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دراسة معملية لتقييم تأثير بعض المواد الزراعية على نمو وتكاثر الفطريات األحيائية Trichoderma
 harzianumوفطر Pythium oligandrum
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المستخلص :أجريت هذه الد ارسةة بمعمةل أمة ار

النبةات التةابق لقسةم وقايةة النبةات ،كليةة الز ارعةة -جامعةة عمةر المختةار ،البيضةاء،

ليبيةةا ،لمعرفةةة ت ةأثير بع ة الم ةواد الزراعيةةة األكثةةر تةةداوالا والشةةاةعة االسةةتخدام فةةط المنطقةةة علةةع فطريةةات معزولةةة م ة التةةر المحليةةة
فطةر  Trichoderma harzianumوفطةر  ،Pythium oligandrumوشةملت هةذه المةواد كةالا مة المبيةدات :السةبيركل ،الجةول،
البينومايل ودياثي م –  ،45واألسمدة الكيمياةيةة ( يوريةا ،نتةروجي -فوسةاات-بوتاسةيوم ( ،)NPKفوسةاات ،(P18/46) 46/18داى
امونيوفوسةةاات) المرمونةةات (إنةةدول حم ة

الخليةةف ،ناثةةالي  ،جبةريلي  ،إنةةدول حم ة

البيوتريةةف) والمضةةادات الحيويةةة (الاانكوميسةةي ،

االستربتومايس ةةي ،كلوراماينكول ،تت ارس ةةكلي ) بع ةةدة تراكي ةةز بم ةةا فيم ةةا التركي ةةز المو ةةع بة ة  .ق ةةي لم البح ةةث ت ةةأثير ه ةةذه المة ةواد علة ةع النم ةةو
الميسليومط ،الوز الجاف وتجرثم الاطر ،وأظمرت النتاةج أ هناف فروق ا معنوية بي المبيدات المختبرة عند التراكيةز المسةتخدمة فةط

تثبةةيط النمةةو الاطريةةات ،وأ نسةةبة التثبةةيط للنمةةو الاطةةرى تةةزداد بزيةةادة تركيةةز المبيةةد ،كةةا مبيةةد ديةةاثي م –  45األعل ةع تثبيط ة ا للنمةةو
الميس ة ةةيليومط وال ة ةةوز الجة ة ةةاف وتجة ة ةرثم الاطرية ة ةةات ،بين ة ةةت النتة ة ةةاةج أيضة ة ة ا أ المعامل ة ةةة باألسة ة ةةمدة خالض ة ة ةت معنوية ة ةةا نم ة ةةو الاط ة ة ةري

 P.oligandrumو ،T.harzianumوبشكل خاص سماد اليوريا الذي أعطع أعلع تأثير ،حيث أدى إلع تناقص فط الوز الجاف
بزي ةةادة التركي ةةز ،وو ةةلت نس ةةبة ت ةةأثير المعامل ةةة إل ةةع  %41و %36.6لك ةةال الاطة ةري عل ةةع التة ةوالط .مة ة ناحي ةةة أخ ةةرى عن ةةد معامل ةةة

الاطريات بالمرمونات كةا فطةر  T. harzianumأكثةر تةأث ار مقارنةة بةالاطر  ، P. oligandrumوأعطةع هرمةو الجبةريلي تثبيطة ا
عاليا للنمو والتجرثم ،حيث أدى زيةادة تركيةز المرمةو إلةع االنخاةا

فةط الةوز الجةاف .فةط حةي سة لجل تةأثير عةال للمضةاد الحيةوى

التتراسيكلي عند تركيز  0.012مليجم/مل علع نمو المسيليوم وانتاج الجراثيم للاطريات المختبرة.
الكلمات المفتاحية ،Pythium oligandrum ،Trichoderma harzianum :المواد الزراعية ،المرمونات النباتية ،األسمدة
الزراعية ،المضادات الحيوية.

دع ة ةةم النب ة ةةات باس ة ةةتحثاث وس ة ةةاةل الدفاعي ة ةةة ضةة ةةد ممرض ة ةةات  ،أو

المقدمة

المسة ة ةةاهمة فة ة ةةط زية ة ةةادة نمة ة ةةو وانتة ة ةةاج النبة ة ةةات( الجبة ة ةةوري1998 ،

تشةةير البحةةوث الحديثةةة إلةةع دور الكاةنةةات المايةةدة للنبةةات وتأثيراتمةةا
االيجابية فط القضاء المباشةر علةع مسةببات االمة ار

و ،)2000 ،Harmanأدخلةت أنةوام مة فطرر Trichoderma

النباتيةة ،أو

* نوارة علي محمد  nwboshakoa@gmail.com :كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار  -البيضاء -،ليبيا.
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تحسة ةةي ت ذية ةةة النبة ةةات في ة ةؤدى إلة ةةع زية ةةادة نمة ةةوه (الحة ةةديثط وفة ةةرج

 spp.فط مجال المكافحة الحيويةة المتالكة عةددا مة الخ ةاةص

 .)2012،مة ة جم ةةة أخ ةةرى فة ةإ المة ةواد الزراعية ةة المس ةةتخدمة ف ةةط

كسةةمولة عزلة وسةةرعة نمةةوه علةةع األوسةةاط الزرعيةةة وعةةدم احتياجة

الحقول والبيةوت المحميةة متنوعةة ،وبةالرغم مة أ إضةافة األسةمدة

إلةةع متطلبةةات غذاةيةةة معقةةدة خا ةةة ،باإلضةةافة لتةةأثيره فةةط مةةدى
واسةةق م ة المسةةببات المرضةةية ( Alabouvettوآخةةرو )1996 ،

(الخا ة ةةاف ،)2006 ،ودوره ف ة ةةط تحس ة ةةي

إلع التربة تساهم فط تحسي خ اة ما الايزياةية والكيمياةية وهةذا
يترت ة

ة ةةاات الترب ة ةةة وتثبي ة ةةت

النت ة ةةروجي الج ة ةةوى ويس ة ةةاعد ف ة ةةط امت ة ةةاص العنا ة ةةر ال ذاةي ة ةةة

علي ة

زيةةادة فةةط اإلنتةةاج ( الخاةةاجط )2010 ،إال أن ة م ة

الضةةروري وجةةود توافةةب بةةي التسةةميد وفطةةر  Trichodermaلرفةةق
الااعليةةة ضةةد بع ة

(السامراةط وآخرو .)2009 ،

الممرضةةات النباتيةةة ( Mattiو)1985،Sen

أمةةا فطةةر  Pythium oligandrumفل ة القةةدرة علةةع اسةةتعمار

وزية ة ةةادة قوت ة ة ة التضة ة ةةادية ( Bulluckو ،)2002،Ristainoأل

المنطق ة ة ة ةةة المحيط ة ة ة ةةة بالج ة ة ة ةةذور ( )Rhizospherفيمن ة ة ة ةةق وج ة ة ة ةةود

