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 امللخص
.  املتسبب عن الفطر Solanum tuberosum Lمرض القشرة السوداء من األمراض الفطرية الرئيسة على حمصول البطاطس/البطاطا  

Rhizoctonia solani Kühn  والذي يظهر يف شكل أجسام حجرية سوداء ملتصقة ابلدرانت املنتجة ويسبب يف اخنفاض االنتاجية ويقلل
كم عن مدينة طرابلس/ ليبيا ابتدأ من الزراعة   65يمتها التسويقية. نفذت مخسة جتارب مبحطة البحوث الزراعية ابلزهراء واليت تبعد حواىل من ق

، معلق فطر(  Biocont-T هبدف مكافحة مرض القشرة السوداء ابستخدام املركب احليوي 2008وحىت الربيعية  2006الربيعية 
Trichoderma  harizianum%( اجملهز معمليا، مبيد رايزولكس )50Tolclofos-methyl ( روفرال ،)Iprodione50 ،)%

 Copper 20%%(، وملتوكس )Cymoxanil +Mancozeb 64 %8%(، رميالتني )Hymexazol 30اتشجرين )
(Zineb37 على املستنبت الغذائي آجار ديكسرتوز % + بطريقة معاملة الدرنة والرتبة قبل الزراعة. دلت نتائج العزل من عينات تربة املوقع

،تالمها Peniciliumو Aspergillusالبطاطس وجود سبعة أجناس من الفطرايت بكثافة عددية خمتلفة وكانت أعالها فطري
 4مبعدل  Biocont-T . بينت النتائج أن املركب احليوي Fusarium، وأدانها فطرRhizoctonia،Pythium، Rhizopusفطر

اجملهز معمليا واملبيدات الكيماوية ذات أتثري اجيايب يف مكافحة مرض القشرة السوداء فكان متوسط نسبة  T. harizianumر غرام ومعلق فط
%  84%، 65.3% وأعالها 2.0% ، 4.0% ويف معاملة الرايزولكس  Biocont-T 3.7  ,%11.8حدوث وشدة اإلصابة يف معاملة 

% يف مكافحة املرض. أسفرت النتائج جناح  73.5%، وميلتوكس  85.4%, رايزولكس، روفرال  80.6ابلشاهد، وكانت كفاءة املركب احليوي 
. واملبيدات الفطرية الكيميائية بطريقة معاملة  T. harizianum فطرمكافحة مرض القشرة السوداء ابستخدام املركبات احليوية احملتوية على 

 ها زايدة يف اإلنتاجية وحتسني جودة الدرانت حتت الظروف الليبية.الدرانت )التقاوي( والرتبة قبل الزراعة، ونتج عن
 ، مكافحة حيوية، مبيدات فطرية. Trichoderma ، Rhizoctoniaالكلمات املفتاحية: القشرة السوداء، بطاطس ، 

 مقدمة .1
مومسني، الزراعة تزرع يف  اليتيف ليبيا  الرئيسية. من حماصيل اخلضر Solanum tuberosum Lحمصول البطاطس/البطاطا
)منظمة الزراعة  2013طن عام  ألف 323هكتار إبنتاج وقدره  ألف16.5املزروعة حوايل  املساحةالربيعية، واخلريفية وكانت 

بعديد من األمراض الفطرية مسببة   S.tuberosum L(. تصاب البطاطس/البطاطا .FAO  ،2013واألغذية العاملية  
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 اإلنتاج، ويقدر الفقد يف إنتاج البطاطس الناجم عن اإلصابة مبرض القشرة السوداء حواىل خسائر اقتصادية تؤدي إىل فقد يف
50( .)%Keiser, A 2008سجل الفطر . Rhizoctonia solani Kühn   املسبب ملرض القشرة السوداء

طق زراعة . وقد أنتشر مرض القشرة السوداء يف مجيع منا(Pucci, H.1968) 1961وتقرح السيقان يف ليبيا عام 
 93.5متفاوتة ومتزايدة بنسبة  بدرجات% ابلزراعة الربيعية 85البطاطس ابملنطقة الغربية من ليبيا بنسب متباينة  قد تصل اىل 

(. تظهر أعراض اإلصابة ابملرض يف صورة أجسام سوداء اللون ملتصقة متاما بسطح 2018% ابخلريفية.)بشيه ف. أ.وآخرون 
جرية اليت يكواها الفطر أثناء الظروف البييية املناسبة من درجات حرارة منخفضة ورطوبة ويف اهاية الدرنة وتعرف ابألجسام احل

.(. يتميز الفطر بقدرة البقاء يف الرتبة لعدة سنوات وعلى خملفات النبااتت 1997Vale, F.X. and, etalاملوسم( 
تلفة وقد تغطى سطح الدرنة ابلكامل اما يقلل من قيمتها هيية أجسام حجرية ذات أحجام خم علىاملصابة، ابإلضافة اىل بقائه 

