
 المستخلص

مقدرة اختبار ال و ,لكشف عن الفطريات المرافقة لبذور الزينيا لالدراسة هذه  أجريت

يم فعالية بعض المستخلصات و المستحضرات الحيوية في يوتق, ة األمراضية للفطريات الرئيس

 19بينت نتائج العزل والتشخيص وجود . مكافحتها تحت ظروف المختبر و البيت الزجاجي 

في  ول مرة على هذا النباتألمنها  أنواع 9من الفطريات المرافقة للبذور وقد سجلت  ا ًنوع

ان ـوك ,ها العينات ـــعت منــــي جمـــناطق التـــي الظهور باختالف المــوتباينت ف , العراق

من العينات % 81.8اذ ظهر في  ا ًاكثر الفطريات وجود alternata Alternariaالفطر 

 ياتطرـــالف هالــت %77.00 – 0.25راوحت بين ــتباينة تــــــرار مـــالمدروسة بنسب تك

eupirina Phoma الفطـر و %72.7 هورــــــــــنسبة ظــبaustraliensis Drechslera 

% 36.3ـور ــــــــبـة ظهـــنســـبـ atrum Ulocladium و% 45.5ـــهور ــبــنسبة ظــــــــــ

و  .culmorum F و solani Fusariumات ــــالفطري ـــين سجلتفـــــــــــــــــي حــ

solani  Rhizoctonia وspicifer cochliobolus of state D. و exigua P. و niger 

Aspergillus  اــــمأ ؛ها نـل مــــلك% 27.3هور ـــنسبة ظ  flavus A.  و ochraceus A. 

 .thapsinum Fو  .oxysporum F و .acuminatum Fو lunata   Curvularia و

فسجلت نسبة  .oudemansii Uو  sp. Penicillium            و .verticillioides Fو

 .قل ظهور أ

بأستعمال بذور اللهانة الذي تضمن  ولي للمقدرة األمراضيةوبينت نتائج االختبار األ

 حدثت خفضا ً أعزلة  61ن جميع عزالت الفطريات المختبرة وعددها خمس تجارب منفصلة أ

عزلة فقط كانت عالية  14ال ان إ, عدا عزلة واحدة في نسبة إنبات بذور اللهانة  معنويا ً

بمعامالت السيطرة التي  ا ًقياس% 20 – 0نسبة اإلنبات في معامالتها ذ كانت إاألمراضية 

:  كانتوهـــذه العــــزالت .% 99 – 97عامالتها ـــي مـــاإلنبات ف ةبــــــانت نســــك

alternata A.  (B39 وF26 وH7 وJ1 وK10 ) وacuminatum F. (A16 ) , و

oxysporum (A33) F.culmorum F. (F14  وG2 ) , وsolani F. (D4  وF19 ) و

verticillioides F. (B24  وF6 ) وsolani R. (A22). ثير أكما اوضحت نتائج اختبار ت

 نأ, والتي تضمنت ثالث تجارب إنبات بذور الزينيا في المختبر  العزالت الممرضة في نسب

 ,إلنبات البذورفي النسبة المئوية  معنويا ً خفضا ًعزلة مختبرة احدثت  34عزلة من مجموع  33

 قياسا ً %  20– 3اإلنبات فيها بين  تراوحت نسب وقد عزلة عالية األمراضية 11وكانت 

و ( H7و B39) A.alternata  هيو% 98بمعامالت السيطرة التي بلغت نسبة اإلنبات فيها 

 أ



F. acuminatum ( A16وA30 ) و F. culmorum(A33 ) وoxysporum F.  (F14 

 R. solani   (A22. )وF. verticillioides (B24 )و  F19) و F. solani (D4و ( G2و

 %3ت نسبة اإلنبات في معامالتها بلغتذ إ في المقدمة  oxysporum F. (F14)العزلة  ت كانو

 . 