الاطرية ةةات الماية ةةدة تتة ةةأثر بالعوامة ةةل البيةية ةةة مثة ةةل درجة ةةة الح ة ة اررة ،

اات هامة منما :إنتاجة للبةروتي الةذي

الماء ،األس الميدروجينط ،المبيدات ،أيونات المعاد  .تراكم المواد

يعمةةل علةةع حةةث الميكانيكيةةة الدفاعيةةة للنبةةات ،وهةةو متطاةةل قةةوي

الكيمياةي ةةة ف ةةط الترب ةةة وزي ةةادة تركيزه ةةا لة ة ت ةةأثير س ةةلبط عل ةةع فط ةةر

أي تةةأثير علةةع الخالي ةا

تحلةةل سةةماد اليوريةةا إلةةع أمونيةةوم وثةةانط

الممرضات ،كما يمتلف

علةةع الاطريةةات الممرضةةة دو أ يسةةب

 ،Trichodermaبسةةب

النباتية (2006 ، Mohamed؛ عبةداه ،)2017 ،ويمتلةف مقةدرة

أكسيد الكربو ( Khattabiوآخةرو  ،)2004 ،أمةا اسةتخدام مبيةد

عاليةة علةةع التنةةافس مةةق الممرضةةات النباتيةةة  ،ومة ممي ازتة أيضة ا
مشجعا لة ( Le Flochوآخةرو ،
أن يعطع النبات نمواا جي ادا يعد
ا

نمة ة ة ة ة ة ةةو الاطة ة ة ة ة ة ةةر

( T.harzianumديوا وآخرو  ،)2010 ،إ استعمال المبيدات

هةةذا الاطةةر وقةةد تو ةةلوا إلةةع ت ةةنيع كمبيةةد حيةةوي للقضةةاء علةةع

نمةةو النبةةات وتكةةاثره.

بلتة ة ة ة ة ة ةةانول واليورية ة ة ة ة ة ةةا وسة ة ة ة ة ة ةةماد  NPKخا ة ة ة ة ة ة ة

 ،)2005يعمل عدد م الباحثي التشيكيي منذ عام  1987علةع
سةةاكنات التربةةة ،ومسةةببات أم ة ار

الكيمياةية ةةة بشة ةةكل واسة ةةق فة ةةط مكافحة ةةة العدية ةةد م ة ة ا فة ةةات وعلة ةةع

مختلةةف المحا ةةيل ل ة دور كبيةةر فةةط خا ة

الةةذبول علةةع محا ةةيل زراعيةةة

تمة ةةدف هة ةةذه الد ارسة ةةة إلة ةةع تحدية ةةد تة ةةأثير الم ة ةواد الزراعية ةةة األكثة ةةر

مختلاة ةةة ( .)1979 ،Veselyحالية ةةا ،ال يعة ةةد اسة ةةتخدام المكافحة ةةة

اسةةتخدام ا بالمنطقةةة علةةع نمةةو وتكةةاثر الاطريةةات الألحياةيةةة الناميةةة

فط التر المحلية  T.harzianumوالاطةر ،P.oligandrum
وشة ة ةةملت هة ة ةةذه الم ة ة ةواد كة ة ةةالا م ة ة ة المبية ة ةةدات :السة ة ةةبيركل ،الجة ة ةةول،

الكيمياةيةةة هةةع الطريقةةة األمثةةل بسةةب

تأثيرهةةا علةةع اإلنسةةا والبيةةةة

األس ةةترالية واألمريكي ةةة ،ل ةةذلف أ ةةب

توجة ة الع ةةاملي ف ةةط المج ةةال

البينوماي ة ة ة ةةل ودي ة ة ة ةةاثي م –  ،45واألس ة ة ة ةةمدة الكيمياةي ة ة ة ةةة ( يوري ة ة ة ةةا،

الز ارعة ةةط إلة ةةع اسة ةةتخدام المقاومة ةةة األحياةية ةةة بشة ةةكل متكامة ةةل مة ةةق

نتةةروجي  -فوسةةاات -بوتاسةةيوم ( ،)NPKفوسةةاات  ،46/18داى

المبيدات الكيمياةية أو بدال عنما ( Mehrotraوآخرو .)1997 ،

الخلية ة ةةف ،ناثة ة ةةالي ،

وسة ة ةمليتما للكاةن ة ةةات الماي ة ةةدة للنب ة ةةات ،حسة ة ة

الد ارس ة ةةات األوربي ة ةةة،

امونيوفوسة ة ةةاات) المرمونة ة ةةات (إنة ة ةةدول حم ة ة ة

تعةةد هةةذه الاطريةةات م ة سةةاكنات التربةةة () 1985 ،Papavizas
وأي ت ي ةرات فةةط

جبة ة ة ة ةريلي  ،إن ة ة ة ةةدول حمة ة ة ة ة

ةةاات التربةةة ت ةؤثر علةةع نمةةو الكاةنةةات القاطنةةة

البيوتري ة ة ة ةةف) والمضة ة ة ة ةادات الحيوي ة ة ة ةةة

(الاانكوميسةةي  ،االستربتومايسةةي  ،كلوراماينكةةول ،تت ارسةةكلي ) بعةةدة

بما ،وتعتمد مقدرة الاطر علع بقاة وأقلمت وثبات فط الوسةط علةع

تراكيز بما فيما التركيةز المو ةع بة  ،بقيةاس النمةو القطةري والةوز

الظروف البيةية المحيطة ب (حس .)2011 ،

الجاف لتحديد مدى تحمل هذه الاطريات لما.