 ، (Jeger, M.J. and, etal 1996التسويقية، وتزداد شدة املرض مع ارتفاع حمتوى رطوبة الرتبة وزايدة معدالت الري. 
   Lakra B.S.1995.،.( Otrysko, B.E. and G.J. Banville 1992 1992  يزداد مرض القشرة  كما

بزايدة مستوى اللقاح يف الرتبة وتتكون األجسام احلجرية على سطح الدرانت حىت عند احلد األدىن ملستوى السوداء تدرجييا 
 .Kyritsis, P. and, S. J 2002)اللقاح وقد ال جتدي املكافحة ابستخدام املبيدات الفطرية عندما تكون كمية اللقاح 

Wale ، (Tsror,L.and,Peretz-Alon,I.عملت عدة طرق ملكافحة فطر. است R.solani  القاطن ابلرتبة ومنها
  الزراعية، احليوية، الكيماوية، واألصناف املقاومة 

إن املكافحة احليوية طريقة طبيعية حمددة ملكافحة املمرضات ورفع اإلنتاجية بتهيية العوامل البيية لتنشيط الكائنات احلية الدقيقة 
على نطاق واسع يف مكافحة العديد من مسببات  spp. Trichodermaابلرتبة لذلك استخدمت  أنواع  الفطر 

  Rhizoctoniaمن أحد أجناس الفطرايت املستخدمة يف املكافحة احليوية لفطر Trichodermaمراض، ويعد  فطر األ
 ,Coley-Smith J.R and, etal 1991،Elad,Y.Y. andعلى حمصول الطماطم واخلس ونبااتت الزينة )

etal1981 ، Grosch, R. and, etal. 2005، Guo, J.H and, etal 2004، Hameed, 
F.E.2008 ، Tran,N.Ha.2010 كما أثبتت مستحضرات فطر.)T.harizianum  فعاليتها يف خفض نسبة

يف خفض معدل نسبة وشدة اإلصابة على السيقان  Biocont-Tوشدة اإلصابة ابملرض ، كما تفوق املستحضر التجاري 
(. Lakra, B.S.1992،Hameed F.E .2008، 2013عدي جنم إمساعيل مطين  ) والدرانت وزايدة يف اإلنتاج

 R.solaniأستخدمت جمموعة من املبيدات الفطرية بطريقة معاملة الدرانت فأعطى بعضها مكافحة جيدة ضد الفطر 
Filippov A.V.and etal.1996)، Idrrees,M.and,etal 2009 وتشري الدراسات أن مبيد رايزولكس ذو .)

يا وحتت ظروف احلقل، كما يؤثر املبيد على إنبات وطول أنبوبة إنبات معمل  R.solaniفعالية عالية جداً يف مكافحة الفطر 

( 2005 and, etal Grosch,R ,Jeger,M.J.and etal. 1996  1996 Lootsma,M.and 
K.Scholte1993,Scmiedeknecht,  ,2010 Mohsin,T.and etal   , Wicks,T.J.and,etal 

 1995,1996.) 
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 Hameed 2008، 2002، الشعيب، ص. و ل. مطرود 2001)الشعيب،ص.،وآخرون  Tricodermaأبواغ فطر
Fطريقة .(. ويف ليبيا تعتمد مكافحة أمراض البطاطس/البطاطا اعتمادا كليا على استخدام املبيدات الكيميائية إال أن هذه ال

من املكافحة هلا بعض النتائج السلبية املؤثرة على صحة االنسان والبيية، لذا يتطلب اجياد وسائل بديلة ملكافحة هذا املرض، 
، وفطر Biocont-Tويهدف البحث اىل مكافحة مرض القشرة السوداء حيوايً ابستخدام املركب احليوي 

T.harizianum ت املبيدات الكيماوية الفطرية املسجلة حملياً وتقدير كفاءة كل منها، اجملهز معمليا ومقارنتهما مبستحضرا
 وأتثريها على إنتاجية حمصول البطاطس.

 املواد وطرائق البحث .2
 -أوال / التجارب املخربية:

ة أخذت عينات عشوائية من تربة موقع تنفيذ التجارب إلجراء العزل ابملخرب للتأكد من وجود الفطر املمرض ابلرتبة بطريق
 Potato Dextrose( والتنقية يف أطباق برتي على املستنبت الغذائي آجار ديكسرتوز البطاطس1:104التخفيف )

Agar (PDA مت عزل فطر .)Rhizoctonia ( من درانت بطاطس مصابة ومني على املستنبت الغذائيPDA )
 Biocont-T T.harizianumيوي ألجل معاملة التقاوي وتربة القطع التجريبية. أخذ غرام واحد من املركب احل

مل ماء مقطر معقم، رج جيدا، ووزع  مقدار واحد مل منه يف أطباق برتي على املستنبت 10مصن ع يف االردن( ووضع يف )
(، وفحصت جمهراي 2-س)+،25ºمل لكل طبق مع التحريك، حضنت على درجة  0.1( على أساس PDAالغذائي )