 تجربة تأثير بعض العزالت الممرضة  ظروف البيت الزجاجي اظهرت نتائج فيو

ن جميع العزالت أ, في إنبات بذور الزينيا  .solani Rوالفطر  Fusariumلجنس ألنواع ا

وهي  بمعاملة السيطرة قياسا ًلى تفوق معنوي في نسبة وشدة المرض إدت أالمختبرة 

acuminatum F. (A16 و A30 ) وculmorum F. (A33 ) وoxysporum F. (F14 

F. verticillioides (B24 )و thapsinum F. (H3 )و ( F19و D4) .solani Fو ( G2و

في نسبة وشدة المرض  A22 و   B24و F14و  A33 وتفوفت العزالت solani R. (A22)و 

بمعاملة السيطرة التي  قياسا ًعلى التتابع % 98 – 96.5و % 100 – 97.5اذ تراوحت بين 

 % .2.5كانت نسبة وشدة المرض فيها 

العزالت الفطرية يم كفاءة بعض من نتائج تقي تبينأيضا ً وفـي ظــروف الـبـيـت الزجاجي 

الق ــــــرش بالعـــريقة الــــإستعمال طـــري للزينيا بـــابة المجموع الخضــــي اصـــــنة فـالداك

و ( H7و B39) .alternata Aـي ـــان العــــزالت االربـــــع المــختبرة وهـــ, وغي ـالب

specifer cochliobolus of state D. (A13)  و exigua P. (B8 ) كانت ممرضة

% 80 – 65وتراوحت شدة المرض لها بين % 100لنباتات الزينيا وبنسبة مرض عالية بلغت 

وقد تفوقت العزلة  ,% 2.5 تها في معامل   ت نسبة وشدة المرضكانبمعاملة السيطرة التي  قياسا ً

H7   كما ادت جميع العزالت الى خفض معايير نمو النبات % 80في شدة المرض اذ بلغت

  .بمعاملة السيطرة  ياسا ًق

 PEG بولي اثيلين كاليكول ن معاملة بذور الزينيا بمحلولالنتائج المختبرية أ تظهرأ

في المختبر احدثت زيادة معنوية في النسبة المئوية لطاقة ونسبة اإلنبات ومعدل طول  6000

في النسبة المئوية للبادرات المريضة او المشوهة اذ بلغت هذه المعايير  معنويا ً خفضا ًو بادرةال

بمعاملة السيطرة التي كانت فيها  قياسا ً على التتابع %5.6سم و  6.65و % 95.3و % 87.7

ن طاقة ونسبة أي ت نتائج البيت الزجاجبينو % 12.5سم و  4.86و % 89.6و % 72.8

و المزروعة في ترب ملقحة بلقاح مجموعة من العزالت  PEG محلولاإلنبات للبذور المعاملة ب

على التتابع وبفارق معنوي % 55 – 37.5و % 50 – 27.5الفطرية الممرضة تراوحت بين 

 ب



 7.5و % 10 – 5 بين عن البذور غير المعاملة والتي تراوحت طاقة ونسبة اإلنبات في معاملتها

في طاقة ونسبة اإلنبات solani F. (F19 )عاملة العزلة مت تفوقد ــوق ,على التتابع % 12.5 –

 .مع البذور المعاملة 

يم فعالية تراكيز مختلفة من مستخلصي الشمبالن و اللوتس ية لتقينتائج المختبرالبينت 

ان  , وعصير الكريب فروت  Bioimmuneو  Sea bloom29والمستحضر الحيوي لكل من 

على سائر المستخلصات و  معنويا ًلتر تفوق / ملغم  2000مستخلص الشمبالن تركيز 

المستحضرات بجميع تراكيزها وجاء بالدرجة االولى في تثبيط العزالت التابعة ألنواع الجنس 

