
في أربع  الفراولةالفطريات المسببة لتعفن جذور عزل وتعريف استيدفت تمك الدراسة 
القدرة المرضية لمفطريات المعزولة عند مستويات مختمفة من المقاح  إختبار،  محافظات مصرية

ض بعراسة تأثير ضد اإلصابة بتمك الفطريات، د الفراولة، دراسة ردود فعل بعض أصناف 
)حمض السمسيميك، حمض األسكوربيك، حمض البوريك، كبريتات النحاس،  الكيمياويةلمحثات ا

ت( -كبريتات المغنيسيوم، فوسفات البوتاسيوم الحامضية، البويون، اإليثيفون والمبيد ريزولكس
والحيوية )فطر تريكودرما ىرزيانوم، بكتيريا باسيممس ستمس، بسيدوموناس فموريسنس، 

شاى الكومبوشا( عمى نمو وانبات التراكيب التكاثرية  روروفاشينس ومستحضستربتومايسيس ا
)تحت   الفراولةلمفطريات المعزولة )فى المعمل( والقدرة المرضية لبعض الفطريات ونمو نباتات 

فضال عن دراسة تأثيرىا عمى تعداد نباتات تمك الفي ظروف الصوبة( وآليات الدفاع المستحثة 
مى واألنشطة اإلنزيمية فى التربة المنزرعة بالنباتات المعاممة وفيما ي بعض الكائنات الحية

 ممخصا ألىم نتائج تمك الدراسة:
عزلة فطرية تنتمى إلى تسعة أنواع فطرية )سكميروشيوم  012تم الحصول عمى عدد  .1

رولفزياى، ريزوكتونيا سوالنى، ريزوكتونيا فراجاريا، فيوزاريوم سوالنى، فيوزاريوم 
روم، ماكروفومينا فاسيولينا، بيثيوم التيموم، ألترناريا، تريكودرما ىارزيانوم وذلك اوكسيسبو 

يا من عتظير عمييا إصابة طبيعية بأعفان الجذر وتم جم الفراولةمن جذور صنفين من 
بتفاوت مواقع مختمفة تمثل أربع محافظات مصرية وقد تفاوتت تكرارات عزل تمك الفطريات 

المستخدم. تم أيضا عزل الفطريات سكميروشيوم  الفراولةة وصنف فى المحافظات المختمف
رولفزياى، ريزوكتونيا سوالنى، ريزوكتونيا فراجاريا، ماكروفومينا فاسيولينا، بيثيوم التيموم، 
فيوزاريوم سوالنى، فيوزاريوم اوكسيسبوروم، فيوزاريوم سيميتكتوم، فيوزاريوم روزيوم، ألترناريا، 

يوما من زراعتيا فى منطقة  11ر شتالت الفريجو صنف كاماروزا بعد كيرفيوالريا من جذو 
القميوبية كما تم عزل نفس تمك الفطريات عدا الفطريات، فيوزاريوم سيميتكتوم، فيوزاريوم 

 روزيوم، ألترناريا، كيرفيوالريا عند زراعة تمك الشتالت فى منطقة الشرقية.
كما زادت نسبة موت  الفراولةنباتات  سببت جميع الفطريات تحت الدراسة إصابة وموت .0

النباتات بزيادة مستويات لقاح تمك الفطريات كما سبب الخميط  من لقاح تمك الفطريات 
%( يميو الفطريات سكميروشيوم 1.41يوما من الزراعة ) 01أعمى معدل موت لمنباتات بعد 

فومينا فاسيولينا، %(، ماكرو 44..رولفزياى، ريزوكتونيا فراجاريا، ريزوكتونيا سوالنى )
%( 1343%(، بيثيوم التيموم )6140%(، فيوزاريوم سوالنى )6443فيوزاريوم اوكسيسبوروم )

يوما من  1.عمى التوالى بينما سبب الفطر سكميروشيوم رولفزياى أعمى معدل موت بعد 



%(، 3041%(، ريزوكتونيا فراجاريا ).334%( يميو خميط المقاح )3848الزراعة )
%(، فيوزاريوم اوكسيسبوروم 1340%(، ماكروفومينا فاسيولينا ).324سوالنى ) ريزوكتونيا

 %( عمى التوالى. 6.41%( ثم بيثيوم التيموم ).14.%(، فيوزاريوم سوالنى )1242)
المختبرة درجات متفاوتو من القابمية لإلصابة بمسببات عفن  الفراولةأظيرت أصناف  .6

األقل قابمية لإلصابة يميو  .1صنف كى الجذور تحت اإلختبار وبشكل عام كان ال
 األصناف سويت شارل ، شاندلر ، جافوتا ، كاماروزا عمى الترتيب.

