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المكافحة الكيمياوية للفطريات الممرضة المصاحبة لبذور زهرة الشمس                  

Helianthus  annuus  L)(   
  عبير احمد محمود  نديم احمد رمضان                

  قسم علوم الحياة
   كلية العلوم 
   جامعة الموصل

  

  )22/6/2004 تاريخ القبول ;5/2/2003تاريخ االستالم (

  

  لخصالم

اختبرت كفاءة خمسة من المبيدات الفطرية المستخدمة في معاملـة البـذور ورش األوراق وهـي                

 والرايزولكس والتكتو ، واوضحت النتائج المختبرية أن المبيدين تكتـو           45 -البنليت والكابتان والدايثين م   

ج تغليف البذور الى أن     وأشارت نتائ . ورايزولكس كانا أفضل المبيدات في تثبيط نمو الفطريات المدروسة        

لتر كانا أفضل المبيدات لوقاية بذور زهـرة الـشمس مـن            /ملغم) 2000(المبيدين تكتو وكابتان وبتركيز     

وأظهرت جميع المبيدات فعالية في وقاية نباتات زهـرة الـشمس مـن تبقـع               . الفطريات المسببة للذبول    

  Macrophomina phaseolinaو    A. dianthi  و  Alternaria alternataاألوراق المتسبب عن 
 .Aلتـر فـي مقاومـة    /ملغـم  ) 1000(حيث كانت أكثر المبيدات كفاءة هي الكابتان والتكتو وبتركيز 

alternata  لتر في مقاومـة  /ملغم ) 1000( أيضا بتركيز 45-والمبيدات بنليت ودايثين مA. dianthi  
   . M. phaseolina أفضل المبيدات لمقاومة فطر لتر/ملغم ) 100(بينما كان البنليت والتكتو بتركيز 
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ABSTRACT 

Effectiveness of five fungicides (benlate , captan , dithane M-45 , rhizolex , tecto ) 
which were used in seed treatment and foliar application showed that tecto and rhizolex 
were the most effective In Vitro studies to control the studied fungi , while tecto and 
captan at the rate 2000 mg /l were the most effective in controlling damping – off 
sunflower ( as seed dressing ) .All the fungicides showed effectivness in protection 
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sunflower  plants  from  leaf   spotting  caused   by  A.   alternata      , A.  dianthi      and     
        M. phaseolina i.e. captan , tecto the rate 1000 mg/L were most effective against              
A. alternata and benlate , dithane M-45 at the rate 1000 mg/l against A. dianthi while 
benlate and tecto at rate 100 mg/l were the best fungicides agains M. phaseolina . 

 
  

  

  

  المقدمة

 إسمه االنكليزي   Compositaeنبات زهرة الشمس محصول صيفي حولي يعود الى العائلة المركبة           

sunflower والعلمي Helianthus annuus L. .) ، ويعتبر هذا المحـصول مـن أهـم    ). 1990صقر

ه علـى   المحاصيل الزيتية في العالم فهو يعطي أكبر كمية من الزيت لوحدة المساحة بسبب إحتواء بـذور               

حسب االصناف ، بلغت المساحة المزروعة فـي العـراق    % 30-50نسبة مرتفعة من الزيت تتراوح بين       

  ) .FAO , 2000(ألف طن ) 70(ألف هكتار وكان اإلنتاج ) 150 (1988لسنة 

إن الحصول على نوعية عالية الجودة للزيت يتطلب توفير بذور عالية الجودة من حيـث اإلنبـات                 

ثية النقية والسالمة من المسببات المرضية فالكثير من أمراض البذور والبادرات تحـدث             والسالالت الورا 

نتيجة اإلصابة بالفطريات والتي قد تصيب البذور قبل الزراعة آو تصاب البـذور والبـادرات بواسـطة                 

لثالثـين  فطريات التربة ومن ثم تنتقل اإلصابة من البذور الى النبات والكثير من البحوث التي نشرت في ا               

سنة األخيرة درست العالقة بين وجود الفطريات ونوعية البذور وتأثيرها على كمية ونوعية الزيت النباتي               

 و                   Roberts et al ,1986 و Christensen,1969في بذرة زهرة الـشمس ومـن هـوالء البـاحثين     

Krishnappa and Shetty , 1990 .  لهذا المحصول فقد تم إختبار كفاءة بعض نظراُ لألهمية المتزايدة 