يتمية ةةز فطة ةةر  T.harzianumبقدرت ة ة ونمة ةةوه فة ةةط مختلة ةةف التة ةةر

المواد وطرق البحث

(الحةةديثط  ،)2012 ،حيةةث تبقةةع الج ةراثيم بأعةةداد كبي ةرة فةةط التربةةة
الطبيعية ( ،)1958 ،Caldwellويتميز أيضا هذا الاطر بمقدرت

اسةةتعملت ف ةةط ه ةةذه الد ارس ةةة الم ةواد الزراعي ةةة الش ةةاةعة االس ةةتخدام

العالي ةةة عل ةةع تحلي ةةل المة ةواد العض ةةوية الموج ةةودة أو المض ةةافة إل ةةع
التربة م خالل إف ارزه بع

بالمنطق ةةة ،فالمبي ةةدات الكيمياةي ةةة المختبة ةرة هة ةط :الس ةةيبركل (مبية ةةد

اإلنزيمات التع لمةا تةأثير إيجةابط فةط

حشرى) ،جول (مبيد حشاةش) ،البنليةت والةدايثي م( 45-مبيةدات
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تأثير المواد الزراعية على الوزن الجاف

فطري ةةة) بتراكي ةةز ( 1000 ،500 ،0و 2500ج ةةزء ب ةةالمليو ) ،أم ةةا
األسة ة ةةمدة الكيمياةية ة ةةة المختب ة ة ةرة فكانة ة ةةت ( :يورية ة ةةا ،NPK ،فوسة ة ةةاات

حضة ةةر الوسة ةةط ال ة ةةذاةط السة ةةاةل بطة ةةاطس دكس ة ةةتروز ()PD

 ،46/18داي أمونيوفوسةةاات) ( )ppm ،200 ،100 ،0المرمونةةات

ووض ة ةةق ف ة ةةط دوارب س ة ةةعة  250م ة ةةل بمق ة ةةادير مختلا ة ةةة ،بع ة ةةد

(إنةةدول حم ة

الخليةةف ،ناثةةالي  ،جب ةريلي  ،إنةةدول حم ة

البيوتريةةف)

تعقيممةةا أض ةيات إليمةةا المةواد الزراعيةةة ك ةةةل ع ةةلع حة ةةدة حسة

ب ةةالتركيز ( 375 ،188 ،94 ،0ج ةةزء ب ةةالمليو والمض ةةادات الحيوي ةةة

التراكيةةز المسةةتخدمة سةةابقا مةةق الةةرج الجيةةد ،ووزعةت محتويةةات

بة ة ة ة ة ةةالتركيزات ( )0.012 ،0.006 ،0.003 ،0مليجم/مة ة ة ة ة ةةل .أمة ة ة ة ة ةةا

األطباب ووضعت فط الحضةا عنةد درجةة حة ة اررة ° 2± 25م

(الاانكومس ة ة ة ة ةةيي  ،االستربتومايس ة ة ة ة ةةي  ،كلوراماينك ة ة ة ة ةةول ،تت ارس ة ة ة ة ةةكلي )

كة ةةل دورب علة ةةع  12طبق ة ة ا (بمعة ةةدل  15مة ةةل/طبب) لقحة ةةت

الاطرية ة ة ةةات األحياةي ة ة ة ةة المختب ة ة ة ةرة فكانة ة ة ةةت عزلة ة ة ةةة الاطة ة ة ةةر األحية ة ة ةةاةط

وأخ ةةذت القة ةراءات بع ةةد  9أي ةةام مة ة الحقة ة حي ةةث رشة ة النم ةةو

 )2003،El-Gali( T.harzianumوفطررررر

الميسةيليومع علةع ورب ترشةةي وجالةف فةط الاةةر بدرجةة حة اررة

P.oligandrum

° 70م لمةةدة  24سةةاعة انتمةةع بحسةةا

( Mohamedوآخرو .)2014 ،

الةةوز الجةةاف وتقةةدير

النسبة المةوية لتثبيط نموه.

تأثير المواد الزراعية في تثبيط النمو الطولي

حضةةر الوس ةةط ال ةةذاةط بط ةةاطس دكسةةتروز اج ةةار ( (PDAووزم

تأثير المواد الزراعية في تجرثم الفطريات

فة ةةط دوارب زجاجية ةةة سة ةةعة  150مة ةةل وبمعة ةةدل  100مة ةةل /دورب،

أضة ة ة ة ةةيف  15مة ة ة ة ةةل م ة ة ة ة ة المة ة ة ة ةةاء إلة ة ة ة ةةع مسة ة ة ة ةةتعمرة الاطة ة ة ة ةةر

المبيدات كل علع حدة بالتركيزات المذكورة سابقا ،مق الرج الجيد

المعامالت كل علع حدة وبعةد كشةط النمةو الميسةيليومع رشة

تمة ةةت عملية ةةة تعقيم ة ة وتبرية ةةد الوسة ةةط وقبة ةةل ت ة ةةلب أضة ةةيات ل ة ة

 T.harzianumالنامي ة ة ةةة عل ة ة ةةع األطب ة ة ةةاب ال ة ة ةةلبة لجمي ة ة ةةق

للة ةةدوارب لضة ةةما توزية ةةق المة ةةادة المضة ةةافة مة ةةق الوسة ةةط ال ة ةةذاةط،

علةةع شةةاش وحس ة ة ة

معةةدل التجرثة ةةم بال ارش ة وذلةةف باسة ةةتخدام

األس ةةمدة والمرمون ةةات عقم ةةت بتمريره ةةا عب ةةر مرشة ة ازي ةةتس قط ةةر

ش ةريحة عةةد  .Haemocytometerتم تحضةير معلةب جةراثيم

األوسةةاط المعاملةةة قبةةل ت ةةلبما فةةط أطبةةاب بتةةري معقمةةة بمعةةدل 4

 )2006وذلف بواسطة غسةل الكتلةة الميسةيليومية المكونةة مة

ثقوب ة  0.22ميكروميتةةر قبةةل خلطمةةا مةةق الوسةةط ال ةةذاةط
أطباب لكل معاملة ،بعد ت ل

ةةبت

فط ة ة ةةر  P.oligandrumوفقة ة ة ة ا لم ة ة ةةا ذكة ة ة ةره (،Mohamed

الوسط حقة مركةز الطبةب بقةرص

ميسة ةةيليوم وأجوانية ةةا وج ة ةراثيم بيضة ةةية  3م ة ةرات بالمة ةةاء المقطة ةةر

قطره  0.5سةم مة مسةتعمرات الاطريةة بعمةر  4أيةام ،ثةم حضةنت

المعق ة ةةم ،ث ة ةةم س ة ةةحقما بواس ة ةةطة الخ ة ةةالط ،ت ة ةةم تق ة ةةدير الجة ة ةراثيم

األطبة ةةاب عل ة ةع درجة ةةة ح ة ة اررة ° 2 ± 25م ،عنة ةةد و ة ةةول الاطة ةةر

بإستخدام شريحة العد.