أظيرت الدراسة المعممية أن جميع التركيزات المستعممة من كبريتات المغنيسيوم لم يكن ليا  ..
تأثير عمى نمو جميع الفطريات تحت الدراسة بينما أدى استعمال فوسفات البوتاسيوم 

ممميمول إلى تثبيط نمو الفطر فيوزاريوم سوالنى فقط  02، 11،  12الحامضية بتركيز 
لم يكن لبعض المحثات الكيماوية  أيضاً % عمى التوالى. 1440،  .4..،  0443بمقدر 

تأثيرات واضحة عمى نمو فطريات معينة مثل كبريتات النحاس المستعممة ضد الفطريات 
ن  المستعمل ضد الفطريات  سكميروشيوم ، ماكروفومينا ، ماكروفومينا ، بيثيوم والبويو 

بيثيوم وحمض البوريك المستعمل ضد الفطر ماكروفومينا. وفى المقابل سبب بعض 
ت )بتركيز أعمى من -المحثات تثبيطا تاما لنمو جميع الفطريات مثل المبيد ريزولكس

بينما سبب استعمال ممميمول(  11جزء فى المميون( وحمض الساليسميك )أعمى من  022
جزء فى المميون إلى تثبيط نمو الفطريات ماكروفومينا ،  022اإليثيفون بتركيز أعمى من 

ممميمول  .بيثيوم ، فيوزاريوم سوالنى. وبينما لم يؤثر استعمال حمض الساليسيميك بتركيز 
يثيوم ، عمى نمو الفطر ماكروفومينا فإن نفس ىذا التركيز أدى إلى تثبيط نمو الفطريات ب

 % عمى التوالى.8.42،  646.سكميروشيوم بمعدل 

كان لفطر التضاد تريكودرما ىاريزيانوم تأثيرات متفاوتة عمى نمو الفطريات الممرضة حيث  .1
كان الفطر فيوزاريوم سوالنى األكثر تأثرا يميو الفطريات ريزوكتونيا سوالنى ، ريزوكتونيا 

أما بالنسبة لبكتيريا التضاد عمى التوالي. بيثيوم فراجاريا ، ماكروفومينا ، سكميروشيوم ، 
باسيممس ستمس فقد كان تأثيرىا أشد ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى ثم الفطريات 
سكميروشيوم ، ريزوكتونيا فراجاريا ، ماكروفومينا ، فيوزاريوم سوالنى بينما لم يكن ليا تأثير 

سيدوموناس فموريسنس فقد ثبطت فقط واضح عمى نمو الفطر بيثيوم. أما بكتيريا التضاد ب
%( ، فيوزاريوم 6142%( ، سكميروشيوم ).664من نمو الفطريات ريزوكتونيا سوالنى )

%( وكذلك البكتيريا ستربتومايسيس اوروفاشينس ثبطت فقط نمو الفطر 1.46سوالنى )



ير ية تأثأ%( ولم يكن لكمييما وكذلك مستحضر شاى الكومبوشا 1841فيوزاريوم سوالنى )
 عمى نمو الفطريات األخرى.

لم يكن لكبريتات المغنيسيوم آية تأثيرات عمى إنبات التراكيب التكاثرية لمفطريات فيوزاريوم  .3
سوالنى )جراثيم( وسكميروشيوم رولفزياى )أجسام حجرية(. أيضا لم تؤثر فوسفات 

ة أخرى أدى ومن ناحيفقط. البوتاسيوم الحامضية والبويون عمى إنبات األجسام الحجرية  
جزء فى المميون إلى تثبيط كامل  322،  022ت بتركيزات -استعمال المبيد ريزولكس

 02إلنبات األجسام الحجرية والجراثيم عمى التوالى كما أدى استعمال حمض الساليسميك )
جزء فى المميون( إلى تثبيط  822ميمميمول( واإليثيفون ) 02ممميمول( ، كبريتات النحاس )

ات األجسام الحجرية لمفطر سكميوشيوم بينما قممت إنبات جراثيم الفطر فيوزاريوم كاما إلنب
 % عمى الترتيب.443،  0344،  .4.بمعدالت 

