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الملخص

اختب ر ا القررد ض الت ررادية لعررام ي الميا اررة الايويررة ال ر
 harzianumوالبيت يررا Bacillus subtilis

ررد يررل مررر ال ر

Trichoderma
Phytophthora

 infestansوال ر ير  Fusarium solaniو  Rhizoctonia solaniوالمعررلولير مررر
لارا اشرجا الب تقرال ومررر جروو اشرجا ال يمرور رري مدينرة الموصرلت واو راا النتررا

د جرة الت راد ل

ر

ار

 harzianum Trichodermaباسرتخدا الل اةررة الملدوجرة ة ر

ا باق بت ي قد ب غا ق  1اسب مقياس Bell

د يل مر هوه العوامل المم

ة جميعرا

اي ا ت اختبا القد ض الت ادية لهوا المقاو الايوي داخل المختبر ة ر اصاصرار المعلولرة
مررر اشررجا الام ررياا والمصررابة بررال

الم وي ررة لإلصر ررابة قب ررل المعام ر ررة بر ررال

 Phytophthora infestansويانررا النس رربة
harzianum

 %75 T.و % 58.3لير ررل مر ررر

اصاص ررار المعلول ررة م ررر اش ررجا ال يم ررور والب تق ررال ة ر ر التر روالي ا بع ررد المعام ررة ب ررال

المقراو يانررا النسرربة الم ويررة لإلصررابة  %25و % 16.6ليررل مررر اصاصررار المعلولررة مررر
اشر ررجا ال يمر ررور والب تقر ررال ة ر ر الت ر رواليت ويانر ررا النسر رربة الم وير ررة ل ت بر رري بواس ر ر ة البيت ير ررا

 %83Bacillus subtilisو  %71و  %73ررد يررل مررر Phytophthorainfestans

و  Fusarium solaniو Rhizoctonia solaniة

التواليت

الكلمات الدالة :ةوامل الميا ارة اصايا يرة و  Trichodermaو  BacillusوFusarium

و Rhizoctoniaو Phytophthora infestansت
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المقدمة

تعود اشجا الام ياا ال العا ة السوابية  Rutaceaeوالتي تنمو ي المنا ق الدا رة جميرا اة را ها تمت ري اويصر ا
مم و ض بالعصي والمع و ة باس  Hesparidiumاو ايياس ةصي ية التي تنشأ مر الجدا الداخ ي ل م ض وت

و 130نر ررو ومر ررر

اوالي  40جنس

ر ررمنها الجر ررنس  Citrusويشر ررمل اا ر ررب اان ر روا التجا ير ررة المع و ر ررة ل ام ر ررياا م ر ررل الب تقر ررال

orange sinensis

 Sweetوالن ر ر ر ررا ن orange

المير ر رراه ال ال ر ر رردض او ال ا

ر ر ررة وبالتر ر ررالي تر ر ررلداد الاساسر ر ررية و ر ر ر

 Phytophthora spp.مؤدير ا الر خسررا

 C.وال يمر ر ر ر رور limon

aurantiumSour

()Rasool et al., 2014 ; Savita and Nagpal, 2012ت ار المع

Citrus
Citrus

ة ال يسية لنجرا ل اةرة اشرجا الام رياا هري مشري ة

اصصر ر ررابة بالعدير ر ررد مر ر ررر اليا نر ر رراا المم

ال ر ر ر

ر ر ررة وبر ر ررااخ

يبير ض و ررخمة جرردا رري انتررا هرروه ال ايهررة يمررا ار ااايررا المجه يررة المسررببة ل ت ر

يميرر ادخالهرا الر الماصرول او الر البرو ض ن سرها خر ل نمرو الماصرول او خر ل موسر الجنري والاصراد او خر ل ةم يراا الخرلر

والتوليررات ر معظ ر اشررجا الام ررياا هرري با تبررا مباش ر وو يررق مررا ةرردض انر روا مررر اليا نرراا المم
ياا ي وساا لير ق وبسبب العوامل البي ية ار نسبة معينة مر اليا ناا الاية الدقيقة قاد ض ة