نمو الاطةر بأخةذ معةدل قطةري متعامةدي يمة ار بمركةز المسةتعمرة

التحليل اإلحصائي

الشةةاهد (خةةال م ة أي مةةادة زراعيةةة) إل ةع حافةةة الطبةةب وحس ة ة ة

لممت جميق التجار السابقة إح ةاةيا باسةتخدام القطاعةات

الناميةةة ،أمةةا نسةةبة التثبةةيط ( )%لنمةةو الاطةةر فةةط جميةةق األطبةةاب

كاملةة العشةواةية (Randomized Complete )RCD

فقد حسبت باستخدام المعادلة ا تية:

 Designوقام البحاث بتحليل النتاةج باستخدام جةدول التبةاي

 %لتثبةةيط نمةةو الاطةةر [(قطةةر نمةةو الاطةةر فةةط الشةةاهد – معةةدل

( )ANOVAواختب ة ةةرت الا ة ةةروب المعنوي ة ةةة ب ة ةةي المع ة ةةامالت

نمو الاطر فط المعاملة) /معدل نمو الاطر فط الشاهد ]100 X
 %لتثبيط المةوية لتجرثم الاطر [(عدد التراكية

ف ةةط اطب ةةاب الش ةةاهد – ع ةةدد التراكية ة
لمعاملة) /عةدد التراكية
]100

باس ةةتخدام اختبة ةةار أق ةةل فةةةرب معنةةةوي ( )LSDطبقةةةا للبرنةةةامج

التكاثريةة لاطةر

األح ةةاةط  ،Minitab 13أمةةا رسةةم األشةةكال البيانيةةة فكةةا

التكاثري ةةة لاط ةةر ف ةةط أطب ةةاب

التكاثريةة لاطةر فةط أطبةاب فةط الشةاهد X

بواسطة برنامج .Excel
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المبيةةدات  %50 ،%21.3و %55عل ةةع الت ةوالط ،ف ةةط حةةي فق ةةد

النتائج

هذا الاطر القةدرة علةع إنتةاج الجةراثيم الكونيديةة عنةد جميةق تراكيةز

تش ةةير نت ةةاةج الج ةةدول ( )1إلةةةع أ المعامل ةةة بالمبي ةةدات الحش ة ةرية

مبيةةد الةةدايثي م .45-يتض ة م ة النتةةاةج أ عالقةةة تراكيةةز مبيةةد

(السةةيبركل) ومبيةةد الحشةةاةش (الجةةول) لةةم تةةؤثر علةةع قطةةر النمةةو

البنليت كانت عالقة طردية مق عدد األوجونيةا فةط ميكروليتةر مة

الميسة ةةليومع للاطرية ةةات المختب ة ةرة بجمية ةةق تراكي ة ةزه إال عنة ةةد تركية ةةز
 2500ج ة ة ةةزء بة ة ة ةةالمليو  ،حية ة ة ةةث انخا ة ة ة ة

معلةةب الاطةةرى والمنتجةةة بواسةةطة الاطةةر  ،P.oliganderumفقةةد

قطة ة ة ةةر نمة ة ة ةةو الاطة ة ة ةةر

كان ة ة ةةت نسة ة ة ة

 P.oliganderumإل ة ةةع  6.5و 6.3س ة ةةم لك ة ةةال المبي ة ةةدي عل ة ةةع

المختبة ةرة عل ةةع التة ةوالط ،ف ةةط ح ةةي ل ةةم ين ةةتج الاط ةةر األوجوني ةةا ف ةةط

التة ةوالط ،أم ةةا المعامل ةةة بالمبي ةةد الاط ةةرى بنلي ةةت فق ةةد تب ةةاي تأثيره ةةا

حسة

التثب ة ة ةةيط  %8.7 ،7.1و %37للتراكي ة ة ةةز الثالث ة ة ةةة

جميق األطباب المسةمومة بالمبيةدي الجةول والةدايثي م ،45-مبيةد

نةةوم الاطةةر ،فةةط حةةي لةةم يتةةأثر فطةةرP.oliganderum

ةأثير علةةع إنتةةاج األوجونيةةا حيةةث بل ةةت
السةةيبركل أعطةةع أعلةةع تة ا

مطلقةةا بمبيةةد البنليةةت ،وأظمةةرت زيةةادة تراكي ةزه فةةط البيةةةة انخااض ةا

نسبة التثبيط  %100عند تركيز . ppm 2500

معنويا لنمو فطر  ، T.harzianumيظمر م الجدول أيضةا أ
مبيةةد الةةداثيي م 45-منةةق نمةةو فطةةر  T.harzianumكلي ةا ،وأ

تأثير األسمدة المختبرة على الفطريات

الاطةةر  P.oliganderumلةةم يتةةأثر نمةةوه إال عنةةد تركيةةز 2500

س ةةجلت نت ةةاةج الد ارس ةةة المبين ةةة بالج ةةدول ( )2تااوتة ةا ب ةةي األس ةةمدة

جة ةةزء بة ةةالمليو لجمية ةةق الاطرية ةةات عة ةةدا البنلية ةةت ،تة ةةأثير المبية ةةدات

المتداول ة ة ةةة محلي ة ة ةةا ف ة ة ةةط تأثيره ة ة ةةا عل ة ة ةةع نم ة ة ةةو وتك ة ة ةةاثر الاطري ة ة ةةات

 T.harzianumو  ، P.oliganderumل ة ة ة ة ةةم تعةة ة ة ة ةةط جمي ة ة ة ة ةةق

المختبرة الحشرية والحشاةش علع الوز الجاف تبةاي مة السةلبط

عل ة ة ة ة ةةع الاط ة ة ة ة ةةر  P.oliganderumوااليج ة ة ة ة ةةابط عل ة ة ة ة ةةع فط ة ة ة ة ةةر

األسةةمدة المختب ةرة بتراكيزهةةا المختلاةةة باسةةتثناء سةةماد اليوريةةا الةةذي

جةةدول( )1ظمةةر تثبةةيط الةةوز الجةةاف بوضةةوك أكثةةر عنةةد إضةةافة

ثةةبط نمةةو الاطةةر P.oliganderumبنسرربة  .%22.4أمةةا نتةةاةج

 T.harzianumكم ة ةةا ه ة ةةو مش ة ةةار إلة ة ةع نتاةجة ة ة الموض ة ةةحة ف ة ةةط

كا ل تأثير علع النمو الطولط لكال الاطةري بتركيةز ppm800

د ارسةةة تةةأثير األسةةمدة المختبةرة علةع الةةوز الجةةاف فجةةاءت عكةةس

تراكي ةةز عالي ةةة مة ة ك ةةل مة ة مبي ةةدي س ةةيبركل والج ةةول عل ةةع فط ةةر

 P.oliganderumالةةذي سةةجل انخااضة ا فةةط أو ازنة الجافةةة ،فةةط

نتةةاةج النمةةو الطةةولط ،فقةةد كةةا جميةةق تراكيةةز السةةمادي اليوريةةا و

حةةي كانةةت هةةذه التركيةةز إيجابيةةة لنمةةو الاطةةرT.harzianum

 NPKوالتركية ة ةزي  ppm100و ppm200لك ة ةةل مة ة ة الس ة ةةمادي

 P18/46وداي أمونيوفوس ة ة ةةاات ( )DAPأدت ال ة ة ةةع زي ة ة ةةادة ف ة ة ةةط

حيث زاد وزن الجاف مقارنة بالشاهد (جدول.)1

األو از الجافة ةةة للاطرية ةةات المختب ة ةرة ،فة ةةط حة ةةي أعطة ةةت التراكية ةةز