األكثر كان فطر التضاد تريكودرما ىاريزيانوم وبكتيريا التضاد بسيدوموناس فموريسنس  ..
لم يكن بينما اثيم( فى تثبيط إنبات التراكيب التكاثرية )األجسام الحجرية والجر فاعمية 

لم يكن لمبكتيريا  أيضاً لمستحضر شاى الكومبوشا آية تأثير فى ىذا الخصوص. 
ستربتومايسيس اوروفاشينس آية تأثير عمى انبات األجسام الحجرية بينما أثرت جزئيا عمى 

ر كان إنبات األجسام الحجرية أكث عموماً إنبات الجراثيم الكونيدية لمفطر فيوزاريوم سوالنى. و 
 .حساسية وتأثرا بالمحثات الحيوية المختبرة مقارنة بالجراثيم الكونيدية

بيروكسيداز ، بوليفينول أوكسيداز ، كاتاليز ، شيتيناز أعمى فى  نزيماتكان نشاط اإل .8
ميسيميومات جميع الفطريات الممرضة المختبرة عنو فى رواشح مزارعيا كما زاد نشاط تمك 

يوما كما كان نشاط تمك اإلنزيمات أعمى  01إلى  .ين من اإلنزيمات بزيادة فترة التحض
فى ميسيميوم ورواشح الفطر سكميروشيوم رولفزياى يميو الفطريات ريزوكتونيا فراجاريا ، 

 عمى التوالي.ماكروفومينا ، ريزوكتونيا سوالنى ، فيوزاريوم سوالنى ، بيثيوم 

مئوية صا ممحوظا فى النسب الالمحثات الغير حية )الكيماوية( المجربة نق سببت جميع .4
مقارنة بمعاممة الكنترول. وفى ىذا الخصوص كانت أفضل النتائج خاصة منباتاِت الميتة ل

يوما من الزراعة مصاحبة الستعمال حمض الساليسيميك وحمض األسكوربيك ضد  1.بعد 
الفطر سكميروشيوم رولفزياى وكبريتات النحاس وحمض البوريك ضد الفطر ريزوكتونيا 
فراجاريا وكبريتات النحاس و فوسفات البوتاسيوم ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى. وبشكل 
عام كان اإلستعمال المزدوج لتمك المحثات الكيماوية )غمر جذور + رش المجموع 
الخضرى( أكثر فعالية فى تقميل نسبة موت النباتات خاصة الناتجة عن الفطريات 



قارنة بأى من طريقتى الغمر أو الرش كل عمى انفراد. سكميروشيوم وريزوكتونيا فراجاريا م
أيضا أدت جميع المحثات الحيوية المختبرة إلى نقص معنوى فى نسبة النباتات الميتة 

يوما من الزراعة وكان أفضميا فى ذلك الفطر تريكودرما ىاريزيانوم ثم  01خاصة بعد 
لكومبوشا ، ستربتومايسيس باسيممس ستمس ، شاى ا ،البكتيريا بسيدوموناس فموريسينس 

  عمى التوالياوروفاشينس 

أدت جميع المحثات الكيماوية المجربة إلى زيادة ممحوظة فى أطوال ساق وجذر النباتات  .12
المعاممة مقارنة بغير المعاممة وقد أعطت طريقة التطبيق المزدوجة لتمك المحثات أفضل 

التوالى وفى ىذا الخصوص أعطت النتائج يمييا طريقة غمر الجذور ثم طريقة الرش عمى 
معاممة باإليثيفون أفضل النتائج بينما كانت معاممة البويون األقل كفاءة فى التربة المموثة 

وبالنسبة  .بأي من الفطريات سكميروشيوم أو ريزوكتونيا فراجاريا أو ريزوكتونيا سوالنى
ول الساق تالىا لممحثات الحيوية سجمت المعاممة بشاى الكومبوشا أكبر زيادة فى ط

المعاممة بالبكتيريا باسيممس ستمس بينما كانت البكتيريا بسيدوموناس فموريسيننس األقل 
كفاءة فى ىذا الخصوص. ومن ناحية أخرى سجل فطر التضاد تريكودرما ىاريزيانوم 
أفضل القياسات بالنسبة لطول الجذر يميو البكتيريا باسيممس ستمس ثم بسيدوموناس 

نما سببت المعاممة بشاى الكومبوشا  أقل زيادة فى طول الجذر مقارنة فموريسينس بي
 بمعامالت الكنترول.