تردهو ها هرروا وار معظر الخسرا

تعررل الر اص صرابة والترري تاررد

المتعاقبررة ل جنرري والتخرليرت وةنررد الارردي

ررة سرروا يانررا بيت يررا

النمرو بسر ةة وتسربب ري

امرا بررير تر ض التلهير ون ر ال مررا او خر ل الجنرري والعم يرراا

ةررر اشررجا الام ررياا ة ر وجررا التاديررد ررأر اصرراباا مررا قبررل الجنرري والاصرراد تنررت

بصررو ض يسررية بواس ر ة اليا نرراا المجه يررة الم

يرراا الت بررة واليا نرراا الشرربيهة بال

ررية والترري مررر اهمهررا مهاجمررة

يرراا م ررل

)Savita and Nagpal, 2012 ; Akhtar et al., 2013; Wu et al., 2017( Phytophthora spp.ت وقرد نالرا الميا ارة
ااايا ية اهتماما متلايدا ي العقرود ااخير ض يأارد بردا ل المبيرداا الييميا يرة ري مجرال ميا ارة بمر اخ النبراا وخاصرة بعرد ااد اي
المتلايد لمخا

المبيداا ة

البي رة بشريل ةرا وصراة اانسرار بشريل خرا

وظهرو صر ة المقاومرة ل مبيرداا ري النباتراا تجراه
الميا اة ااايا ية ة

بعخ المسبباا الم يةت () Guetsky et al., 2002; Gachomo and Kotchoni, 2008ت وتُع
انها بي ظ او ةدض اج ا اا ُيست خد يها يا ر معير او مواد منتجرة مرر يرا ر اري ري خ رخ اصصرابة لمسربب م
بوهري اخمراد مجتمعراا المسربباا الم

دور الارد اادنر الار

ري معرير

رية بواسر ة ااايرا المجه يرة لامايررة النباتراا مرر اخ راا وولري بتخ ريخ اةردادها لر مررا

لمنرا هروه اخ راا مرر الوصرول الر المسرتو الروي يسربب ال ر .

( ;Janisiewicz et al., 2000

)Knudsen et al., 1997; Spadaro and Droby, 2016ت ويعرد ال ر  Trichodermaمرر ال
ار او اي

يراا الم رادض ل

يراا

اجد
ااخ واستخداماتا ي مجال الميا اة اصايا ية شا عة وتاصل بينما تو َ
الت رراد بررير ال يرراا ة ر مبرردب المنا سررة اي ر ار ال يرراا الم ررادض تعتمررد سررت اتيجية الي ررا مقابررل اليررا ر المم ر خ وتتميررل
بسر ةة النمررو وانتررا اصي رراا الم ررادض بمررا يهررا السررمو والم رراداا الايويررة وانتررا

المباش ()Bae et al., 2016 ; Bauer et al., 2004ت وايتسبا بيت يا ال ايلوسر ي
مقد تها ة

ي البي ة الصغي ض واتها وتستند ةم ية

اإلنليمرراا الما ررة او باسررتخدا ليررة الت ررل
ري السرنواا السرابقة اهميرة خاصرة بسربب

اصستي ار لايل يبي مر ال ايلوس ي ل نباتاا وتأ ي ها الم يد ي نمو النباتاا وار ةددا مرر هروه اصجنراس البيتي يرة

قد ت استخداما ي السي ض ة

اصم اخ ا لنباتية المتسببة ةر ال

ياا المامولة بالت بة م ل البيت يا et al.,( Bacillus spp.

 )Zhang 2016وار البيت يررا  Bacillus spp.ةبررا ض ةررر ةصررياا موجبررة لصرربغة ير ا وميونررة لفبرواد وهرروه الصر ة م يرردض رري
ارال انترا المبيررداا الايويرة يونهرا مقاومررة لرد جاا الار ا ض العاليررة والج را

مواد اايخ ال انوي الم ادض ل

ياا ( )Carissimi et al., 2009ت

وتنرت اصنروا التابعرة ل بيت يرا  Bacillusةرددا مررر

ار البيت يررا العصرروية يا نرراا ايررة م يرردض واا عاليررة ةاليررة رري الميا اررة الايويررة وتسررتخد برردي ةررر المبيررداا ال

يررة

المصررنعة رري مقاومررة مسرربباا ام ر اخ النبرراا مررا قبررل الاصرراد  Postharvestdiseasesوار البيت يررا Bacillus spp.لررديها
اميانيرراا لتيررور نش ر ة بيولوجي ر ا وةوامررل صررديقة ل بي ررة مررر خ ر ل الررتاي رري ا ررما ل امر اخ مررا قبررل الاصرراد والق ررا ة ر

