تؤثٌر الخمائر فً اختزال النسبة المئوٌة لالصابة
االصابة, الى تنافس الخمائر مع المسببات المرضٌة على المواد الغذائٌة ومقدرتها على التكاثر بشكل سرٌع 

 Izguوالمنافسة العالٌة على الغذاء والمكان, اضافة الى انتاج مواد مضاده تثبط نمو الفطرٌات الممرضة )
عٌسى  ;0220واخرون,  Spadaro ;0202واخرون,  Fialho ;0202واخرون,  Altinbay ,0995; Rasporو

 االنزٌمات زٌادة هً أحٌائٌة مكافحة كعامل فعل الخمٌرة آلٌة إن سابقة دراسات فً وجد (. كذلك0200و ناهدة, 

باالمراضٌة  المرتبطة والبروتٌنات Peroxidase وChitinase مثل انزٌم  النبات فً الجهازٌة المتعلقة بالمقاومة
(El-Sayed ,0222; Attyia  وYoussry,0220 اشارت دراسات سابقة الى فعالٌة انواع مختلفة من الفطر.)

Trichoderma spp  فً مكافحة العدٌد من الفطرٌات وخصوصا فطرٌات التربة, من خالل تاثٌرها المباشر على

ى اضافة الى انتاج انزٌمات محللة لجدران الخالٌا, الفطر عن طرٌق انتاج مضادات حٌاتٌة ومواد سامه اخر
باالضافة الى التطفل المباشر على الغزل الفطري, عالوة على تحفٌز الٌات المقاومة الجهازٌة فً النبات العائل 

(Enkerly  ,0999واخرون; Lorito  ,0992; Keszler  ,إن العدٌد من االنواع التابعة 0222واخرون .)
تنتج مواد منظمة للنمو تتسبب زٌادة بعض معاٌٌر نمو النبات, اضافة الى مقدرتها على  Trichoderma sppللفطر

زٌادة جاهزٌة العناصر الغذائٌة فً التربة كالفسفور والحدٌد والنحاس والبوتاسٌوم والزنك وتحوٌلها من الحاله الغٌر 
 .( 2005الشٌبانً,  ; 1999, وآخرون  Altomareجاهزه الى اكثر جاهزٌة لالمتصاص من قبل النبات )
 EpoxyوNimonol و Azadiradioneو  Azadirchtinتحتوي اوراق و بذور نبات النٌم على مركبات 

azadradion وتعد هذه المركبات ذات تؤثٌر واسع كمضادات احٌائٌة ضد الفطرٌات و البكترٌا و الحشرات ,
(Nathan  ,كما ذكر 0225واخرون .)Kremer ( ان تخمٌر اوراق النٌم مع االحٌاء الدقٌقة ٌزٌد 0222واخرون )

من كفاءة االستخالص اضافة الى تكوٌن مركبات لها مقدرة على تحفٌز النبات وجعل المركبات المستخلصة اكثر 
والبكترٌا S.cerevisia و Rhodotorula spقابلٌة على االمتصاص من قبل النبات.تعد كل من الخمائر 

P.fluorescens والفطرT. harzianum   محفزه لنمو النبات االحٌاء المنPGPR  من خالل انتاج منظمات نمو
 (.0992واخرون,  Van Loonاضافة الى زٌاده جاهزٌة العناصر الغذائٌة للنبات )
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the percent infection of tubers, as amounting to 5, 5, 5, 60 and 100% respectively, rate of 

the canker symptoms  in the main stem of plants, it was 5, 5, 5, 20 and 60% respectively, 

and disease severity on tubers at 10, 12, 9, 30, 5 and 75%, respectively. All tested agents 

showed significant increase in the rate of yield/plant, which was recoreded at 590, 395, 

450, 495, 530 and 214 g each to the treatments Biocont and yeasts S.cerevisia, 

Rhodotorula sp and the bacteria P.fluorescens and fermented neem extract and the 

pathogen (R.solani only), respectively. 
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