ت ، إيثيفون أو فوسفات البوتاسيوم الحامضية بشكل عام -سببت المعاممة بالمبيد ريزولكس .11
أعمى زيادات فى األوزان الغضة لمساق والجذر بينما سببت المعاممة بحمض اإلسكوربيك 

وشيوم رولفزياى ، حمض الساليسيميك ضد الفطريات ريزوكتونيا فراجاريا ضد الفطر سكمير 
أو ريزوكتونيا سوالنى أقل الزيادات مقارنة بمعامالت الكنترول. وعموما سجمت طريقة 
التطبيق المزدوج لفوسفات البوتاسيوم الحامضية ضد الفطر سكميروشيوم ، اإليثيفون ضد 

ون أو البويون ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى أعمى الفطر ريزوكتويا فراجاريا ، اإليثيف
زيادات فى الوزن الغض لمجذور بينما سجمت أقل الزيادات عند استعمال طريقة الرش 
بالبويون ضد الفطر سكمميروشيوم ، وكبريتات المغنيسيوم ضد الفطر ريزوكتونيا فراجاريا 

جميع المحثات الحيوية  وحمض الساليسيميك ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى. أيضا سببت
المجربة زيادة معنوية فى الوزن الغض لكل من الساق والجذر مقارنة بمعاممة الكنترول 
ولقد سجمت البكتيريا ستربتوميسيس اوروفاشينس و بسيدوموناس فموريسينس األفضل فى 

اممة ىذا الخصوص يمييما البكتيريا باسيممس ستمس ثم الفطر تريكودرما ىاريزيانوم أما المع



بشاى الكومبوشا خاصة ضد الفطريات ريزوكتونيا فراجاريا و ريزوكتونيا سوالنى فقد سببت 
أقل زيادة فى الوزن الغض لمساق بينما قممت من الوزن الغض لمجذور مقارنة بمعاممة 

 الكنترول.

ضد أى من الفطريات الممرضة تحت )أدى استعمال طريقة التطبيق المزدوج لإليثيفون  .10
إلى أعمى زيادة فى الوزن الجاف لكل من الساق والجذر مقارنة بمعاممة الكنترول.  الدراسة(

أيضا أدى استعمال المحثات الحيوية إلى زيادة الوزن الجاف لكل من الساق والجذر 
وبغض النظر عن نوعية الفطر الممرض سببت البكتيريا ستربتوميسيس أوروفاشينس و 

فى ىذا الخصوص يمييما البكتيريا باسيممس ستمس بسيدوموناس فموريسينس أعمى زيادة 
والفطر تريكودرما ىاريزيانوم بينما سببت المعاممة بشاى الكومبوشا أقل زيادة فى الوزن 
الجاف لمجذور ولم يكن ليا أية تأثيرات معنوية عمى الوزن الجاف لمساق مقارنة بمعاممة 

 الكنترول.

مجربة إلى زيادة معنوية فى نسبة المادة الجافة أدت المعاممة بمعظم المحثات الكيماوية ال .16
بكل من الساق والجذر مقارنة بمعامالت الكنترول. وبغض النظر عن المسببات الممرضة 
ادت طريقة التطبيق المزدوج باإليثيفون إلى أعمى زيادة فى نسبة المادة الجافة بالساق بينما 

ستعمال نفس طريقة التطبيق المزدوج كانت أعمى زيادة لممادة الجافة بالجذور مصاحبة ال
ولكن بكبريتات النحاس )ضد الفطريات سكميروشيوم ، ريزوكتونيا سوالنى( أو اإليثيفون 
)ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى(. أما بالنسبة لممحثات الحيوية فقد سببت المعاممة بالبكتيريا 

فى نسب المادة  ستربتوميسيس أوروفاشينس و بسيدوموناس فموريسينس أعمى زيادات
وقد سبب شاى الكومبوشا أقل زيادة معنوية لنسبة المادة الجافة    الجافة بالساق والجذور.

 بالجذور بينما قممتيا معنويا فى الساق مقارنة بمعاممة الكنترول.