مجموةة واسرعة مرر مسربباا اامر اخ وةوامرل الشرد ال بايا يرة بسربب قرد تها ة ر تا يرل ليراا اسرتجابة الرد ا ال بيعري ل نبراا

تأ ي ةوامل الميا اة الايوية ي ال

وتامرري النباترراا مررر ترأ ي اا بعررخ المسرربباا الم

الم ري

النقل والتخلير ()Lastochkina et al., 2020ت

يااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

70

ررية ومرر تررأ ي اا التق برراا الا ا يررة والجر و المييانيييررة ا نررا ةم يررة

المواد وطرائق العمل

اختبار القدرة التضادية

الفطر :)Dual Culture( Trichoderma harzianum
ت الاصول ة

 T. harzianumمر الديتو ض جنار قاس خو شيد /المعهد التقني /الموصل /قس اصنتا النباتي واج ي

ال

اختبا القد ض الت ادية لعامل الميا اة اصايا ية T.harzianum

ال

د المسبباا الم

ية المعلولة مر اشجا الام ياا وهي يل مر

ياا (  Phytophthora infestansو  Fusariumو ) Rhizoctoniaباستخدا

 Techniqueة

وس

 PDAقس يل وس

ال

قسمير متساويير

يقة الل اةة الملدوجة
 5م

لقح م يل القس اصول بق

Dual Culture
مر المقاو الايوي

 T.harzianumمأخوو مر اا ة مستعم ض نقية (بعم  7ايا ) بواس ة اقبة ال ير المعقمة (بغم ها ي الياول اص ي ي  %70والتسخير
التب يد ي الما المق

والت هيب

المعق

لقح م يل القس ال اني بق

 ( Sonawaneاج يا يل معام ة بواقا  3مي اا ليل مسبب م

و قا لمقياس  (1982(Bellوالميور مر خمس د جاا يما ي ي:

الدرجة
1
2

 5م مر المسبب الم

ي و عا ي الاا نة بد جة ا ا ض ͦ 2±25

اسبا د جة الت اد

الوصف

ال

المقاو يغ ي يامل ال بق

ال

المقاو يغ ي  3/2مر ال بق

3

ال

4

المسبب الم

المقاو والمم خ ي هما  2/1مر ال بق

المسبب الم

5

ي

(بعم  7ايا ) (et al., 2015

ي يغ ي  3/2مر ال بق
ي يغ ي يامل ال بق

البكتريا Bacillus subtilis
ت الاصول ة

البيت يا  B. subtilisمر الديتو ة

الموصل واج ي هروا اصختبرا مرر خر ل تا ري وسر

اميد مامد /ي ية الل اةة والغاباا /قس وقاية النباا /جامعة

 PDAتر تعقيمرا باسرتخدا جهرال المعقرا  autocleaveوبعردها تر صربا

ي ا باق بت ي ب ستييية ومعقمة واخوا مساة مر مستعم ض البيت يا  B.subtilusبعمر  48سراةة بواسر ة لروب معقر بال هرب

ول

المم

رروق س ر ح الوس ر ةررر

يررق ةمررل خ ر نمررو مسررتقي وا ررنا البيت يررا لمرردض  24سرراةة ةنررد  ˚ 30قبررل ل اةررة ال

ررة المعلولررة مررر اشررجا الام ررياا (لمررنح البيت يررا الوقررا ل نمررو وا ر ال الم رواد الترري قررد ييررور لهررا تررا ي

و رعا ق عتررار مررر اا رة المسررتعم ض ال

يرراا

رري نمررو ال ر )

يررة بق ر  5م ر ة ر جهترري خر نمررو البيت يررا ة ر بعررد  3سر مرر يررل جهررة وا ررنا

اص براق مر ض انيررة ةنرد د جررة ار ا ض  ˚ 2±25لمرردض  10ايرا اتر يررت تمررا نمرو مسررتعم ض ال ر الممر خ ري ا برراق المقا نررة وتر
اساب النسبة الم وية ل ت بي و ق المعادلة اصتية:
النسبة الم وية ل ت بي = متوس ق
( سر  2012؛ ) Raut et al., 2017ت