 .Barnett, H.L )لفحص اجملهري والصفات املورفولوجية للغزل الفطري وشكل االبواغللتأكيد. عر فت الفطور املعزولة اب
and Hunter, B.B 1998   ) أايم. 5-4وحسبت الكثافة العددية لكل غرام تربة بطريقة عد  املستعمرات بعد 

  -اثنيا / التجارب احلقلية:
الفطرية الكيميائية املستخدمة يف مكافحة مرض القشرة  نفذ ت مخسة جتارب حقلية لتقييم املستحضرات احليوية واملطهرات

كم   65السوداء على حمصول البطاطس مبحطة سهل اجلفارة للبحوث الزراعية ابلزهراء ابملنطقة الغربية من ليبيا واليت تبعد حواىل 
يف مسحوق  Biocont-T( ابستعمال املركب احليوي 2006عن مدينة طرابلس، وكانت التجربة األوىل ابلزراعة الربيعية )

-Tolclofosغرام/لرت ماء ومبيد رايزولكس )2، و رام/ لرت ماءغ 4بوغ/جرام مبعدل 1.410X7عددية كثافة ذات  
methyl 50 2%( مبعدل ( غم مادة فعالة/ لرت ماء، روفرالIprodione 50مبعدل )%غم مادة فعالة/ لرت ماء،   0.5

م مادة فعالة / لرت ماء والشاهد. عوملت مجيع درانت غ 2.3%مبعدل Copper 20%  (Zineb37ملتوكس )+
%( وأخرى سليمة، مث زرعت 5=)1وكانت مصابة بدرجة شدة إصابة -مستوردة من هوالندا  - Spuntaالبطاطس صنف 

ودرانت مصابة، الثانية تربة غري ملوثة ودرانت سليمة، T.harizianumالدرانت يف أربع قطع )االوىل تربة ملوثة بفطر 
سم  60X25ودرانت سليمة، والرابعة تربة غري ملوثة/ درانت مصابة( يف سطور مبسافة  R.solaniالثة تربة ملوثة بفطر الث

( ابستخدام املركب 2007-2006، اما التجربة الثانية فكانت ابلزراعة اخلريفية )2م35وكانت مساحة الوحدة التجريبية 
 2مت حتضريه معمليا ومبيد رايزولكس مبعدلT.harizianumفطر  غرام/لرت ماء، معلق 4مبعدل  Biocont-Tاحليوي 
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غم مادة فعالة/ لرت  3قابل للبل مبعدل ( Cymoxanil 64Mancozeb+%8%)غم مادة فعالة/ لرت ماء، رميالتني 
مل مادة فعالة/ لرت ماء، والشاهد. استخدمت  0.6مبعدل  %( قابل لالستحالبHymexazol 30ماء، اتشجرين )

%(. عوملت الدرانت وزرعت، 50)4منتجة حمليا مجيعها مصابة بدرجة شدة إصابة  Spuntaاطس صنف درانت بط
ابستعمال  2007. ونفذت التجربة الثالثة بنفس املعامالت السابقة ابلزراعة الربيعية 2م35وكانت مساحة الوحدة التجريبية 

عامالت السابقة نفذت التجربة الرابعة ابلزراعة %(، وبنفس امل5)1مستوردة مصابة بدرجة Spuntaدرانت بطاطس صنف  
منتجة حمليا مجيعها مصابة  بدرجة شدة إصابة  Spuntaابستخدام درانت بطاطس صنف  2008)-2007اخلريفية )

، Biocont-Tابستخدام  2008، والتجربة اخلامسة ابلزراعة الربيعية 2م35%(. وكانت مساحة الوحدة التجريبية 50)4
جمهز معمليا، املبيد الفطري رايزولكس بنفس املعدالت السابقة والشاهد، وابستعمال درانت  T.harizianumفطر 

، نفذت التجارب بنظام القطع الكاملة العشوائية 2م25مستوردة سليمة يف ثالث مكررات وكانت مساحة الوحدة التجريبية 
(RCBDبثالث مكررات، ويف مجيع التجارب أضيف مساد ثنائي فوسفات ا ) 150احملبب مبعدل  18/46ألمونيوم  

كغم/هكتار،   250% نيرتوجني على دفعتني بعد شهر وشهرين من الزراعة مبعدل 46كغم/هكتار عند الزراعة، ومساد اليوراي 
وعند النضج قلعت الدرانت ابلوحدات التجريبية وغسلت ابملاء مث وزنت مجيع املعامالت لتقدير اإلنتاجية ،كما أخذت 

 -(:1درنة( لتقدير نسبة اإلصابة ابملرض بتطبيق املعادلة رقم ) 100-50ئية )عينات عشوا
 (1)   100× املفحوصة نسبة حدوث اإلصابة ابملرض )%( = عدد الدرانت املصابة /عدد الدرانت 

، % من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء 5-1= 1= درانت سليمة، 0: 6-0أما شدة اإلصابة  فوفقًا لسلم تقييس 
 4% من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء،  30 -11= 3% من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء،  6-10= 2
% من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء، 70-51=  5% من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء،  50 -31=
( حسبت شدة اإلصابة، كفاءة املبيدات Ahmad, I .1997% من سطح الدرنة مغطاة ابلقشرة السوداء . )70=< 6

