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أجرٌت هذه الدراسة فً معامل زراعة األنسجة بمركز تنمٌة الفراولة والمحاصٌل الغٌر 

 ، وتهدف 2004 وحتى 2002 جامعة عٌن شمس ، فً الفترة من عام –تقلٌدٌة بكلٌة الزراعة 
والتعرف . الدراسة لعزل وتعرٌف بعض أنواع البكتٌرٌا والفطرٌات الملوثة لمزارع أنسجة الفراولة

على التأثٌر المثبط أو المنشط لإلفرازات التً تنتجها بعض الفطرٌات والبكترٌا الملوثة لزراعة 
. األنسجة

وقد اتخذت وسائل الوقاٌة التقلٌدٌة لمنع التلوث الفطري أو البكتٌري منذ التحضٌر للزراعة 
. وعند البدء فً هذه العملٌة مع تجربة بعض االجراءات التً لم تكن متبعة من قبل

 بعد تعقٌمه سطحٌاً بنقعه فً بعض Sweet Charliاستخدم فً هذه الدراسة صنف الفراولة 

. المعقمات لفترات بسٌطة وبتركٌزات قلٌلة لتجنب التلوثات السطحٌة
تم عزل بعض البكتٌرٌا والفطرٌات الملوثة لمزارع األنسجة وتم تعرٌفها بالطرق التقلٌدٌة 

. والخواص المزرعٌة وشكل النمو والفحص المٌكروسكوبً وبعض التحالٌل البٌولوجٌة
  و.Fusarium sp وفطرٌات .Serratia sp  و.Pseudomonas spوقد اختٌرت بكترٌا 

Aspergillus sp. لدراسة تأثٌر خالصة رواشحها المزرعٌة على تثبٌط أو تنشٌط نمو النباتات 

. المنزرعة فً المراحل المختلفة لزراعة األنسجة
مضافة لبٌئة Gentamicin  أوCefotaximeدرس تأثٌر اثنٌن من المضادات الحٌوٌة هما 

 جزء فً الملٌون على منع أو تقلٌل التلوث الفطري والبكتٌري 200 أو 100 أو 50الزراعة بتركٌزات 
وقد أعطى كالهما نتائج مشجعة فً هذا الصدد وخاصة التركٌزات األعلى دون ظهور تأثٌرات سلبٌة على 

.  النباتات المنزرعة
تمت زراعة النباتات المراد نقلها لألقلمة فً ظروف الصوبة أو الحقل فً بٌئة موراشٌج 

وإضافة % 40مع زٌادة نسبة السكروز المضافة إلى  (نصف قوة وخالٌة من الهرمونات)وسكوج 
 جزء فً الملٌون فأعطت نتائج مشجعة تمٌزت فٌها النباتات 100المضادات الحٌوٌة المختبرة بتركٌز 

. بغزارة النمو وجودته وساعدت على منع التلوث فً المراحل األخٌرة
تقدم الدراسة إضافة جدٌدة فً مجال زراعة األنسجة والمتمثلة فً تعقٌم الجزء النباتً 

 دقٌقة قبل الزراعة لمنع التلوث 20المنزرع فً الخالصة المركزة للشاي األخضر المتخمر لمدة 
واألكسدة معاً مما ٌوفر الجهد والمال ، كما تبٌن أن إضافته لبٌئات الزراعة فً المراحل المختلفة منع 

 . ولكن هذا األمر ٌتطلب المزٌد من الدراسةendophyticأو قلل التلوث البكتٌري والفطري الداخلً 
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The present work performed at the Tissue Culture Laboratory, Strawberry 

and Non-traditional Crops Improvement Center, Faculty of Agriculture and 

Greenhouse at Ain-Shams University, during the period of 2002 to 2004 to 

determine the dominant bacterial and fungal contaminants through the different 

stages of strawberry (Sweet Charlie cv.) production via tissue culture techniques.   

To obtain good results in the micropropagation of strawberry in vitro, 

take precautions against any contaminants in the laboratory, facilities and 

plant material, with some setiriliants should be used to avoid any bacterial or 

fungal contamination in the tissue culture stages of strawberry explants. 

Concentrated fermented green tea can be used at the beginning (for 20 min) as 

antioxidant and antimicrobial through all tissue culture stages because it sheep 

and save to eliminate the endophytic contaminants. Some antibiotics 

(Cefotaxime and Gentamicin) can be mixed with culture media (½MS 

hormone-free) to inhibit bacterial growth in tissue culture. Increasing the 

medium sugar content to 4% sucrose or more will enhanced the plantlets 

growth development in the end of in vitro stage and before ex vitro 

acclimatization in the greenhouse or open filed. 