أدت جميع المحثات الكيماوية المجربة )فيما عدا استثناءات قميمة( إلى زيادة ممحوظة فى  ..1
الجذر من السكريات مقارنة بالكنترول. وعموما فقد أدى استعمال المبيد محتوى الساق و 

ت ضد اى من الفطريات الممرضة تحت اإلختبار إلى أعمى زيادة فى -ريزولكس
السكريات الكمية )المختزلة وغير المختزلة( بالساق بينما أدى استعمال حمض االساليسيميك 

ىذه السكريات بالجذور. أيضا أدى استعمال  بطريقة التطبيق المزدوج إلى أعمى زيادة فى
المحثات الحيوية المجربة إلى زيادة ىذه السكريات بكل من الساق والجذر مقارنة بالكنترول 
وكانت المعاممة بالفطر تريكودرما ىاريزيانوم أو البكتيريا بسيدوموناس فموريسينس األفضل 



ى الكومبوشا ثم البكتيريا فى ىذا الخصوص يمييما البكتيريا باسيممس ستمس ، شا
 ستربتوميسيس أوروفاشينس.

كان الستعمال المحثات الكيماوية وكذلك طريقة التطبيق المستعممة تأثيرات متفاوتة عمى  .11
محتوى الساق والجذر من المواد الفينولية خاصة الفينوالت الحرة. ففى التربة المموثة بالفطر 

ت ، اإليثيفون ، -ة باستعمال المبيد ريزولكسسكميروشيوم رولفزياى زادت الفينوالت الحر 
نما أنقصتيا باقى المحثات وقد لوحظ يحمض الساليسيميك و حمض األسكوربيك فقط ب

نفس السموك فى التربة المموثة بالفطريات ريزوكتونيا فراجاريا أو ريزوكتونيا سوالنى )عدا 
فطر سكميروشيوم )عدا استثناءات قميمة(. أيضا أدى استعمال المحثات الحيوية ضد ال

البكتيريا ستربتوميسيس أوروفاشينس وشاى الكومبوشا( إلى زيادة الفينوالت الحرة فى الساق 
 بينما أدى استعمال البكتيريا باسيممس ستمس ضد الفطر ريزوكتونيا فراجاريا إلى أكبر زيادة

ساق من محتوى الجذور من الفينوالت الكمية والحرة والمرتبطة وكذلك محتوى ال في
 الفينوالت الكمية والحرة.

أدى استعمال جميع المحثات الكيماوية عدا البويون ، حمض البوريك أو اإليثيفون ضد أى  .13
من الفطريات الممرضة تحت الدراسة وكذلك فوسفات البوتاسيوم ضد الفطر سكميروشيوم 

ال كانت إلى زيادة واضحة فى كمية األحماض األمينية بساق والجذر. وفى جميع األحو 
كمية األحماض األمينية الكمية أعمى عند استخدام طريقة التطبيق المزدوج مقارنة بطريقة 
غمر الجذور أو رش المجموع الخضرى كما سببت كبريتات النحاس بشكل عام أكبر زيادة 
فى ىذا الخصوص يمييا استعمال حمض األسكوربيك ضد الفطريات سكميروشيوم و 

بريتات المغنيسيوم ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى. أيضا أدت جميع ريزوكتونيا فراجاريا وك
المحثات الحيوية المجربة ضد أى من الفطريات الممرضة إلى زيادة األحماض األمينية 
الكمية بالجذر والساق مقارنة بالكنترول )الغير معامل(. وبشكل عام كانت البكتيريا باسيممس 

 الكومبوشا األقل فعالية فى ىذا الخصوص.ستمس األكثر فعالية بينما كان شاى 

أدى استعمال بعض المحثات الكيماوية إلى تحفيز بناء أحماض أمينية جديدة مثل البرولين  ..1
)حمض الساليسيميك ، حمض البوريك ، حمض األسكوربيك وكبريتات النحاس( ، فينايل 

يثيفون( ، تربتوفان أالنين )حمض البوريك ، فوسفات البوتاسيوم الحامضية ، البويون و اإل
)حمض البوريك ، كبريتات المغنيسيوم( ، فالين ، ليوسين ، اليسين )حمض البوريك(. 
لوحظ نفس الشيء عند استعما المحثات الحيوية مثل تحفيز تكون الحمض اآلمينى سيرين 
عند استخدام البكتيريا باسيممس ستمس واألحماض األمينية ىستيدين ، أرجنين ، برولين ، 



كتيريا بنايل أالنين التى تكونت فقط عند استعمال شاى الكومبوشا. أيضا حفزت الفي
ستربتوميسيس أوروفاشينس وكذلك شاى الكومبوشا تكون األحماض األمينية ميثيونين ، 

 فالين ، تربتوفان.