 ،Grosch, R.and, etal.2005، 2002املستعملة، والنسبة امليوية للزايدة يف اإلنتاج )الشعيب، ص. و ل. مطرود 
Guo,J.H.and, etal.2004( وفقا للمعادالت )اآلتية:3،4، 2 )-  

 مؤشر شدة اإلصابة %    =
 درجة اإلصابة( Xجمموع ) عدد الدرانت    

 درجة اإلصابة العظمى  Xعدد الدرانت الكلي      
100  X  (2) 

 

 كفاءة املبيد  )%(         =
 مؤشر اإلصابة يف معاملة املبيد –مؤشر اإلصابة يف معاملة الشاهد 
 مؤشر اإلصابة يف معاملة الشاهد

  100 X  (3) 

 

 الزايدة يف اإلنتاجية  )%(    =  
 لشاهدإنتاجية ا –إنتاجية املعاملة 
 إنتاجية الشاهد

100   X 
  

(4) 
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(  ابستخدام احلاسوب Genstat, ed.3بواسطة برانمج ) اإلحصائي  التحليلدونت النتائج املتحصل عليها وأجري 
% ملقارنة متوسطات 5(  و اقل فرق معنوي عند Duncan's multiple range test -DMRTواختبار )

 املعامالت.
 النتائج واملناقشة .3
 التجارب املعمليةأوال / 

( وجود سبعة أجناس من PDAدلت نتائج العزل من عينات الرتبة على املستنبت الغذائي آجار ديكسرتوز البطاطس )
 Rhizoctonia، مث .Penicilium spو  Aspergillus nigerالفطور بكثافة عددية خمتلفة وكان أعالها فطري 

solani ، Pythium sp.، Rizopus stoloniferانها فطر ،وأدFusarium sp وكانت هذه االختالفات .
بسبب تبوير األرض ودرجات حرارة ورطوبة الرتبة ونوع وقوام الرتبة والصفات الفسيولوجية للفطرايت القاطنة ابلرتبة وحتملها 

ت الفطور املعزولة (. عرف1لدرجات حرارة الرتبة العالية، اخنفاض احملتوى الرطويب، النشاط احليوي والتضاد فيما بينها )جدول
اعتمادا على الصفات الظاهرية للغزل الفطري وتكوين االبواغ واحلوافظ البوغية والتفرعات وتقسيم الغزل الفطري. أما فطر 

R.solani على اخليط الفطري وتفرعاته على شكل الزاوية القائمة واحلواجز قرب التفرع واإلختناق عند قاعدة التفرع.                 عرف    
. إن وجود فطر (Pucci, H.1968)وتؤكد هذه النتائج وجود الفطر املسبب ملرض القشرة السوداء على البطاطس 

(R.solani  )( املسبب ملرض القشرة السوداء يضمن تلوث الرتبة مبوقع التجارب لتقييم املعامالت. منمي فطرR.solani ، 
معمليا الستعماهلما يف تلوث الدرانت املستخدمة   (PDA)ي ابستمرار على املستنبت الغذائ (T.harizianumوفطر 

 كزريعة )التقاوي( وتربة موقع التجارب. 
 لة من تربة موقع التجربة.( الفطرايت القاطنة وكثافتها العددية املعزو 1جدول رقم )

 الكثافة العددية /جم تربة عدد املستعمرات الفطور املعزولة
Aspergillum niger 14 140000 

Penicillium spp. 12 120000 
Rhizoctonia solani 5 50000 

Pythium sp. 3 30000 
Rhizopus stolonifer 3 30000 

Fusarium sp. 1 10000 
 %  لشدة اإلصابة 108.7% ، معامل االختالف 17.13% =  5فرق معنوي عند مستوى  أقل 

 اثنيا / التجارب احلقلية  
غرام ومبيد رايزولكس، روفرال، ملتوكس، ذات أتثري اجيايب  4مبعدل  Biocont-Tأوضحت النتائج أن املركب احليوي 

خفض نسبة حدوث وشدة اإلصابة علي درانت البطاطس املنتجة خالل الزراعة وفعال يف مكافحة مرض القشرة السوداء و 
أ(، وهذا يؤكد أن املركب احليوي         2غرام)جدول  2مبعدل Biocont-Tمقارنة ابلشاهد واملركب احليوي 2006الربيعية 
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Biocont-T تقاوي( واتفقت هذه النتائج مع واملبيدات الفطرية ذات فعالية يف مكافحة املرض عن طريق معاملة الدرنة )ال
 ،Hameed F.E. 2008 ،2002, الشعيب، ص. و ل. مطرود  2001دراسات سابقة )الشعيب،ص.،وآخرون 

Lootsma, M. and K. Scholte 1996 دلت النتائج على تفوق املركب احليوي .)Biocont-T  4مبعدل 
ة الكيميائية معنواي يف خفض نسبة وشدة اإلصابة مقارنة ابلشاهد حتت معامالت خمتلفة للرتبة بفطر واملبيدات الفطري غرام