مستعم ض المقا نة – متوس ق

مستعم ض المعام ة /متوس ق

مستعم ض المقا نة
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اختبار القدرة االمراضية لـ  phytophthorainfestansعلى االغصان
اج يا التج بة مختب يا ة

 10مر اصاصار ت اختيا ها ةشوا يا مر شرت ا سر يمة ل ام رياا وجيردض النمرو مرا م اةراض

ار ييررور ا ت ررا وسررمي اصاصررار متقررا ب ت ر تعقرري اصاصررار س ر ايا بغم هررا رري ما ررول هيبوي و يررد الصرروديو

Sodium

 hypochlorideبت ييررل  %10واسر ا جيرردا بالمررا المق ر المعقر إل اللررة ا ررا المعقمرراا بعرردها نق ررا اصاصررار الر الر دوا ق
ما مق

لجاجية ااوية ة

(بعم  7ايا ) بعد ةمل ج

معق ( وس سا ل) لقرح هروا الوسر بقر
ة

 5م ر مرر مسرتعم ض ال ر Phytophthora infestans
 5م ر مرر وسر ال ر  PDAالخرالي مرر اي نمرو

اصاصار اما معام رة المقا نرة لقارا بقر

و عا ي الاا نة لمدض اسبوةير ومر بعدها ت م اقبة من قة اصصابة بعد و و نمو مايس يو المسبب الم

اصةر ر اخ ليع رراد بع رردها ة ررلل المس رربب الم

رري و اص ررا مجه ي ررا لت بي ررا الق ررد ض اصم ا رررية لرر ر infestans

ي وبداية ظهرو
Phytophthora

( Greslebin and Hansen, 2010؛ اميد )2012ت
تأثير الفطر  T.harzianumفي انخفاض النسبة المئوية إلصابة االغصان بـPhytophthora infestans
لقح الوس السا ل (الما المق

المعق ) والمو و يا اصاصار بق

المقاو الايوي  T.harzianumوبعد مدض لمنية ( 7ايا ) نقل اليا ق

 5م مر وس  PDAالااوي ة

 5م مر مستعم ض ال

المم خ P.infestans

( ) Ezziyyani et al., 2007و عا ةيناا التج بة ي الاا نة وبد جة ا ا ض  ͦ 2±25لم اقبة النمو وت بيا نتا
د ل مسبب الم

مستعم ض
الت بي

يت
النتائج

القدرة التضادية لفطر Trichoderma harzianumفي تثبيط نمو الفطريات المعزولة من اشجار الحمضيات
اظهر ا النترا

المو راة ري (الجردول  (1و الشريل ) (1بر ةامرل الميا ارة الايويرة  Trichoderma harzianumوو

ي ررا ض ت ررادية ةالي ررة او ب غ ررا د ج ررة ت ررل ه رروا ال ر ر

 infestansوال

باليامل وب غ ق

قر ر  1م ررر مقي رراس )1982( Bell

ررد ي ررل م ررر

Phytophthora

ير  Fusarium solaniو  Rhizactonia solaniبعد سبعة ايرا مرر التا رير ا ر ال ر المقراو ال برق
مستعم ض ال

 8.9 T. harzianumس ي اير ب غ ق

و  1.35س ليل مر اليا ر  P. infestansوال

مستعم اا المسبباا الم

ير  F. solaniو R. solaniة

ية  1.4س و 1.5س

التواليت

الجدول  :1القدرة التضادية لفطر  T. harzianumضد الفطريات المعزولة من اشجار الحمضيات
القدرة التضادية لـلفطرـ T. harzianum

ق

مستعم ض ال

1
1
1
المقاو =  8.9س

المسبب المرضي
Phytophthorainfestans
Fusariumsolani
Rhizoctoniasolani
اص قا ي الجدول هي متوس ل ة مي اا

قطر المستعمرة(سم)
1.4
1.5
1.35

 %للتثبيط بواسطة الفطر
T.harzianum
84.2
83.1
84.8

تأ ي ةوامل الميا اة الايوية ي ال

يااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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الشكل :1القدرة التضادية لفطر T.harzianumضد الفطريات الممرضة والمعزولة من أشجار الحمضيات