م ناحية أخرى ،فإ المبيةدات الاطريةة (البنليةت والةدايثي م45-

ةأثير تثبيطي ة ا ظمةةر علةةع شةةكل
العاليةةة  ppm 400و ppm800تة ا

أدت إل ةةع تثب ةةيط ال ةةوز الج ةةاف لاط ةةر  T.harzianumوو ةةلت

انخاةةا

نسبة التثبيط إلع  %41.2و %64.7لكال المبيدي علع التوالط،

يضا أ التركيز 800
 P18/46و  ، DAPويظمر فط الجدول أ ا
 ppmقوي علع كال الاطري  %82.3و  %73.7علع التوالط،

ةأثير عل ة ةةع األو از الجاف ة ةةة لاط ة ةةر
وكان ة ةةت ه ة ةةذه المبي ة ةةدات أق ة ةةل ت ة ة ا
 .P.oliganderumعن ةةد مقارن ةةة ت ةةأثير المبي ةةدات المختبة ةرة علة ةع
إنت ة ةةاج التراكية ة ة

كمةةا يتض ة م ة الجةةدول أيض ة ا أ سةةماد  DAPسةةجل انخااض ة ا

التكاثري ة ةةة للاطري ة ةةات المختبة ة ةرة ،تب ة ةةي أ جمي ة ةةق

معنوي ة ة ة ا فة ة ةةط كمية ة ةةة النمة ة ةةو المتمثلة ة ةةة فة ة ةةط الة ة ةةوز الجة ة ةةاف للنمة ة ةةو

المبية ة ة ة ةةدات المختب ة ة ة ة ةرة أدت إلة ة ة ة ةةع تثبة ة ة ة ةةيط فة ة ة ة ةةط تج ة ة ة ة ةرثم الاطة ة ة ة ةةر

( T.harzianumجدول  .)1انخا

فةةط الةةوز الجةةاف و ةةل إلةةع  %90.3لكةةال السةةمادي

الميس ةةيليومع وخا ةةة عن ةةد تركي ةةز  ppm800حي ةةث بل ةةت نس ةةبة

فط عدد الجراثيم الكونيدية

التثبةةيط  .%84.2وقةةد بينةةت النتةةاةج أيضةةا وجةةود اختالفةةات بةةي

لألطب ةةاب المس ةةمومة بالمبي ةةدات س ةةيبركل والج ةةول والمبي ةةد الاط ةةري

األسةةمدة المدروسةةة وأيضةةا التراكيةةز األربعةةة عل ةع تج ةرثم الاط ةري

البنليت عند تركيز  2500جةزء بةالمليو ( ) ppmوكانةت النسةبة

ةأثير اسةتحثاثي ا
المختبري  ،فقد أعطةع السةمادا اليوريةا و NPKت ا

المةوية ةةة للتثبة ةةيط بالمقارنة ةةة مة ةةق أطبة ةةاب الشة ةةاهد الخالية ةةة م ة ة هة ةةذه

علع التجرثم مؤديةة إلةع زيةادة معنويةة فةط عةدد الجةراثيم الكونيديةة
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والبيض ة ةةية المنتج ة ةةة عل ة ةةع األطب ة ةةاب المدروس ة ةةة ،إال أنة ة ة سة ة ة لجل

تنة ةةاقص عة ةةدد الج ة ةراثيم الكونيدية ةةة والبيضة ةةية عنة ةةد إضة ةةافة سة ةةماد

انخااض ة ا فةةط عةةدد الج ةراثيم الكونيديةةة لاطةةر T.harzianum

 DAPبتراكية ةةز مختلاة ةةة إلة ةةع األطبة ةةاب النامية ةةة عليمة ةةا الاطرية ةةات
المختبرة.

المتحصرر عليمةةا م ة األطبةةاب المعاملةةة بسةةماد  P18/46حيةةث
تراوحةةت نسةةبة الثتبةةيط بةةي  %9-7للتراكيةةز المختبةةرة ،فةةط حةةي

جدول(  .)1تأثير المبيدات المتداولة محليا علع نمو وتكاثر الاطريات  T.harzianumو P.oliganderum

المبيدات

قطر النمو الميسيليومع (سم) للاطريات المعاملة بتركيزات م المبيدات ()ppm
T.harzianum
1000

2500

0

500

1000

2500

السبيركل

**8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5 (0.0

)6.5 (23.5

جول

8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)6.25(26.5

البنليت

8.50

)8.0(5.9

)6.6(22.4

)5.9(30.6

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

8.5

)0.6(92.9

)0.6(92.9

)0.6(92.9

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)7.75(08.8

الدايثي

م 45-

500

*0

P.oliganderum

LSD 0.05 ، 0.4913 LSD 0.01

0.3712
الوز الجاف (جم)

السبيركل

0.16

)0.14(12.5

)0.16(0.0

***0.20

1.14

***1.148

***1.147

)1.125(1.3

جول

0.15

)0.14(12.5

*** 0.16

***0.20

1.14

)1.14(0.0

)1.14(0.0

)1.077(5.53

البنليت

0.17

(29.4)0.12

(23.5)0.13

)0.10(41.2

1.14

)1.14(0.0

)1.13(0.88

)1.14(0.0

0.21

)0.13(47.1

)0.12(52.9

)0.10(64.7

1.14

)1.13(0.88

)1.12(1.75

)1.11(2.63

الدايثي

م 45-

LSD 0.05 ، 0.05252 LSD 0.01

0.03968
عدد الجراثيم /ميكروليتر)****)
جراثيم بيضية

جراثيم كونيدية
السبيركل

108

***199

***157

)85(21.3

126

)114(9.5

)93(26.2

(100)0

جول

108

)106(1.9

)107(0.9

)54(50.0

126

(100)0

(100)0

(100)0

البنليت

108

)66(38.9

)87(19.4

)49(54.6

126

)117(7.1

)115(8.7

)79(37.3

108

(100)0

(100)0

(100)0

126

(100)0

(100)0

(100)0

الدايثي

م 45-

LSD 0.05 ،14.50256 LSD 0.01

10.957

* 0ppmيمثل أطباب الشاهد الخالية م المبيدات

** يمثل قطر النمو بالسنيت ميتر (نسبة التثبيط الناتجة ع تسميم الوسط ال ذاةع بالمبيدات المختبرة)
*** زيادة فط وز الاطر او تجرثم مقارنة بالشاهد (الخالع م المبيدات)
**** نسبة مةوية للتثبيط التجرثم