  .المبيدات الفطرية مختبرياً وفي البيت الزجاجي على بعض الفطريات المعزولة من البذور 

  مواد وطرائق العمل

  الدراسة المختبرية

و رايـزولكس   % Benomyle 50بنليـت   ( درس تأثير خمسة مبيدات فطرية ذات تأثير جهازي         

Rhizolex  60 ( % وقائي)ابتان  كCaptan  50 % 45-و دايثـين م) Dithana M-45  60 ( % و

على نمو الفطريات المعزولة من بذور األصناف المختلفـة لزهـرة           %) Tecto 60تكتو  (جهازي وقائي   

    .  الشمس 
       حضرت تراكيز مختلفة من كل مبيد وأضيفت الى وسط سكروز البطاطا عنـد درجـة الحـرارة                 

حيث كانت التراكيـز النهائيـة فـي    ) Krishnappa and Shetty , 1987(صلب قبل الت) ْ م50-55( 

 ملـم مـن حافـة       5لتر حيث أخذت أقراص بقطـر       / ملغم مادة فعالة     1000 ،   500 ،   100الوسط هي   

أيام ووضعت في   ) 10( بعمر   PSAالمستعمرة للفطريات المعزولة من البذور على وسط سكروز البطاطا          

ة على التراكيز المختلفة من المبيدات المستعملة وللمقارنـة اسـتخدمت أطبـاق    مركز أطباق بتري الحاوي 

كررت كل معاملة ثالث مرات وحضنت األطباق فـي حاضـنة           . حاوية على الوسط بدون إضافة المبيد       
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 سجلت النتائج بعد تغطية النمو الفطري لالطباق في معاملة المقارنة وتم حـساب              2±ْم  25بدرجة حرارة   

) C(النسبة المئوية للتثبـيط و      ) Vincent) I=C-T/Cx100 (  ،)Iئوية للتثبيط باستخدام معادلة     النسبة الم 

قطر مستعمرة الفطر النامية فـي      ) T(قطر مستعمرة الفطر النامية في وسط خال من المبيد و           ) المقارنة(

ئج إحـصائيا  حيث حللت النتا  ) Krishnappa and Shetty , 1987) (المعاملة(وسط حاو على المبيد 

نفذت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل و حللت النتائج بأختبار          . باستخدام التصميم العشوائي الكامل     

  . الحدود دنكن متعدد

  اختبارات البيت الزجاجي

 ورايزولكس و تكتـو     45 -أجريت هذه التجربة لمعرفة فاعلية المبيدات بنليت و كابتان و داثين م             

عزولة من بذور األصناف المختلفة لزهرة الشمس التي سببت تعفـن البـذور وسـقوط               ضد الفطريات الم  

 ملغم 2000وباستخدام التراكيز الموصى بها وهي ) Pre-Post emergence damping off( البادرات

لتر من  / ملغم مادة فعالة     5000 والتكتو و    45-البنليت والكابتان والدايثين م   : لتر من كل من     /مادة فعالة   

) (Diekmann 1993تم استخدام المبيدات المذكورة بصورة محلول مائي على وفق طريقة. الرايزولكس 

 في المحلول المائي لكل تركيز لمدة  اثنين الى أربعة           Hoggarغم من بذور الصنف     ) 20(حيث تم غمر    

ية على نصف   سم حاو ) 11(دقائق ثم جففت وحفظت لحين االستخدام ، استخدمت سنادين بالستيكية بقطر            

كغم تربة معقمة ومضاف أليها نصف طبق من وسط سكروز البطاطا الصلب نام عليـه الفطـر المـراد                   

سند أنة وبواقع ثالث مكررات لكـل معاملـة         /  بذور 10أيام ، زرعت البذور بمعدل      ) 10(اختباره بعمر   

)Saydam et al. , 1973 (تركـت  . خدام المبيـد  نفذت تجربة المقارنة بالطريقة نفسها ولكن بدون است

. السنادين في البيت الزجاجي وتمت مالحظتها يومياً ولغاية أسبوعين من المعاملة لغرض تسجيل النتائج               

  .نفذت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل و حللت النتائج بأختبار دنكن متعددالحدود

  رش المجموع الخضري بالمبيد

 Hoggar و   Aur و   IPAمس بعمر شهرين ومن االصناف      استخدمت في التجربة نباتات زهرة الش     