Fusarium  والفطرsolani R.  تاله %  77.72 – 59.50 بين لها همعدل تثبيط تراوحاذ 

 بين معدل تثبيطه لهذه العزالت تراوحاذ % 12تركيز ب Bioimmuneالمستخلص الحيوي 

 قياسا ً % 66.6 – 42.7تراوح بين  ثم عصير الكريب فروت بمعدل تثبيط ,  % 75.5 – 50.0

حدث مستخلص اللوتس بجميع تراكيزه ولم ي   ,% 0بمعامة السيطرة التي بلغت نسبة التثبيط فيها 

يم فعالية مستخلص الشمبالن والبايو اميون ـــار تقين اختبـــوظهر م,  اي تثبيط لهذه العزالت

 .culmorum Fن االصابة بالعزالت الفطرية ــي حماية نباتات الزينيا مــف Beltanolوالمبيد 

(A33)  وoxysporum F. ( F14 ) وsolani F. (F19 ) وverticillioides F. (B24)  و

solani R. (A22 ) مستخلـص الشمبالن وان Bioimmune  المبيدو Beltanol وااحدث 

في نسبة وشدة المرض وزيادة معنوية في الوزن الرطب والجاف مع جميع  معنويا ً خفضا ً

وحدثت (. الفطر بمفرده ) بمعاملة السيطرة  قياسا ًالعزالت الفطرية المستخدمة في التجربة 

أعلى نسبة خفض معنوي في نسبة وشدة المرض وأعلى زيادة معنوية في الوزن الرطب 

واقل نسبة خفض معنوي في نسبة وشدة المرض واقل solani F. (F19 )  والجاف مع العزلة

تفوق المستخلصان و , solani R. (A22)زيادة معنوية في الوزن الرطب والجاف مع العزلة 

ولم تظهر  ,ن الرطب والجاف مع جميع العزالت على المبيد في احداث زيادة معنوية في الوز

فروق معنوية في نسبة وشدة المرض بين المستخلصين في جميع العزالت عدا العزلة 

verticillioides F. (B24 )اذ تفوق الـ Bioimmune  على الشمبالن في خفضها. 

يم التداخل بين معاملة بذور الزينيا  التي نفذت لتقيرب البيت الزجاجي ظهرت تجاأكذلك 

في حماية  Bioimmuneوإستعمال مستخلصي الشمبالن ومستحضر  PEG 6000بمحلول 

 PEGان معاملة البذور بمحلول , نباتات الزينيا من االصابة بالفطريات الممرضة السابقة 

بمعاملة السيطرة اال انه  قياسا ًفي نسبة وشدة المرض لجميع العزالت  معنويا ً خفضا ًاحدثت 

 Bioimmune+ والفطر , شمبالن + الفطر  كان ادنى من الخفض الحاصل في معامالت

 ت

 ت



 +الفطر  ذ بلغت نسبة وشدة المرض لهذه العزلة في معاملةإsolani R. (A22 )العزلة  باستثناء

PEG 50 % الفطر ومع % 72و % 75شمبالن  +طر الف بينما بلغت مع % 42و+ 

Bioimmune 70 % فطرالـ تمعامال تكما تفوق ,على التتابع % 68و+ PEG  ً على أيضا

في خفض نسبة وشدة المرض لجميع العزالت   PEG  +Bioimmune+ معامالت  الفطر 

أيضا ً وظهر  ,شمبالن  +   PEG +الفطر   تتظهر فروق معنوية بينها وبين معامالكن لم ول

بمعاملة السيطرة وقد  قياسا ًان جميع المعامالت حققت زيادة  معنوية في الوزن الرطب والجاف 

+ الفطر  على المعامالت معنويا ً Bioimmune+ و الفطر  ,شمبالن +الفطر  تفوقت معامالت

PEG   في العزلة إالفي زيادة الوزن الرطب والجافA22  فطر اذ تفوقت معاملة ال+ PEG 

 . في زيادة الوزن الرطب للنباتات Bioimmune +الفطر  و, شمبالن  +تي الفطر ى معاملعل
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