T.harizianum  وفطرR.solani  املمرض عند زراعة درانت سليمة أومصابة، واوضحت النتائج ايضا عدم وجود فرق
اض الكثافة العددية لفطر غم والشاهد ويرجع ذلك إلخنف2مبعدل  Biocont-Tمعنوي بني املركب احليوي 

Trichoderma  وتدين نشاط اجملتمع اإلحيائي ابلرتبة املضاد لفطرRhizoctonia  املمرض اما سبب يف زايدة نسبة
حدوث وشدة اإلصابة والىت ظهرت يف صورة االجسام احلجرية على الدرانت املنتجة، كما تفوق معنواي املركب احليوي 

Biocont-T دات رايزولكس، روفرال، ملتوكس يف اإلنتاجية مقارنة ابلشاهد وهذه النتائج تؤكد ما غم واملبي 4برتكيز
،عدي جنم إمساعيل 2002)الشعيب، ص. و ل. مطرود  توصلت إليه حبوث املكافحة الكيميائية واحليوية ملرض القشرة السوداء

دة يف اإلنتاجية يف ب( زاي2(. بينت النتائج )جدولLootsma, M. and K. Scholte 1996،2013مطين 
طن/هـ ابملركب احليوي  23.7طن/هـ عند معاملة الدرانت ابملبيد رايزولكس،  27.3املعامالت عن الشاهد فكانت أعالها 

Biocont-T  طن/هـ ابلشاهد عند زراعة درانت مصابة يف تربة غري ملوثة بفطر  10.5وأدانهاT.harizianum 
اىل فعالية املبيدات الكيميائية العالية وبقائية أتثريها ملدة أطول، وحاجة املركب احليوي واخنفضت يف املعامالت األخرى، ويرجع 

 الفطري اىل فرتة أطول الستعادة نشاطه وحيويته وأتقلمه ابلرتبة. 
واملبيدات الفطرية( على نسبة وشدة اإلصابة)%(   Biocont-Tأ( أتثري معاملة الرتبة والتقاوي بـ ) 2جدول رقم ) 

 .2007-2006شرة السوداء ابلزراعة اخلريفية ابلق

 املعاملة

تربة معاملة بفطر 
T.harizianum 

 وتقاوي مصابة

تربة غري معاملة بفطر     
T.harizianum  

 وتقاوي مصابة

تربة غري معاملة بفطر 
T.harizianum  

 وتقاوي سليمة

 تربة ملوثة بفطر   
 R. solani   

 وتقاوي سليمة
نسبة حدوث 

 ة  %اإلصاب
شدة 

 اإلصابة %
نسبة حدوث 

 اإلصابة %
 شدة اإلصابة

% 
نسبة حدوث  

 اإلصابة %
شدة 

 اإلصابة%
 نسبة حدوث

 اإلصابة %
شدة 

 اإلصابة %
Biocont-T  4 8.0 2.67 6.7 6.67 8.9 5.34 23.6 7.75 غم 
Biocont-T  2 26.2 16.00 37.0 22.67 9.1 4.67 57.8 24.00 غم 

 8.9 8.34 8.2 7.34 10.2 8.00 7.3 7.33 رايزولكس
 11.8 6.67 0.001 0.01 15.1 8.00 4.0 4.42 روفرال

 24.2 9.67 0.001 0.01 26.0 11.33 6.7 6.50 ملتوكس
 63.3 21.33 74.4 26.67 45.1 15.0 65.1 21.42 الشاهد

 %   حلدوث اإلصابة 53.2% ، معامل االختالف 11.99% =  5أقل فرق معنوي عند مستوى  
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واملبيدات الفطرية( على اإلنتاجية ابلزراعة اخلريفية   Biocont-Tب( أتثري معاملة الدرنة والرتبة بـ ) 2جدول رقم ) 

06-2007. 
   االنتاجية طن/ه  

 تربة معاملة بفطر املعاملة         

T.harizianum 
 وتقاوي مصابة

 تربة غري معاملة بفطر

T.harizianum 
 وتقاوي مصابة

 تربة غري معاملة بفطر

T.harizianum   
 وتقاوي سليمة

تربة ملوثة بفطر 
R.solani  
 وتقاوي سليمة

Biocont-T  417.9 17.1 16.7 23.7 غم 
Biocont-T  215.7 16.9 15.2 20.8 غم 

 17.1 18.3 17.3 27.3 رايزولكس
 16.2 15.2 15.2 22.9 روفرال

 16.1 15.3 12.6 18.4 ملتوكس
 11.4 11.1 10.5 15.7 الشاهد

 %  لإلنتاجية 22.8% ، معامل االختالف  6.31% =  5أقل فرق معنوي عند مستوى    

بدرجة عالية (كفاءة املبيدات الكيماوية واحليوية يف مكافحة مرض القشرة السوداء 3كما أوضحت النتائج احلقلية )جدول
، وازدادت  R.solani% عند زراعة درانت سليمة معاملة يف تربة ملوثة بفطر 58.6% وأدانها 85.9وكانت أعالها 