 .dianthi A .  و A. alternataحيث لتحديد التراكيز الفعالة من المبيدات الخمـسة ضـد الفطـرين      
وقد استعملت ثالث نباتات لكل     . المسبب للتفحم الفحمي     M.phaseolina المسببين لتبقع األوراق والفطر   

مل من كل تركيـز للمبيـدات علـى المجمـوع           ) 10(لة حيث تم رش     سندانة وثالث مكررات لكل معام    

أما المقارنة فقد رشت بماء معقم وتركـت النباتـات فـي البيـت              . الخضري لنباتات االصناف المستعملة   

 3.5× 510( M.phaseolinaساعة ثم رشت جميع النباتات بالمعلق السبوري لفطر         ) 24(الزجاجي لمدة   

وبعـد الـرش   ) مل/ سبور5× 510( A. dianthi  و A. alternataين ومعلق سبورات فطر) مل/سبور

ساعة وتركت النباتات في البيت الزجاجي وبقيت تحت المشاهدة         ) 24(غطيت النباتات بأكياس نايلون لمدة      

نفذت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل و حللت النتائج كما ذكـر            . . لمدة أسبوعين ثم سجلت النتائج    

  . سابقا
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  لنتائج والمناقشةا

  الدراسة المختبرية

 R. solani و F. solaniأن مبيد البنليت أظهر فعالية عالية ضد فطرين و ) 1(يتضح من الجدول 

لتر وأشارت البحـوث الـسابقة أن   / ملغم 1000 بتركيز  A. alternata وبكل التراكيز المستعملة وضد

 عنـد اسـتعماله   M. phaseolinaلية عالية ضد وله فعا Roy , 1975 (R. solani(البنليت فعال ضد 

 Jeffrey andأشار ) 1993 و المالح وشعبان ، Abo El-Dahab et al., 1980(لتر/ ملغم250بتراكيز 

Lipps, (1985( إلى أن البنليت ذو فعالية متوسطة في تثبيط نموA. dianthi  .   أما المبيد كابتـان فقـد

 .Aلتر وفعاالً في تثبيط / ملغم1000 و500بتراكيز    M. phaseolinaأظهر كفاءة عالية في تثبيط نمو 

alternata   وR. solani  بنفس التراكيز المذكورة كما كان جيداً ضدA. dianthi     وأقل فعاليـة ضـد

  ,Jeffrey and Lipps(و )  Hemeda, 1985( وهذه النتائج تتفق مـع مـا ذكـره     F. solaniفطر 

حيث ذكر األخير أن الكابتان قليل الفعالية ) Diekmann, 1993(و ) 1993المالح وشعبان ، ( و) 1985

 ، وأظهر مبيد    carboxinويصبح أكثر فعالية عند خلطه بمبيدات أخرى وخاصة         . Fusariumضد  فطر  

بكـل التراكيـز    M. phaseolina و A. alternata كفاءة عالية فـي تثبـيط نمـو    45    -الدايثين م

 F. solaniلتر وكان أقل فعالية في تثبيط / ملغم1000بتركيز  R. solaniو   A. dianthiالمستخدمة و 
 .M أن هذا المبيد فعال ضد  )1993 (Diekmannو  ) 1980(و آخرون  Abo El-Dahabوقد ذكر 

phaseolina  لتر ، أما مبيد الرايزولكس قد أظهر فعالية عالية ضد / ملغم1000بتركيزA. alternata  
 F. solaniبكل التراكيز المستعملة وكان فعاالً ضد  R. solaniو  M. phaseolinaو  A. dianthiو  

وتشير النشرة الفنية للشركة المنتجة له بأنه قد يؤثر على بعض الفطريات عند استعماله بتراكيـز عاليـة                  

   ) . R. solani )  et al.,1989 Beldawiإضافة الى تأثيره المتخصص والفعال على فطر 

  

بت المبيد تكتو فعالية عالية في تثبيط نمو جميع الفطريات تحت الدراسة وبكل التراكيز المستخدمة               أث

الى فعالية مبيد الثيرام وهو أحد مكونات التكتو ضـد فطـر     ) Jeffrey and Lipps , 1985( وقد أشار