مليجرام/مل للمضاد الحيوى تتراسيكيلي أعطع
تأثير ملحوظ ا
ا

تأثير المضادات الحيوية المختبرة على الفطريات

وبل ة ة ة ة ةةت نس ة ة ة ة ةةبة تثب ة ة ة ة ةةيط النم ة ة ة ة ةةو الميس ة ة ة ة ةةيليومع للاطة ة ة ة ة ةري

تشةةير النتةةاةج المبينةةة بالجةةدول ( )3إلةةع عةةدم وجةةود اخةةتالف

 T.harzianumو%29.4 P.oliganderumو%27.1

بي الاطةري المختبةري عنةد د ارسةة تةأثير المضةادات الحيويةة

علع قطر النمةو الميسةليومط ،حيةث نمةت فةط جميةق األطبةاب

علع التوالط ،كما يتض م الجدول أ المضاديي الحيويي

المعامل ة ةة بتراكية ةةز مختلاة ةةة ،إال أ التركية ةةز األعلة ةةع 0.012

فانكوميس ةةي واستربتومايس ةةي ل ةةيس لممة ةا تةةةأثير علةةةع الاط ةةر
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 T.harzianumبجمي ةةق التراكي ةةز المختبة ةرة ،ك ةةذلف التركي ةةز

فةةط حةةي أعطةةت تراكيزهمةةا األعلةةع خاض ةا معنويةا فةةط الةةوز
الجاف لمذا الاطر.

 0.003مليجرام/مةةل للمضةةادي كلورمناينكةةول و تت ارسةةيكلي ،

جدول ( .)2تأثير األسمدة األكثر تداوال محليا علع نمو الاطريات وتكاثرها

قطر النمو الميسيليومط (سم)

األسمدة

*0

100

يوريا

8.00

NPK

8.00

)8.00(0.0
)8.00(0.0

T.harzianum
200

400

800

0

100

P.oliganderum
400
200

800

*** 8.1

***8.1

***8.1

8.50

)8.00(0.0

)7.60(5.0

)7.72(3.5

8.50

)8.50(0.0
)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)6.60(22.4

P18/46

8.00

)8.00(0.0

)8.00(0.0

)8.00(0.0

)8.00(0.0

8.50

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

DAP

8.00

)8.00(0.0

)8.00(0.0

)8.00(0.0

)8.00(0.0

8.50

8.5(0.0)0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

)8.50(0.0

0.3022 = LSD 0.05 ،0.3972= LSD 0.01
الوز الجاف (جم)

يوريا

1.14

****1.39

****1.40

****1.18

****1.18

1.14

NPK

P18/46

1.15

1.12

****1.25

****1.35

****0.16

**** 1.15

1.14

**** 1.36

DAP

1.12

****1.24

****1.23

1.14

****1.27

متوسط SD ±

****1.25

****1.24

)0.11(90.3

)0.11(90.3

)0.20(82.3
)0.13(88.5

1.14

****1.36

****1.37

**** 1.45

****1.385

****1.31

****1.28

**** 1.25

)1.00(12.3

)0.81(28.9

****1.28

****1.18

****1.29

)0.3(73.7

)0.18(84.2

0.015 ±1.13

0.1282 = LSD 0.05 ،0.1685= LSD 0.01
عدد الجراثيم /ميكروليتر
الجراثيم البيضية

جراثيم كونيدية
يوريا

270

****282

****259

****306

****259

126

99

103

97

)(9.2

)(5.5

)(11.0

****111

NPK

258

****290

****287

****264

****247

120

****114

****114

****129

****125

P18/46

225

****262

****282

****261

****269

87

)104(4.6

)102(6.4

)98(10.1

)93(14.7

)236(3.7

)225(8.2

)229(6.5

104

)100(8.3

)109(0.0

)101(7.3

)99(9.2

DAP

225

متوسط SD±

)237(3.3

17.5 ±109

23.04 ±245

38.2476 = LSD 0.05 ،50.2683= LSD 0.01
* 0ppmيمثل أطباب الشاهد الخالية م المبيدات

** يمثل قطر النمو بالسنيتميتر (نسبة التثبيط الناتجة ع تسميم الوسط ال ذاةع بالمبيدات المختبرة)
*** زيادة فط وز الاطر أو تجرثم مقارنة بالشاهد (الخالع م المبيدات)
**** نسبة مةوية للتثبيط التجرثم

وكانة ة ة ةةت النتة ة ة ةةاةج أكثة ة ة ةةر تشة ة ة ةةابما مة ة ة ةةق النمة ة ة ةةو الطة ة ة ةةولط لاطة ة ة ةةر

يتض ة م ة جةةدول ( )4أ المضةةادات الحيوي ةة نةةتج عنمةةا انخاةةا

 P.oliganderumحي ةةث أعط ةةع التركي ةةز  0.012مليجرام/م ةةل

غير معنوى ( )118.1 = LSD 0.05فط عةدد الجةراثيم الكونيديةة

نسة ةةبة تثبيطمة ةةا مة ةةا بة ةةي  .%7-0فة ةةط هة ةةذه الد ارسة ةةة تة ةةم حسة ةةا

ينتجما فطر .P.oliganderum

نسبة تثبيط و لت  ،%24.8أما باقع األو از الجافةة فتراوحةت
التراكي

التكاثرية لكال الاطري عند أعلع تركيز مختبر 0.012

المنتجةةة بواسةةطة فطةةر T.harzianumأو الج ةراثيم البيضةةية الت ةط

مليجرام/مل والذي كا ل علع تأثير علع نمو الاطري .
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جدول ( .)3تأثير المضادات الحيوية المستخدمة محليا علع نمو وتكاثر الاطريات المختبرة
المضادات الحيوية

0

قطر النمو الميسيليومع (سم) النامط علع أطباب مضاف إليما تراكيز م مضادات حيوية (بالمليجرام/مل)
P.oliganderum
T.harzianum
0.006
0.003
0
0.012
0.006
0.003

8.5

فانكوميسي

8.5

استربتوميسي

كلوراماينكول

8.5

تتراسيكلي

8.5

متوسط SD ±

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

8.5
8.5
8.5
8.5

)6.0(29.4

0.012

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)6.2 (27.1

0.790 = LSD 0.05 ،1.051= LSD 0.01
الوز الجاف (جم)