والذي أدى اىل  T.harizianumكفاءهتا عند زراعة الدرانت املعاملة السليمة أو املصابة يف تربة ملوثة أو غري ملوثة بفطر 
ابلرتبة  T.harizianumت.وهذا يدل على عدم أتثري املبيدات الكيميائية على نشاط فطر زايدة اإلنتاجية يف مجيع املعامال

وتتفق هذه النتائج مع الدراسات  R.solaniوأن هذه الزايدة انجتة عن تكامل املبيدات الكيميائية واحليوية يف مكافحة فطر 
 (. 2001السابقة )الشعيب،ص.، وآخرون 

( اخنفاض 2007( والرابعة )اخلريفية 2007( والثالثة )الربيعية 2006( ابلتجربة الثانية )خريفية 4بينت النتائج )جدول
%، 84% مبعاملة الرايزولكس وأعالها2.0%، 4.0ملحوظ يف نسبة حدوث وشدة اإلصابة ابلقشرة السوداء وكانت أدانها 

% ابلشاهد، وهذا االخنفاض كان بسبب التأثري للمبيدات ابلدرانت املزروعة وبقائيتها وزايدة النشاط احليوي لفطر 65.3
T.harizianum  واملركب احليويBiocont-T   وتضاده لفطرR.solani ابلرتبة. كما دلت النتائج أيضا على وجود

 42.7، 42.7، 5.3عامالت والشاهد فكان متوسط النسبة امليوية حلدوث اإلصابة ابلقشرة السوداء فرق معنوي بني امل
طن/هـ ابلزراعة الربيعية  16.9، 24.7، 22.9،  21.9، 21.1، 27.8%، وكانت اإلنتاجية  70.7، 42.7، 30.7،

، وفطر Biocont-Tجرين، املركب احليوي عند زراعة درانت )التقاوي( معاملة ابملبيدات رايزولكس، رمييلتني، اتش 2007
T.harizianum .اجملهز معمليا والشاهد على التوايل 
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واملبيدات الفطرية يف مكافحة مرض القشرة السوداء وأتثرياهتا على   Biocont-T( كفاءة املركب احليوي 3)جدول 
 .2006النسبة املئوية للزايدة اإلنتاجية بطريقة معاملة درانت البطاطس صنف سبونتا ابلزراعة الربيعية 

 
 املعاملة

 نسبة  الزايدة يف اإلنتاجية )%( كفاءة املبيدات الفطرية واملركب احليوي)%(
ة معاملة بــــ ترب

T.harizianum 
 وتقاوي مصابة

تربة غريمعاملة بـــ  
T.harizianum 

 وتقاوي سليمة

تربة غريمعاملة بــ 
T.harizianum 

 وتقاوي مصابة

تربة معاملةبــ 
R.solani 

 وتقاوي سليمة

 تربة معاملة
T.harizianum 

 وتقاوي مصابة

تربة غري معاملة 
T.harizianum 

 وتقاوي سليمة

ري معاملة  تربة غ
T.harizianum 

 وتقاوي مصابة

 تربة معاملة
R.solani 

 وتقاوي سليمة

Biocon
t-T  4غم 

63.8 91.0 80.3 87.4 31.8 54.1 59.1 37.7 

Biocon
t-T  221.9 44.8 52.3 31.2 58.6 79.8 50.3 11.2 غم 

 51.8 64.8 64.9 73.9 85.9 77.6 89.0 88.8 رايزولكس
 42.1 44.8 36.9 45.9 81.4 66.5 100.0 93.9 روفرال

 41.2 20.0 37.8 17.2 61.8 42.4 100.0 89.7 ملتوكس
 

واملبيدات الفطرية على نسبة حدوث Biocont-T( أتثري معاملة درانت البطاطس ابملركب احليوي 4جدول رقم)
 2006ثناء الزراعات اخلريفية وشدة اإلصابة )%( ابلقشرة السوداء واإلنتاجية  حتت ظروف التلوث الطبيعي ابحلقل أ

 2007والربيعية واخلريفية 

 املعاملة
 اإلنتاجية طن /هكتار شدة اإلصابة % نسبة اإلصابة %

 خريفية
2006 

 ربيعية
2007 

خريفية
2007 

 خريفية
2006 

 ربيعية
2007 

خريفية
2007 

 خريفية
2006 

 ربيعية
2007 

خريفية
2007 

 Biocont-T  58.7 42.7 48.0 35.8 20.4 25.8  21.81 22.9 21.8مركب 
T.harizianum  

 )جمهز ابملعمل(
30.7 30.7 24.0 20.6 17.8 17.5  22.67 24.7 22.7 

 23.4 27.8 24.66  2.0 2.7 2.7 4.0 5.3 4.0 رايزولكس
 21.7 21.1 21.43  19.4 22.7 24.5 28.0 42.7 28.0 رمييلتني