A. dianthi  و ذكر أنه أقل فعالية منChlorothaionilو  Thiabendazoleرة علـى هـذا    في السيط

أن مبيد التكتو أعطى فعالية عالية ضد جميع الفطريـات المـسببة            ) 1994(الفطر مختبرياً كما أكد محمد      

 . M. phaseolinaو F. solaniو R. solaniلموت بادرات وتعفن جذور البنجر السكري وفي مقدمتها 
 الفطريات الخمسة المدروسة فـي هـذد        وللمقارنة بين المبيدات ، يعد المبيد تكتو أكفأ المبيدات لتثبيط نمو          

 M. phaseolina ، كما يمكن القول بـأن  45-التجربة يليه الرايزولكس ثم البنليت والكابتان والدايثين م
 A. dianthiهو أضعف الفطريات التي يمكن مقاومتها مختبرياً بتراكيز قليلة من المبيدات بينما الفطرين 

  . اومة نسبياً للتراكيز المنخفضة من المبيدات المستخدمة من الفطريات المق هما R. solaniو 
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         زهرة الشمس التأثير التثبيطي للمبيدات الفطرية المستخدمة على الفطريات المعزولة من بذور : 1الجدول 

  والمسببة لتعفن البذور وسقوط البادرات              
لمئوية للتثبيطالنسبة ا  

  الفطريات

  

  المبيدات

 التركيز

مل/ملغم مادة فعالة  
A. alternata A. dianthi F. solani M.phaseolina R.solani 

  

  بنليت

100 
500 
1000 

  ب *57.77

   ث83.33

  ج ح خ 92.77

   ب51.33

   ب54.44

  ث75.0

   ث100

   ث100

  ث100

   ث100

   ث100

   ث100

   ح95.55

   ح96.3

  ح100

  

  كابتان

100 
500 
1000 

   ت71.55

  ج90.44

  ج92.22

   ب55.0

   ت64.88

  ث76.0

   ب42.58

   ت69.44

  ت68.22

   ب80.18

   ث100

  ث100

  ث74.25

   ج86.85

  ج93.0

  

  45-دايثين م

100 
500 
1000 

  د ح خ98.22

   ج ح خ د94.88

  د100

   ث74.66

   ج89.66

  ح100

   ب31.55

   ت58.14

  ث85.55

   ت94.25

   ث100

  ث100

   ب33.33

   ت52.41

  ح95.92

  

  رايزولكس

100 
500 
100 

   د100

   د100

  د100

   ج91.88

  ح97.44

  ح100

   ث85.22

   ث92.66

  ث93.0

   ث100

   ث100

  ث100

   ح99.03

   ح100

  ح100

  

  تكتو

100 
500 
1000 

   ح خ د97.55

   خ د98.11

  د99.66

   ج86.38

   ح99.33

  ح99.33

   ث100

   ث100

  ث100

   ث100

   ث100

  ث100

   ح100

   ح100

  ح100

  أ0.0  أ0.0 أ0.0  أ0.0  أ0.0 0.0  المقارنة

   .)داخل االعمدة% (5االرقام المتبوعة بأحرف متشابهة التوجد فروق معنوية بينها عند مستوى احتمال * 

  

  ت البيت الزجاجيااختبار

  تلويث البذور

الى وجود فروق معنوية بين النسبة المئوية للبادرات السليمة ومعاملـة المقارنـة      ) 2الجدول  (يشير  

 والمبيدات المستخدمة للسيطرة عليه حيث كانـت أفـضل المبيـدات هـي تكتـو      A. alternataلفطر 

 ويليه الكابتان والبنليت أي أن جميع المبيدات أثبتت فعالية للـسيطرة عليـه              45-ورايزولكس ثم دايثين م   

  فقد كان أكثـر مقاومـة للمبيـدات    A. dianthiأما ) Diekmann, 1993(حقلياً وهذا يتفق مع ماذكره 

المستعملة ولم تظهر فروق معنوية بين المبيدات المستخدمة ومعاملة المقارنة عدا المبيد كابتان حيث أظهر               

وتتفق هذه النتـائج     % 66.6تفوق على جميع المبيدات ضد الفطر المذكور وبلغت نسبة البادرات السليمة            

كدوا فعالية مبيد الكابتـان   فقد أJeffrey and Lipps (1985)أما . Chohan (1978(مع ماتوصل إليه 