استربتوميسي

1.14

1.18

**** 1.40

فانكوميسي

كلوراماينكول

1.15

)1.14(1.7

1.18

تتراسيكلي

متوسط SD ±

**** 1.25
**** 1.25

0.02± 1.16

****1.33
****1.17
**** 1.29
)1.10(5.2

****1.25

1.18

**** 1.23

1.26

)1.14(1.7

1. 22

)0.97(16.4

1.19

)1.15(5.0

)1.18(2.5

)1.18(2.5

)1.20(0.8

)1.13(6.6

)1.15(5.0

)1.13(6.6

)1.14(5.8

)1.14(5.8

)1.21(0.0

0.04± 1.21

)1.12(7.4

)0.91(24.8

0.130 = LSD 0.05 ،0.173= LSD 0.01
* 0ppmيمثل اطباب الشاهد الخالية م المبيدات

** يمثل قطر النمو بالسنيت ميتر (نسبة التثبيط الناتجة ع تسميم الوسط ال ذاةع بالمبيدات المختبرة)
*** زيادة فط وز الاطر أو تجرثم مقارنة بالشاهد (الخالع م المبيدات)
**** نسبة مةوية لتثبيط التجرثم
 LSDلحسا

متوسطات القيم المختبرة

المرمةو

جدول( .)4تأثير المضادات الحيوية المختبرة علع عدد جراثيم
الاطريات المختبرة

بزيةةادة التركيةةز حيةةث بل ةةت نسةةبة تثبةةيط نمةةو الاطةةر إلةةع %2
عنةةد  ، ppm 375وتشةةير النتةةاةج أيضةةا إلةةع أ أقةةل تركيةةز

عدد جراثيم الاطريات /ميكروليتر

المعاملة*

جراثيم كونيدية

الجراثيم البيضية

الشاهد

302

265

فانكوميسي

a264

**333

استربتوميسي

a263

a155

كلوراماينكول

a261

a176

تتراسيكلي

a258

a259

استخدم فط هذه الدراسة للمرمونةات أدى إلةع انخاةا
الجةةاف لكةةل مةة الاط ةري  ،وازداد انخاةةا

الةوز

الةةوز كلمةةا زاد

تركيز المرمو حتع و لت نسبة الثبيط .%23.5
أمة ة ةةا فطررررررر T.harzianum ،P.oliganderumهرمة ة ةةو

إنة ةةدول حم ة ة

الخلية ةةف ( )IAAلة ةةم ية ةةؤثر إال عنة ةةد التركية ةةز

 375ال ة ة ة ةةذي أدى إلة ة ة ة ةةع إنقة ة ة ة ةةاص الة ة ة ة ةةوز الجة ة ة ة ةةاف لاطة ة ة ة ةةر

*تراكيز  0.012مليجرام
** زيادة فط تجرثم

إنةدول حمة

البيوتريةف ( )IPAانخاةا

طةردى

 T.harzianumوو ة ة ةةلت نس ة ة ةةبة الثب ة ة ةةيط  80.7 ،87.7و

مقارنة بالشاهد (الخالع م المبيدات)

 ،78.9كم ةةا سة ةجل تب ةةاي ب ةةي المرمون ةةات وم ةةا ب ةةي التراكي ةةز

تأثير الهرمونات المختبرة على الفطريات:

المختبة ةرة ،مةة الج ةةدول يتضة ة أيض ةةا أ هرمةةو  IAAك ةةا

تشة ة ةةير النتة ة ةةاةج المبينة ة ةةة بالجة ة ةةدول ( )5إلة ة ةةع أ المرمونة ة ةةات

أقةةل المرمونةةات المختب ةرة تةةأثي ار علةةع فطرررر،T.harzianum

المستخدمة فط الدراسة أثرت فع النمو الطولط والوز الجاف

ف ةةط ح ةةي اتاق ةةت نتةةةاةج النم ةةو الط ةةولط عل ةةع الوسةةةط PDA

للاطري ةةات المختبة ةرة ،حي ةةث ك ةةا فط ةةر  T.harzianumأق ةةل

ونت ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاةج ال ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوز الج ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاف الن ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاتج عة ة ة ة ة ة ة ة ة ة نم ة ة ة ة ة ة ة ة ةةو

تأث ار مة الاطةر  ، P.oliganderumالمدروسةة حيةث سةجل

الاطة ةةر P.oliganderumعلرررر الوسة ةةط السة ةةاةل  ،PDفقة ةةد

انخااضة ا فةةط نمةةوه الطةةولط لجميةةق التراكيةةز المختبةرة ،وأعطةةع
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( 37.4% ،23.4%و)%46.8

سةةجل انخااضةا معنويةا لكةةل التراكيةةز المختبةرة وخا ةةة تركيةةز

تأثير بنس
ا
 IAAأعطع

المرموني  IAAو ،IPAم جمةة أخةرى يظمةر مة الجةدول

ي علع إنتاج الجةراثيم البيضةية علةع
ا
فقدسجل
تأثير غير معنو ا

للتراكيز الثالثة علع التوالط ،أما الاطر P.oliganderum

 ppm 188و ppm375لجمي ة ة ة ة ة ةةق المرمون ة ة ة ة ة ةةات وخا ة ة ة ة ة ةةة
أ جمي ةةق المرمون ةةات المختبة ةرة ل ةةيس لم ةةا ت ةةأثير علةةةع إنتة ةةاج

أطبة ةةاب جلوكة ةةوز أسة ةةبارجي أجررررار GAMالمعاملة ةةة بتركية ةةز

الج ة ة ةراثيم الكونيدية ة ةةة لاطة ة ةةر T .harzianumإال أ هرمة ة ةةو

المرمونات المختبرة وكا أعلع تثبيط سجل .%18.9

جدول ( .)5تأثير المرمونات المستخدمة محليا علع نمو وتكاثر الاطريات المختبرة
قطر النمو الميسيليومط (سم) المعاملة بتركيزات بةppm
P.oliganderum
T.harzianum
188
94
0
375
188
94