أدت جميع المحثات الكيماوية المجربة إلى زيادة محتوى الجذور من المجنين مقارنة  .18
ترول. وبشكل عام أدت طريقة التطبيق المزدوج لحمض الساليسيميك ضد بمعاممة الكن

الفطريات ريزوكتونيا فراجاريا أو ريزكتونيا سوالنى إلى أعمى زيادة فى المحتوى المجنينى 
ت عمى الترتيب. أيضا أدت جميع -يميو استعمال حمض األسكوربيك ثم المبيد ريزولكس

ممرضة تحت اإلختبار إلى زيادة لعن المسببات االمحثات الحيوية المجربة وبغض النظر 
محتوى الجذور من المجنين وكانت البكتيريا باسيممس ستمس األكثر فعالية فى ىذا 
الخصوص يمييا البكتيريا بسيدوموناس فموريسينس ، ستربتوميسيس أوروفاشينس ، 

 تريكودرما ىاريزيانوم ثم شاى الكومبوشا عمى التوالى.

الكيماوية والحيوية المجربة ضد الفطر سكميروشيوم رولفزياى إلى  سببت جميع المحثات .14
زيادة واضحة فى محتوى جذور النباتات المعاممة من حامض الساليسيميك والفيتوألكسينات 
)األيزوفالفونات( بالمقارنة مع جذور نباتات الكنترول. وبالنسبة لممحثات الكيماوية كان 

ت األكثر فعالية فى ىذا الخصوص يمييما أحماض -حمض الساليسيميك والمبيد ريزولكس
البوريك واألسكوربيك ثم اإليثيفون وكبريتات النحاس عمى التوالى. أما بالنسبة لممحثات 
الحيوية فقد كان الفطر تريكودرما ىاريزيانوم األكثر تحفيزا لتكوين تمك المركبات يميو 

تربتوميسيس أوروفاشينس ثم شاى بسيدوموناس فموريسينس ، باسيممس ستمس ، سالبكتيريا 
 الكومبوشا عمى التوالى.

سبب استعمال المحثات الكيماوية المجربة بطريقة التطبيق المزدوج زيادات واضحة فى  .02
نشاط إنزيم بيروكسيداز فى الجذر والساق مقارنة بطريقة غمر الجذور أو رش المجموع 

ن الفطريات الممرضة تحت الخضرى. وقد سببت المعاممة بحمض األسكوربيك )ضد أى م
الدراسة( أعمى نشاط ليذا اإلنزيم فى الساق بينما سبب استعمال كبريتات النحاس ضد 
الفطر سكميروشيوم رولفزياى وحمض األسكوربيك ضد الفطر ريزوكتونيا فراجاريا وكبريتات 

. ت ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى أعمى نشاط لو فى الجذور-النحاس أو المبيد ريزولكس
أيضا زاد نشاط ىذا اإلنزيم بالجذر والساق نتيجة المعاممة بالمحثات الحيوية وكانت 

ادة نشاط اإلنزيم فى يالبكتيريا باسيممس ستمس ، ستربتوميسيس أوروفاشينس األكثر فعالية لز 
 الساق والجذر عمى الترتيب.



بولى فينول أوكسيداز كان لممعاممة بالمحثات الكيماوية تأثيرات متفاوتة عمى نشاط اإلنزيم  .01
أدت معظم المعامالت إلى تقميل نشاط ىذا اإلنزيم بكل من الساق  بالجذر والساق حيث

، وأحماض الساليسيميك واألسكوربيك )ضد أى من  والجذر فيما عدا كبريتات المغنيسيوم
الفطريات الممرضة( وكذلك حمض البوريك واإليثيفون )سكميروشيوم رولفزياى( ، فوسفات 

وتاسيوم الحامضية )ريزوكتونيا فراجاريا( التى أدت إلى زيادة نشاطو فى الساق وكبريتات الب
المغننيسيوم )سكميروشيوم رولفزياى( وحمض الساليسيميك )ريزوكتونيا فراجاريا( التى أدت 
إلى زيادة نشاطو بالجذور. أما بالنسبة لممحثات الحيوية فقد زاد نشاط ىذا اإلنزيم فى 

تيجة استعمال البكتيريا باسيممس ستمس )ضد أى من الفطريات الممرضة الساق فقط ن
المختبرة( وكذلك بسيدوموناس فموريسينس ستربتوميسيس أوروفاشينس ضد الفطريات 
ريزوكتونيا فراجاريا وريزوكتونيا سوالنى بينما قمل الفطر تريكودرما ىاريززيانوم وشاى 

الكنترول. ىذا وقد لوحظت تأثيرات مماثمة لتمك الكومبوشا من ىذا النشاط مقارنة بمعاممة 
 المحثات الحيوية عمى نشاط ىذا اإلنزيم بالجذور.