مل ويتضح أيـضاً أن مبيـدات البنليـت    / ملغم150 بتركيز  A. dianthi ضد 45-والبنليت والدايثين م

 كفـاءة  45-، في حين أظهر الدايثين م F. solaniوالكابتان والرايزولكس لم تؤثر بشكل جيد على فطر 
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 %) 93.3 (45- البادرات السليمة لمبيد الـدايثين م      عالية للسيطرة عليه حقلياً يليه التكتو حيث بلغت نسبة        

حقلياً  sp .Fusariumحيث أشار الى صعوبة مقاومة ) Diekmann, 1993(وهذا يؤكد ما توصل اليه 

 45-كغم بذور وأظهرت مبيدات الـديثين  / غم4ويتم الخلط بين مبيدي الثيرام والبنليت ويستعمل بمعدل 

 في البيت الزجاجي بينما أثبت التكتـو كفـاءة    M. phaseolinaة ضد والرايزولكس والكابتان عدم فعالي

كما أظهرت أغلـب المبيـدات فعاليـة ضـد            ) Diekmann, 1993(عالية ضده وبفرق معنوي واضح 

R. solani  يليه مبيـدات البنليـت   % 73.3حيث كان أفضلها الرايزولكس وبلغت نسبة البادرات السليمة 

) Roy . 1975( فكان غير فعال للسيطرة على هذا الفطر وقد أشـار  45-ما الدايثين موالتكتو والكابتان أ

   كمـا أكـد   ) Hemeda, 1985(عند استعماله لتلويث البذور وأيد ذلك  R. solaniالى فعالية البنليت ضد 

 )Beldawi et al., 1989 (   فعالية الرايزولكس كأفضل المبيدات لمقاومة الفطـرR. solani  ب المـسب

وعند المقارنة بين المبيدات يمكن القول أن أفضل المبيـدات المـستخدمة            . لموت بادرات القطن والباميا     

الـى فعاليـة  هـذين المبيـدين     )  Diekmann , 1993(لتلويث البذور هما التكتو والكابتان وقد أشار  

ـ            سببة لـتعفن البـذور     واعتمادهما كبيدات متخصصة لتلويت البذور حيث تحمي البذور من الفطريات الم

 .Rو A. alternataوسقوط البادرات او لفحة االوراق ، أما البنليت والرايزولكس فإنهما فعـاالن ضـد   

solani )Hemeda , 1985 (فإنه فعـال ضـد   45 -، أما مبيد الدايثين مA. alternata  وF. solani      

أكثر الفطريات خطورة على هذا الصنف      كذلك نالحظ من معامالت المقارنة أن       ) 1979العادل وعبد ،    ( 

على التوالي في  % 20و  % 10حيث قلال عدد البادرات السليمة الى  R. solaniو  A. alternataهو 

   % . 53.3أقل خطورة حيث ارتفعت عدد البادرات السليمة الى  M. phaseolinaحين كان 

  

        لبادرات زهرة الشمس السليمة في المئويةتأثير تلويث البذور بمبيدات فطرية على النسبة:  2الجدول 

  البيت الزجاجي             
  ( %)  البادرات   السليمة  
  املـبيدات

  
  الفطــريات

  التكتو الرايزولكس  45-الدايثني م  الكابتان  البنليت  املقارنة
A. alternata  10.0 أ ب83.3  ث- أ76.6   ب ح63.3   ب ح53.3  ت ح50.0  * د   

A. dianthi 33.3ب ح60.0   ب ح60.0   ب ح53.3   أ ج66.6   ج خ43.3   ح د   

F. solani 43.3ث- أ76.6  ج- أ66.6   أ93.3   ب ح53.3    خ ث46.6   ج خ  

M. phaseolina 53.3أ93.3  ج- أ66.6   ب ج63.3   أ ب80.0   خ ث46.6   ب ح   

R. solani 20.0ب ج60.0  ج- أ73.3   ج خ43.3   ت ح50.0   ب ج63.3   د خ   
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  رش المجموع الخضري بالمبيدات

ورقـة وهـي تقـارب      / بقعة 0.68أن معاملة المقارنة كانت فيها عدد البقع        ) 1الشكل  ( يتضح من   

قد بلغ معدل عـدد   A. alternataحيث أكدو أن النباتات المصابة بفطر ) Kolte et al., 1979(ماذكره 