أ :الفطر  ،P.infestansب :الفطر  ،F.solaniج :الفطر  R.solaniد :وسط المقارنة لعامل المكافحة الحيوية

 ،T.harzianumهـ :وسط المقارنة للفطر الممرض  ،P.infestansو :وسط المقارنة للفطر الممرض  ،F.solaniي :وسط
االمقارنة للفطر الممرض R.solani
القدرة التثبيطية لبكتريا  Bacillas subtilisفي تثبيط نمو الفطريات المعزولة من اشجار الحمضيات
اختب ا قد ض البيت يا  B. subtilisي ت بي نمو اليا ر الشبيا ال

 Rhizoctoniasolaniوتبير مر النتا
المم

ياا  P. infestansوال

المو اة ي (الجدول  (2و الشيل ) )2بر النسبة الم وية ل ت بي

ة والمعلولة مر اشجا الام ياا ب غا  %83و  %71و  %73ة

 1.5س و  2س  2.3س ليل مر ال

ير  Fusariumsolaniو

التوالي وب غ ق

د العوامل

مستعم ض اليا ر P.infestans

ير  Fusariumsolaniو  Rhizoctoniasolaniليل منهما ة

التواليت

الجدول  :2النسبة المئوية لتثبيط الفطريات المعزولة من اشجار الحمضيات باستخدام البكتريا B. subtilis
قطر المستعمرة عينة

العزالت
Phytophthora infestans
Fusarium solani
Rhizoctonia solani
اص قا ي الجدول هي متوس ل

المقاومة/سم
8.9
7
8.8

ة مي اات

قطر المستعمرة عينة المعاملة/
سم
1.5
2
2.3

 %للتثبيط بواسطة البكتريا
B. subtilis
83
71
73
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الشكل  :2القدرة التضادية للبكتريا  B.subtilisضد الفطريات المعزولة من أشجار الحمضيات

أ :الفطر  ،P.infestansب :الفطر  ،F.solaniج :الفطر R.solani

د :وسط المقارنة لعامل المكافحـة الحيويـة  ،B.subtilisهــ :وسـط المقارنـة للفطـر الممـرض  ،P.infestansو :وسـط المقارنـة

للفطر الممرض  ،F.solaniي :وسط المقارنة للفطر الممرض R.solani
القدرة االمراضية لــ P. infestans
بينرا نترا

القرد ض اصم ا رية ل

ر

 P.infestansة ر اصاصرار السر يمة داخرل المختبر والتري تر اختيا هرا ةشروا يا مرر

اشجا ال يمور والب تقال ي منا ق العلل بر بعد م و  15-13يومر ا مرر الت قريح ري المرا المق ر المعقر والتا رير ار ال ر

 P.infestansقررد تميررر مررر اصررابة هرروه اصاصررار بم ر خ التصررمغ وظهررو ا ر الاا صررمغية وا رراة وب غررا النسرربة الم ويررة

ل صررابة بم ر خ التصررمغ  %75و  % 58ليررل مررر اصاصررار المعلولررة مررر اشررجا ال يمررور والب تقررال ة ر الت روالي (الجرردول  )3و

الشيل ()3ت

الجدول  :3النسبة المئوية لتصمغ اغصان اشجار الحمضيات بــالفطر P. infestans
اشجار البرتقال

اشجار الليمون
الجل النباتي

 %لإلصابة

 %لإلصابة

اصاصار

75

58.3

اص قا ي الجدول هي متوس ل

ة مي اا

يااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

تأ ي ةوامل الميا اة الايوية ي ال
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المكافحة الحيوية في انخفاض النسبة المئوية لالصابة بـالفطر Phytophthora infestans
اظهر ا نتررا

(الجرردول  )4بر اسررتخدا ةامررل الميا اررة الايويررة  T. harzianumلررا تررأ ي وا ررح رري انخ رراخ النسرربة
 P.لي ررل م ررر اصاص ررار وااو اق داخر ررل المختبر ر اير ر

الم وي ررة ل ص ررابة بر ر ر infestans

التواليت

ب ر  %25 T. harzianumو  %6.6ااصار اشجا ال يمور والب تقال ة

ب غرررا نسر رربة اصصرررابة بعرررد المعام ر ررة

الجدول  :4النسبة المئوية لتصمغ اغصان اشجار الحمضيات بــ  P. infestansالمعاملة بالفطر T.harzianum
اشجار الليمون
الجل النباتي