سببت جميع المحثات الكيماوية المجربة زيادة واضحة فى نشاط اإلنزيم شيتيناز بالجذر  .00
والساق خاصة عند استعمال طريقة التطبيق االمزدوج مقارنة بالكنترول غير المعامل أو 

الجذور أو رش المجموع الخضرى. أيضا أدى استعمال جميع المحثات  بطرق غمر
الحيوية المجربة إلى زيادة نشاط ىذا اإلنزيم فى الساق. وبغض النظر عن المسببات 
الممرضة سبب الفطر تريكودرما ىاريززيانوم أعمى زيادة فى نشاط ىذا اإلنزيم فى الساق 

، ستربتوميسيس أوروفاشينس ثم شاى  يميو بسيدوموناس فموريسينس ، باسيممس ستمس
الكومبوشا عمى التوالى. أما نشاطو فى الجذور فقد زاد فقط نتيجة استعمال الفطر 

 تريكودرما ىاريزيانوم والبكتيريا بسيدوموناس فموريسينس ، ستربتوميسيس أوروفاشينس. 

مزدوج إلى أدت جميع المحثات الكيماوية المجربة خاصة عند استخدام طريقة التطبيق ال .06
جموكاناز فى الساق والجذر مقارنة بالكنترول. وكانت -زيادة مستوى نشاط اإلنزيم بيتا

ت وحمض األسكوربيك األكثر فعالية فى -فوسفات البوتاسيوم الحامضية والمبيد ريزولكس
ىذا الخصوص. أيضا كان الستعمال المحثات الحيوية المجربة ضد أى من الفطريات 

سة تأثيرات مماثمة عمى نشاط ىذا اإلنزيم حيث سبب الفطر تريكودرما الممرضة تحت الدرا
ىاريزيانوم أعمى نشاط لإلنزيم فى الساق يميو البكتيريا بسيدوموناس فموريسينس ، باسيممس 
ستمس ، ستربتوميسيس أوروفاشينس ثم شاى الكومبوشا عمى الترتيب. أيضا سببت معظم 

كودرما ىاريزيانوم زيادة نشاط اإلنزيم فى الجذور تمك المحثات الحيوية خاصة الفطر تري



بينما لوحظ قمة النشاط عند استعمال البكتيريا باسيممس ستمس ضد أى من المسببات 
الممرضة تحت الدراسة وكذلك البكتيريا بسيدوموناس فموريسينس ضد الفطر سكميروشيوم 

 رولفزياى وشاى الكومبوشا ضد الفطر ريزوكتونيا سوالنى.

ستعمال المحثات الكيماوية المجربة ضد المسببات الممرضة تحت الدراسة خاصة أدت ا ..0
ت وحمض الساليسيميك والبويون إلى زيادة واضحة فى نشاط اإلنزيمات -المبيد ريزولكس

يوم من  8ديييدروجيناز ، سيميوالز ، فوسفاتاز فى التربة المنزرعة بالنباتات المعاممة بعد 
وكذلك  يوما من الزراعة 62أو بعد  اتات المقارنة الغير معاممةالزراعة مقارنة بتربة نب

باستخدام طريقة التطبيق المزدوج مقارنة بطرق غمر الجذور أو رش المجموع الخضرى 
بتمك المحثات. وكان لممحثات الحيوية المجربة تأثيرات مماثمة عمى نشاط تمك اإلنزيمات. 

د أى من المسببات الممرضة تحت وبشكل عام كانت البكتيريا باسيممس ستمس )ض
الدراسة( األكثر تحفيزا لنشاط إنزيمات ديييدروجيناز وفوسفاتيز فى التربة بينما كانت 

 البكتيريا ستربتوميسيس أوروفاشينس األكثر فعالية لزيادة نشاط إنزيم سيميوالز فى التربة.