  لمبيدات  لوقاية نباتات زهرة الشمس مـن الفطـر          كما  يتضح  أن أكفأ  ا       .2سم/ بقعة   0.85البقع لبعضها   

A. alternata   هو الكابتان حيث قلل عدد البقع ومساحتها وهذا يتفق مع مـاذكره)Hemeda , 1985 ( 

 Chohan(يليه المبيد تكتو وبنليت حيث قلال عدد البقع بشكل ملحوظ ولكن بنليت أقل تأثير على مساحتها 

 والرايزولكس فقد كانا أقـل فعاليـة حيـث أن    45– مبيد الدايثين م أما) Hemeda , 1985 و 1978 ,

     أن الـدايثين  Bhowmik and Singh (1976) قلل عدد البقع بشكل متوسـط ، وذكـر   45-الدايثين  م

. Altarnaria sp يمكن أن يقي نباتات زهرة الشمس بعمر شهرين من لفحة االوراق المتسببة عن 45-م

ورقة ولكنه كان قليل    / بقعة 0.22كل دوري ، أما الرايزولكس فقد قلل عدد البقع الى           عند رشه اسبوعياً بش   

التأثير على مساحتها ويمكن القول أن كافة المبيدات قللت عدد البقع ومساحتها بفرق معنوي واضح عـن                 

فأ المبيدات   من أك  45–يظهر أن مبيدي البنليت و   الدايثين م          ) 2 الشكل(. معاملة المقارنة وبنسب مختلفة     

حيث إستطاع البنليت تقليل عـددالبقع   A. dianthi لوقاية النبات من االصابة بلفحة االوراق المتسببة من 

 2سـم o.21ورقة وكذلك قلص مساحة البقعة من       / بقعة 0.07ورقة في معاملة المقارنة الى      / بقعة 0.88من  

شكل كبير وهذه النتائج تتفق مع مـاذكره         قلل عدد البقع ومساحتها ب     45- وكذلك الدايثين م   2 سم 0.01الى  

Bhowmik and Singh ,1976)  . ( وأكدKolte et al, 1979) (   أن رش النبات في الحقـل بمبيـد

أيام كفيل بوقاية النبات ضـد لفحـة االوراق      ) 10-7(ولعدة مرات خالل     % 0.3 بتركيز   45–الدايثين م   

 كما أظهر التكتو فعاليـة فـي الـسيطرة علـى            )Hemeda , 1985(المتسببة عن هذا الفطر وأيد ذلك 

A. dianthi  وهذا يشير الى إمكانية 2 سم0.03ورقة ومساحتها الى / بقعة0.14 حيث قلل عدد البقع الى 

إستعمال التكتـو كمبيـد لوقايـة المجمـوع الخـضري باالضـافة الـى تخصـصه لتلويـث البـذور                           

)Diekmann , 1993 (له تأثير ضعيف حيث قلل عدد البقع ولم يؤثر على مساحتها أما  أما الكابتان فكان 

 حيـث أن تـاثيره    A. dianthiالرايزولكس فكان قليل الفعالية  لحماية  المجمـوع  الخـضري ضـد     

 .Mيوضـح الفطـر  ) 3الـشكل  () . R. solani )et al,1989  Beldawiمتخصص وفعال على فطر 

phaseolina     ورقة ومعدل مـساحة    / بقعة 0.63نة أدت الى ظهور بقع بمعدل       يثبت أن معاملة المقار    و

حيـث ذكـر أن   ) Goswami and Dasgupta , 1981(وهذا يتفق مع ماذكره 2 سم0.97البقعة الواحدة 

وقد أظهر البنليت والتكتو فعالية عالية في تقليل مـساحة البقعـة             . 2 سم 6-3مساحة البقع قد تصل مابين      

 Raiو  Ilyas et al., 1975( وهذا يتفق مع ماذكره 2 سم0.01 الى 2 سم0.79المصابة حيث إنخفض من 

and Srivastava , 1978  و Abo El-Dahab et al., 1980 . (أظهر فعالية في 45-المبيد دايثين  م 

 Abo El-Dahabتقليل عدد البقع ولم يظهر فعالية في تقليص مساحة البقع في االوراق المصابه وذكـر  
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et al., (1980)كان قليل الفعالية لمقاومـة تبقـع االوراق المتـسببة مـن     45- أن مبيد الدايثين م M. 

phaseolina  .   
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