 %ل صابة

 %ل صابة

اصاصار

%25

16.6

اص قا ي الجدول هي متوس ل

ا بتررا النتررا

اشجار البرتقال

ة مي اا

المناقشة

القررد ض الت ررادية القوي ررة لعامررل الميا اررة اصاا يررة

ررد ه رروه المسرربباا الم

ررية وقررد اشررا  Baeو خر ر ور

( )2016بر ةامل الميا اة الايوية  T. harzianumقد تتسبب ي ت بي نمو ال ر  P. infestansبنسربة  %93وبر اسرتخدا

ال ر  T. harzianumرري مجررال الميا اررة الايويررة يسرربب تغير اا مو ولوجيررة وا رراة رري هاي رراا اليررا ر  P. infestansقررد
تت ررمر وجررود ت ررخماا وتو مرراا و تع جرراا و تجاةيررد و تنخر

وبر هرروه التغير اا بمررا تعررود الر

قرردار سر مة الجرردا الخ رروي

بسبب الترداخل مرا الت ييرب الايروي لميونراا الجردا او تردهو الجردا باليامرل وبر اصسرتخداماا الم يردض لعامرل الميا ارة الايويرة

 T. harzianumة ر النباتراا تعرل الر قرد تها ال ا قرة ري معراداض المسربباا الم
ة ررر

رية التري مرر اب لهرا جررنس Phytophthora

ي ررق اس ررتخدا لي ررة الت ررل او المنا س ررة ة ر ر المغ رروياا او ق ررد يي ررور ال ع ررل الم ررراد ه ررو التغيير ر

ت Phytophthorasppووي ر

) Redda et al., (2018بر اصنليمرراا المسررؤولة ةررر تا يررل الجرردا م ررل  Kitinaseو

 Gluconaseو  Protaseتر تب ا تبا ر ا و يقر ا برالمت
المقاو الايوي لا القد ض ة

معا

ا ال

يررة وبهمهررا اانروا العا ردض الر ال ر  Trichodermaوبر هرروا

ة مسبباا ام اخ النبراا ا را ة بنرا يا رل نمرو النبراا ويامري النبراا مرر ال رغو الايويرة

واي ر الايويررة وا بت روا بر ال ر  Trichodermaيمت رري قررد ض ت ررادية رري ت برري النمررو ل
بنسبة بي

ررري التعبير ر الجين رري لر ر ر

مر  %50وبر القد ض ال دية يانرا بنسربة %69.8

ر ير  Fusariumو Rhizactonia

رد ال ر  Fusariumو %82.98

رد ال ر Rhizactonia

واشرا ) Fatima et al., (2015بر ةامرل الميا ارة الايويرة  T. harzianumاظهر ي را ض وت وقر ا وترأ ي ا م رادا ومعادير ا

ال

الياوب Phytophthora spp.والسبب يعود ال ليادض نشا بعخ اصنليماا الم ادض ل مسبباا الم

رد

ية م ل ا ال اصنلي

المرا ي  B- 1,3- glucanaseوبعيردا ةرر الت رل ال ر ي رأر اسرتخدا هروا المقراو الايروي وتاديردا النرو  T. harzianumلاد

مر التعبي ةر الجيناا المتع قة بالد ا مما تسبب ي ليادض المقاومة لد النبراا وبر هروا الترأ ي يرار بي ر و روا ا ري اصنسرجة

الق يبة مر مو ا الت اد واي ا يانا تي ة التعبي الجيني ي هوه اصنسرجة هري بي ر

ري النباتراا المعالجرة بر ر T. harzianum

ةنها ي ت ي النباتاا التي ةولجا بما ل ييميا ي م ل البت وي اديالول ()Sawant, 2014ت

وال

وجد ) Lastochkina et al., (2020ار القد ض الت بي ية ل بيت يا B. subtilis
 Fusariumيانا بنسبة  %95و  %50ليل منهما ة

التوالي

د يل مر ال

Phytophthora

واشا وا بر القد ض الت بي ية تلداد ما ليادض الت ييل

المستخد ل بيت يا  B. subtilisوبر اصستعما الداخ ي لفنسجة الن باتية بواس ة هوه البيت يا مر به المؤش اا ة
وتأ ي ها ي النشا البايولوجي

م مة

د مسبباا ام اخ النباا بنا ا ة

وار ت بي ها ل مسبباا الم

ية يعتمد بشدض ة

قد تها ة

النمو الس يا والبقا

ت ييلها ااولي ةند ت بيقها ة

خصا صها

ي ظل ظ و

اي

موقا اصصابة وبيدوا اي ا بر B.

