
  المستخلص

 القشرة مرض لمكافحة بغداد جامعة/ الزراعة كلٌة / النبات وقاٌة قسم فً أجرٌت تجارب فً

 من للفطر عزلة 71 ثم عزل.  Rhizoctonia solani الفطر عن المتسبب البطاطا على السوداء

 النمو سرعة فً تباٌنا   أظهرت(  وحقول مخازن) والٌوسفٌة غرٌب وابو الرضوانٌة فً مختلفة مناطق

 . االمراضٌةفضال  عن  ولونه النمو وكثافة الحجرٌة األجسام وتكوٌن

 الوسط على R.solani لفطرا لنمو تثبٌطا    Pseudomonas fluorecens البكترٌا حققت  

 أظهرت كما مل/  مستعمرة تكوٌن وحدة x 671 2.5 بالتركٌز% (  711) بنسبة PSA الزرعً

 % 27.25و  72.52 بلغت التحضٌن من ٌوما   52و أٌام 3 بعد الممرض الفطر ضد فعالٌة البكترٌا

 للـ  تثبٌطٌة كفاءة Paecilomyces lilacinus وكذلك اظهر الفطر،  PSA  الوسط على التوالً على

R.solani  التحضٌن من ٌوما   52 بعدغطً ثلثً مساحة الطبق  اذ . 

 فً السوداء القشرة مرض مكافحة فً الكٌمٌائٌة والمركبات الحٌاتٌة العوامل اختبار نتائج بٌنت

 للساق المرضً والدلٌل معدل درجة االصابة خفض فً المعامالت أفضل نأ الزجاجً البٌت ظروف

 x 671 2.5بالتركٌز الممرض الفطر إضافة قبل P.fluorescens بالبكترٌا التربة معاملة عند والدرنات

 الساق اصابة معدل درجة وبلغ األخرى المعامالت عن معنوٌة وبفروق مل/  مستعمرة تكوٌن وحدة

 تفوقت كما ، التوالً على%  72.33 و  52.62 مرضً وبدلٌل التوالً على 1.16 و 7.15 والدرنات

 ادتوز ، الممرض الفطر بوجود والكٌمٌائٌة الحٌاتٌة بالعوامل الدرنات تغطٌس معامالت فً البكترٌا

 الفطر بوجود او لوحدها واالنتاجٌة الجاف والوزن الجذور وحجم السٌقان عددفً  النمو رٌمعاٌ

 . الممرض

 بالملٌون جزء 5111 بتركٌز مرات ثالث رشه عند  Amino butyric acid –βمركبالـ اثبت

 وبدلٌل،  التوالً على 7.56و 7.11 والدرنات الساق على معدل درجة االصابة خفض فً كفاءة

 . التوالً على%  52.33و 22.22 مرضً

 والدلٌل االصابة معدل درجة خفض فً سواء الزجاجً البٌت نتائج الحقلٌة التجارب أٌدت

 نباتات  أوراق فً الكلً البروتٌن تقدٌر وعند ؛ النمو رٌمعاٌ زٌادة فً او )شدة المرض(المرضً

 فً%  33.73 بلغت بروتٌن كمٌة أعلى P. lilacinus بالفطر التربة معاملةحققت  المعاملة البطاطا

 51.15 بلغت التً لوحده الممرض بالفطر التربة بمعاملة مقارنة الزجاجً البٌت%  52.73 و الحقل

 . الزجاجً البٌت فً% 76.37و  الحقل فً% 



 نأ حقلٌا   بالمرض لالصابة الواعدة البطاطا أصناف بعض استجابة اختبار نتائج وأظهرت

 التوالً على 3.26 و 3.11 بلغت والدرنات للساق اصابة معدل لدرجة أعلى أعطى Riviera الصنف

 االصابة معدل درجة كانإذ  Arizona الصنف ٌلٌه ، التوالً على%  11.11و  32.22 مرض شدةوب

 ثم ، التوالً على%  61.11 و  21.21 مرض شدةوب التوالً على 3.711 و 3.21 والدرنات للساق

 شدةوب 5.26و 3.53 والدرنات للساق االصابة معدل درجة الذي اختلف معنوٌا فً Burren صنف

 اقل Rudolph صنف وكان،  Riviera عن الصنف التوالً على% 27.33 و 25.23 مرض

 شدةوب التوالً على 5.76و 3.16 والدرنات للساق شدة المرضو فً معدل درجة االصابة األصناف

 . التوالً على%  23.33 و 16.66 مرض

 

 

 

 

 