 19.7 21.9 21.29  16.2 19.6 21.5 32.0 42.7 36.0 اتشجرين
 19.2 16.9 14.52  71.6 54.7 65.3 81.3 70.7 84.0 الشاهد

 9.03 3.42 7.41 6.57 20.2 8.91 11.7 22.7 14.4 %  5اقل فرق معنوي عند مستوى 
C.V. 19.6 32 17.8 17.2 48 14.2 19.3 8.3 23.2 

                   
اجملهز معمليا واملبيدات  T.harizianumيد الرايزولكس يليه فطر ( تفوقا ملحوظاً يف الكفاءة ملب5بينت النتائج )جدول

يف مكافحة مرض القشرة السوداء واليت صاحبها ارتفاع يف  Biocont-Tالفطرية واليت كانت متقاربة يليهم املركب احليوي 
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وهذه النتائج   2007ية واخلريفية والربيع 2006نسبة الزايدة يف اإلنتاجية حتت ظروف التلوث الطبيعي للرتبة ابلزراعة اخلريفية 
املوجود يف حميط الدرنة ابلرتبة وتتفق  Rhizoctoniaيف تضاده وتغلغله لفطر  T.harizianumتؤكد على قدرة فطر 

 (.Scmiedeknecht, G.1993هذه النتائج مع ما توصلت اليه البحوث السابقة )
 

جملهز معمليا واملبيدات الفطرية يف مكافحة ا T.harizianum، وفطر Biocont-T( كفاءة املركب 5)جدول 
معاملة ابلزراعة  Spuntaمرض القشرة السوداء، وأتثرياهتا على الزايدة يف اإلنتاجية عند زراعة درانت البطاطس صنف 

 .2007والربيعية واخلريفية  2006اخلريفية 

 املعاملة 
 تاجية )%(الزايدة يف اإلن   كفاءة املبيدات الفطرية واملركب احليوي)%(

 2007خريفية   2007ربيعية  2006خريفية  2007خريفية  2007ربيعية  2006خريفية 
Biocont-T 45.2 62.6 63.9 50.13 35.1 13.4 

T.harizianum 
 )جمهز ابملعمل(

68.0 67.5 75.5 56.10 45.7 17.8 

 12.7 24.4 47.60 72.9 58.5 62.5 رمييلتني
 2.2 29.5 46.63 66.0 64.2 67.1 اتشجرين
 21.8 63.8 69.83 97.2 95.1 95.9 رايزولكس

 
اجملهز معمليا واملركب  T.harizianumتفوق مبيد رايزولكس وفطر  2008أوضحت النتائج التأكيدية ابلزراعة الربيعية 

 5،3،8 ،1.3يف مكافحة مرض القشرة السوداء على الشاهد وكانت النسبة امليوية حلدوث االصابة  Biocont-Tاحليوي 

،  18.9،  19.2،  25.9)%( وقد انعكس ذلك على اإلنتاجية فكانت   8.5، 0.7، 0.5، 0.2وشدة االصابة  (%)

 T.harizianum وفطر  Biocont-Tعلى التوايل  مع عدم وجود فرق معنوي بني املركب احليوي  )طن/ هـ( 13.4
اجملهز معمليا  و املركب احليوي  T.harizianumزولكس  وفطر اجملهز معمليا. وبينت النتائج ايضاً  إرتفاع كفاءة مبيد راي

Biocont-T   يف مكافحة الفطر املمرض عند معاملة درانت البطاطس صنف سبونتا قبل الزراعة  اما أدى اىل الزايدة يف
قدرة على له ال T.harizianum ( . هذه النتائج تؤكد على أن فطر 1)شكل رقم  2008االنتاجية ابلزراعة الربيعية 

التوطن ابلرتبة حتت ظروف ارتفاع درجة احلرارة والرتبة الرملية وقدرته على التكاثر واملنافسة على العناصر الغذائية والتضادة ضد 
الفطر املمرض مبنطقة الزهراء، ومن مت ميكن مكافحة مرض القشرة السوداء بطريقة معاملة الدرانت )التقاوي( والرتبة ، كما أن 

ابملبيد رايزولكس حققت نسبة زايدة عالية يف اإلنتاجية بسبب فعالية املبيد وخنصصه يف مكافحة الفطر املسبب ملرض املعاملة 
القشرة السوداء وتقرح السيقان  أثناء مراحل منو احملصول نتج عنه اخنفاض نسبة وشدة اإلصابة ابملرض وتتفق هذه النتائج مع 

 ، Filippov, A.V and etal 1996) ،Grosch, R and etal 2005دراسات وحبوث أخرى سابقة  
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Kyritsis, P. and, S. J. Wale 2002 ، 1996 Wainwright, A., T. Nicholson and, 
D.H. Mann). 