مها محمد طه النعيمي وفاتن نوري مال عبد

د مسبباا اصم اخ يما دةما

 تسه ي التنظي الداخ ي ل عم ياا ال سيولوجية المسؤولة ةر تا يل لياا الد اsubtilis

المغوياا ي وس النمو ويار هناي يبح نمو العوامل
الياوب

ادض ام اخ ال

تخ ي

جودض المظه الخا جي ل ما ا نا

د مسبباا اصم اخ وتاديدا

نتا جه مبدب المنا سة ما اليا ناا الاية الدقيقة المسببة لفم اخ ة

وي وا اي ا بر هوه البيت يا ةم ا ة

ية بأيم ها

الم

 والPhytophthoraspp.

ية واسعة ال ي

 باةتباRhizoctonia  وFusarium  وPhytophthora

النباا ي الميا اة الايوية وباميانها تيوير ابواد مقاومة ل ا ا ض والج ا

م ادض لعدض مسبباا م

 ةامل ميا اة وو ي ا ض ةالية وخصاBacillus البيت يا

 واصمونياInodole acetic acid (IAA) انتا ال وس اا الوا بة واصندول اسيتي
الساق

وي ا ا

Bacillus spp.  ال القد ض الت ادية اليبي ض ل بيت ياZhang et al., (2016) التخليرت و اشا

ويمير تخلينها ونق ها بس ةة وا بتا نتا

وت اختبا خصا

خ

 ما ا الة العم اص ت ا ي والا اظ ةFusarium

ر هوه البيت يا تم ل ةام ا م شا ا قوي ا م الي ا لمسبباا ام اخ
د استه بر
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النمو لهوه العصياا و با انها لها القد ض ة

ووي وا اي ا بر لها قاب ية ي تا يل نمو النباا ي تجا ب البيوا اللجاجية ودو الا انة م ل ا ت ا النباا ق
تBacillus spp. ال سيولوجية تلداد جميعها نسبي ا بوجود البيت يا

وبر هوه الخصا

الولر الجا

المصادر العربية
 ي الع اقتRosa hybrid L.الو د الجو ي

 ةPestalatiopsis rosa

) اول تسجيل ل2012( اميد مامد ةبدال لاق

ت65 -59 )1(25 مج ة البص ض ل ع و الل اةيةت

Bacillus subtilis  وتقيي ي ا ض البيت ياFusarim oxysporium
Fusarium  وFusarium oxysporuim F. S. P melonis ير

ةلصا ال

ير المم

)ت تشخي2012( سر ماسر هاش

و وس اا البوتاسيو ي ت بي ال

ت523 -513 )3(53 ت المج ة الع اقية ل ع و تoxysporium F. S. P. cucumerinum
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ABSTRACT
In this study, the counter effect of two Biological Control Agents, namely Trichoderma
harzianum fungi and Bcillus subtilis bacteria against the fungi-like organism Phytophthora
infestans and the fungi; Fosarium solani and Rhizoctonia solani isolated from orange- trees’ bark
and from lemon- trees’ roots. The results showed that the counter effect of T. harzianum (using
double culture on petri dishes) reached 1.0 according to Bell scale, against all these pathogens. The
counter effect of this antibiotic was also tested in vitro on branches taken from citrus trees and
infected with Phytophthora infestans. The infection percentages before treatment with T. harzianum
were 75% and 58.3% for the branches isolated from lemon trees and orange trees respectively,
whereas after treatment with the inhibition fungi, the percentages of infection were 25% and 16.6%
for the branches isolated from lemon trees and orange trees respectively. The percentages of
inhibition by Bacillus subtilis bacteria were 83%, 71% and 73% against Phytophthora infestans ,
Fusarium solani and Rhizoctonia solani respectively
Keywords: Biological control agents, Trichoderma, Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora
infestans.