ضد المسببات الممرضة أدت معاممة النباتات بجميع المحثات الكيماوية والحيوية المجربة  .01
تحت الدراسة إلى زيادة تعداد الكائنات الدقيقة فى التربة المنزرعة بيا تمك النباتات حيث 
لوحظت زيادات مضطردة بمرور الوقت بعد الزراعة فى التعداد الكمى لميكروبات التربة، 

والبكتيريا  فطريات التربة، البكتيريا، األكتينوميسيتات، األزوتوباكتر، بكتيريا النترتة
المتجرثمة بدرجات متفاوتة تبعا لنوع المحث المستعمل )كيماوى أو حيوى( وكذلك طريقة 

،  62المعاممة ونوع الفطر الممرض وفى جميع الحاالت كان تعداد تمك الكائنات أكبر بعد 
يوما من زراعة النباتات المعاممة فى حالة المحثات الكيماوية و الحيوية عمى الترتيب  31
 يوم من الزراعة.  8قارنة بتعدادىا بعد م

 .022أدت جميع المحثات الكيماوية والحيوية المجربة تحت ظروف الحقل خالل موسمى  .03
يوما من الزراعة  1.،  01إلى نقص معنوى فى نسبة موت النباتات المقدرة بعد  0221، 

المبيد  فى كال الموسمين بالمقارنة مع معامالت الكنترول. وفى ىذا الخصوص كان
يوما( فى  1.و  01ت أفضل المعامالت فى خفض نسبة موت النباتات )بعد -ريزولكس

يوما( وحمض البوريك  01يميو حمض الساليسيميك وحمض األسكوربيك )بعد  .022موسم 
فقد كان  0221يوما(. أما فى الموسم  1.وحمض األسكوربيك وحمض الساليسيميك )بعد 

يوما يميو كبريتات النحاس وحمض  01مالت بعد ت أفضل المعا-المبيد ريزولكس
األسكوربيك. وبشكل عام كانت طريقة التطبيق المزدوج لتمك المحثات أكثر فعالمية فى 



خفض نسبة موت النباتات مقارنة بطريقتى غمر الجذور أو رش المجموع الخضرى عمى 
ص معنوى فى نسبة التوالى. أيضا أدت المعاممة بجميع المحثات الحيوية المجربة إلى نق

يوما من الزراعة وكان الفطر تريكودرما ىاريزيانوم  1.و  01موت النباتات المقدرة بعد 
باسيممس  ستربتوميسيس أوروفاشينس ،األكثر فعالية فى ىذا الخصوص يميو البكتيريا 

 .ستمس ، بسيدوموناس فموريسينس ثم شاى الكومبوشا عمى الترتيب

يماوية والحيوية المجربة تحت ظروف الحقل خالل موسمى أيضا أدت جميع المحثات الك ..0
فى كال الموسمين بالمقارنة  الفراولةإلى زيادة معنوية فى محصول ثمار  0221،  .022

ت أفضل المعامالت فى كال الموسمين يميو -مع معامالت الكنترول وكان المبيد ريزولكس
وحمض  .022ى الموسم حمض األسكوربيك ، حمض الساليسيميك وكبريتات النحاس ف

بينما  0221البوريك وحمض األسكوربيك وكبريتات المنجنيز عمى التوالى فى الموسم 
أنتجت المعاممة باإليثيفون والبويون أقل زيادة فى محصول الثمار فى كال الموسمين مقارنة 
بالكنترول وفى جميع األحوال كان المحصول األعمى من الثمار مصاحبا الستعمال طرقتى 
رش المجموع الخضرى أو غمر الجذور بدون فروق معنوية بينيما بينما كانت طرقة رش 
المجموع الخضرى األفضل فى الموسم الثانى يمييا طريقة غمر الجذور ثم طريقة التطبيق 
المزدوج عمى الترتيب. أيضا أدت المعاممة بجميع المحثات الحيوية المجربة إلى زيادة 

فى كال الموسمين مقارنة بمعامالت الكنترول وكانت المعاممة معنوية فى محصول الثمار 
األفضل لزيادة الفطر تريكودرما ىاريزيانوم ستربتوميسيس أوروفاشينس أو بالبكتيريا 

باسيممس ستمس ، بسيدوموناس فموريسينس ثم البكتيريا المحصول فى كال الموسمين يمييما 
 .شاى الكومبوشا عمى الترتيب

SUMMARY 

To study the effect of some abiotic and biotic inducers on systemic 

resistance of strawberry plants to some root-rot fungal pathogenics, trials 

of in vitro and ex vitro were carried out during 2003 to 2005 seasons at 

Laboratories and Greenhouse of Integrated Control Department, Plant 

Pathology Research Institute, Agricultural Research Center, Giza, Egypt.  

The present investigation was planned to study the following 

topics: 1): Isolation and identification of the root-rot pathogenic fungi 

from different localities at four Egyptian governorates. 2): Testing 

pathogenicity of the isolated fungi at different levels of soil 