 
اجملهز معمليا  يف  T.harizianumوفطر   Biocont-T( كفاءة مبيد الرايزولكس واملركب احليوي 1شكل رقم) 

 .2008والزايدة يف اإلنتاجية ابلزراعة الربيعية  مكافحة مرض القشرة السوداء
 

من الفطرايت الكامنة يف الرتبة وعلى الدرانت املنتجة كتقاوي األمر الذي يتطلب أخذه بعني االعتبار  R. solaniإن فطر 
على فطر  هذا البحث إىل جناح استخدام املركبات احليوية احملتوية كافحة احليوية والكيماوية. وخلصعند تطبيق امل

T.harizianum ابملقارنة مع املبيدات الفطرية الكيماوية يف مكافحة فطرsolani    .R  املسبب ملرض القشرة السوداء
بطريقة معاملة الدرانت والرتبة قبل الزراعة لكفاءهتا العالية يف مكافحة املرض والذي انعكس على زايدة اإلنتاج وحتسني جودة 

كن تطبيق املكافحة احليوية يف إنتاج البطاطس حتت الظروف احمللية ابلزراعتني الربيعية واخلريفية الدرانت املنتجة ومن مت مي
وكذلك حتت نظام الزراعة العضوية لعدم احتوائها على عناصر كيميائية، واملزيد من البحث للحصول على عزالت حملية متأقلمة 

  ..Tricoderma sppلفطر 
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 التوصيات .4
 ات والبحوث يف جمال املكافحة احليوية من اجل احملافظة على صحة االنسان والبيية.تشجيع الدراس – 1
 الزراعية. اآلفاتادخال املكافحة احليوية ضمن برامج االدارة املتكاملة ملكافحة  – 2
 املتأقلمة ابلبيية احمللية.  .Tricoderma sppالبحث عن سالالت من فطر  -3
 

  املراجع
ميثيل يف مكافحة  –( تقدير فاعلية املبيدين الفطريني بينسيكرون وتولكلوفوس2001و.ل.مطرود ) الشعيب،ص.، ج.ملوحى،

 .106- 101: 19على البطاطا/البطاطس.  جملة وقاية النبااتت العربية Kühn    Rhizoctonia solaniالفطر 
 اطا/ البطاطس( دراسة مكافحة مرض القشرة السوداء على البط2002الشعيب، صالح و لينا مطرود )

(Kühn  Rhizoctonia solani ابستخدام بعض عزالت )Trichoderma koningii Oudem   ومبيد
 .13 -6:  20تولكلوفوس ميثيل. جملة وقاية النبااتت العربية 

ة البطاطس/ البطاطا ومدى انتشارها وشد أمراض( مسح ألهم 2018بشيه ف. أ.، م.م.الزنتويت، م.م.معيوف، ن.م. املغريب )
  .926-905ص  9ابملنطقة الغربية من ليبيا. جملة القلعة العدد  إصابتها

(  بعض الطرائق غري الكيميائية يف مكافحة مرض القشرة السوداء على البطاطا املتسبب عن 2013عدي جنم إمساعيل مطين )
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Abstract 
Black scurf disease on potatoes Solanum tuberosum L. caused by Rhizoctonia solani Kühn was considered 

as destructive disease due to its effect on tuber quality by producing dark brown to black coloured hard 

masses of sclerotia, irregularly shaped and superficial, varying from small, flat, barely detectable blotches 

to large and raised lumps adhering tightly to the tuber skin. Five field experiments were conducted on 

Jafara plan research station at Zahra area which is far with 65 km from Tripoli /Libya during spring 2006 

up to spring 2008 seasons. The objectives of this research were to control the black scurf disease by using 

biological products (Biocont-T), prepared suspension of Trichoderma harizianum and selected fungicides 

Rizolex (Tolclofos-methyl (%50, Rovral (Iprodione 50%), Miltox special (Zineb 37%+Copper 20%), 

Remalten (Cymoxanil 64%+Mancozeb 8%), Tachigreen (Hymexazol 30%) and their effects on 

productivity of potato crop through tuber dressing and soil treatment before planting. Soil samples were 

taken from experiment’s plots to be sure that the causal agent in the soil. Obtained results showed 

presence of seven fungal genera were isolated from soils on potato dextrose agar with variable population 

densities. The highest population were Aspergillus spp. and, Penicillium spp. followed by Rhizoctonia 

solani, Pythium sp., Rizopus sp. then the lowest one was Fusarium sp. Results showed that Biocont-T  

with dose 4gm, laboratory prepared  Tricoderma suspention, Rizolex, Rovral, Miltox special, Tachigreen, 

Remalten were very effective to control black scurf disease by reducing  disease  incidence and severity 

which was 3.7 %,11.8% in Biocont –T and,  2%,4% in Rizolex treatments, and the heights' 65.3%, 84% in 

control plots. The results described the efficacy of Biocont-T, Rizolex, Rovral and, Miltox special which 

were 80.6%, 85.4%, 85.4, and 73.5% respectively in black scurf disease. Our results revealed a good 

success in black scurf control by using biological products containing Trichoderma, and fungicides 

through tuber and soil treatment which resulted in an-increase in potato production and improvement of 

tuber quality under Libyan conditions. Research should also be under taken in order to get local isolates of 

Trichoderma spp. against Rhizoctonia solani Kühn the causal agent of black-scurf disease.    
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