375

IAA

**8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)6.5 (23.5

8.5

5.0

3.66

3.66

Naph

8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

8.5

4.00

5.00

6.0

Gibberellin

8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

8.5

3.50

4.00

5.50

IPA

8.5

)8.5(0.0

)8.5(0.0

)8.5(0.0

8.5

3.33

2.33

2.00

الهرمونات
*0

LSD 0.05 ،0.7980 LSD 0.01

0.6000

الوز الجاف (جم)
IAA

1.45

)1.27(10.6

)1.18(17.3

)0.81(42.8

1.18

)0.16(86.6

)0.11(90.8

)0.11(90.8

Naph

1.385

)1.25(12.0

)0.30(78.9

)0.18(87.7

1.18

)1.15(3.4

)0.20(83.2

)0.13(89.5

Gibbralin

1.465

)1.40(1.4

)0.43(70.1

)0.28(80.6

1.21

)0.90(24.4

)0.088(92.4

)0.13(89.5

IPA

1.190

)0.98(31.3

)0.83(41.5

)0.30(78.9

1.21

)0.11(90.8

)0.04(97.1

)0.16(86.3

متوسط SD ±

0.017 ±1.19

0.13 ± 1.42

LSD 0.05 ،0.5537 LSD 0.01

0.4183

عدد الجراثيم /ميكروليتر
الجراثيم البيضية

جراثيم كونيدية
IAA

266

)203(23.4

)166(37.4

)141(46.8

246

)248(0.8

)225(9.4

)216(12.8

Naph

265

)265(0.0

**** 270

**** 276

238

)234(6.0

)245(1.9

)248(0.8

Gibbralin

262

**** 273

)260(1.9

**** 270

255

)210(15.1

)200(18.9

)220(11.3

IPA

265

**** 269

)263(0.8

**** 267

260

)220(11.3

)200(18.9

)215(13.2

متوسط SD ±

1.7 ± 265

9.7±250
LSD 0.05 ،39.7994 LSD 0.01

* 0ppmيمثل أطباب الشاهد الخالية م المبيدات

** يمثل قطر النمو بالسنيت ميتر (نسبة التثبيط الناتجة ع تسميم الوسط ال ذاةع بالمبيدات المختبرة)
*** زيادة فط وز الاطر أو تجرثم مقارنة بالشاهد (الخالع م المبيدات)
**** نسبة مةوية لتثبيط التجرثم

 LSDلحسا

متوسطات القيم المختبرة
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جمةة أخةرى فةإ ل الاطةةر يمتلةف القةدرة علةةع تحليةل المبيةد الحشةةري

المناقشة

عنة ة ةةد التراكية ة ةةز المنخاضة ة ةةة ( Tamilselvanوآخة ة ةةرو ،)2008

تأثير المبيدات المختبرة على نمو وتكاثر الفطريات

فالاطريات واكتينوميسيتات التربةة غيةر حساسةة للمبيةدات الحشةرية

نتةةاةج هةةذه الد ارسةةة تشةةير إلةةع تاةةاوت فةةط تةةأثير المبيةةدات األكثةةر

ومبية ةةدات الحشة ةةاةش ،بالنسة ةةبة للمبية ةةدات الاطرية ةةة )،Anderson

ت ةةداوال محلي ةةا بمنطق ةةة الد ارس ةةة ،حي ةةث ك ةةا مبي ةةد الس ةةبيركل أق ةةل

 ،) 1978كم ةةا ياس ةةر قةةدرة الاط ةةر  T.harzianumعل ةةع تحم ةةل

المبيةةدات تثبيط ة ا لنمةةو الاطريةةات وتكاثرهةةا ،يلي ة مبيةةد البنليةةت فةةط

المعامل ةةة بالمبي ةةدات تع ةةود إل ةةع قدرتة ة عل ةةع تحلي ةةل مكون ةةات ه ةةذه

ةأثير عليمةةا وظمةةرت فاعليت ة
حةةي كةةا مبيةةد الةةدايثي  45-أكثةةر تة ا

المبي ة ةةدات ( Askarوآخ ة ةةرو  ،)2007أو قدرتة ة ة عل ة ةةع ال ة ةةتحطم

عن ة ةةد أق ة ةةل تركي ة ةةز مختب ة ةةر .وق ة ةةد أظم ة ةةرت النت ة ةةاةج تحمة ة ةل الاط ة ةةر

الحيوى لبع

 P.oligandrumللمبي ةةد البنلي ةةت وال ةةدايثي وه ةةذا يتا ةةب م ةةق م ةةا
ذك ةره (Moity

المبيدات بواسطة إنتاج بعة

الاطريةات إلنزيمةات

محللة مثل إنزيم .)2009 ،Gouma( Laccase

ةز سةةب
 Abd-Elوآخةةرو  )1982 ،الةةذي عة ا

طبيعة التحمل فط الاطريات إلع نةوم العامةل غيةر الحيةوى المةؤثر

أظمة ة ة ةةرت هة ة ة ةةذه الد ارسة ة ة ةةة أ الاطة ة ة ةةر  P.oligandrumيتحمة ة ة ةةل

 )2003،فقة ةةد ارجة ةةق االخة ةةتالف فة ةةع درجة ةةة التحمة ةةل إلة ةةع تركية ةةز

بةةالمليو هةةذه النتيجةةة تتاةةب مةةق مةةا ذك ةره (حس ة  )2011 ،الةةذي

علع نمو وتكةاثر الاطةر  ،T.harzianumأمةا(DluZniewska

المبي ةةدات الاطرية ةةة البلنية ةةت وال ةةدايثي م 45-حتة ةةع  2500جة ةةزء

العام ةةل ف ةةط الوس ةةط المح ةةيط ب ةةالاطر .ف ةةط ح ةةي أك ةةد (الخا ةةاجط،

أش ة ةةار إل ة ةةع أ عزل ة ةةة  T.harzianumالمختبة ة ةرة تحمل ة ةةت ه ة ةةذه

 )2010أ قابلية فطر  T. harzianumعلع االحتااظ بحيويت

وبقاة ة فةةط التربةةة تختلةةف بةةاختالف العزلةةة ،وفسةةر االنخاةةا

المبيدات حتع عند  150مل م /لتر ،انخاا

فةةط

المعاملة بالمبيدات الاطريةة عنةد التراكيةز العاليةة قةد تعةزى إلةع أ

مسةتعمرات إلةةع تحلةل الجةراثيم الكونيديةة فةةط التربةة الملوثةةة بالمبيةةد
قبة ة ةةل إنباتمة ة ةةا ،كمة ة ةةا ية ة ةةؤدي التركي ة ة ة

معدل التجةرثم عنةد

المبيةةد يعمةةل علةةع عرقلةةة عمةةل اإلنزيمةةات التةةط تشةةترف بعمليتةةط

الة ة ةةوراثط لسة ة ةةالالت الاطة ة ةةر

التجرثم وانبات الجةراثيم ب ةورة مباشةرة Fayyadh( .و،Qassim

 T.harzianumأيضرررررررا دو ار ممم ة ة ةةا ف ة ة ةةط تحملم ة ة ةةا وحساس ة ة ةةيتما

 .)2011أظم ةةرت نت ةةاةج ت ةةأثير مبي ةةد ال ةةدياثي

وآخرو 2009 ،؛ Zhuangوآخرو  ،)2004 ،كما وجد (Bahi

الحساسة ةةية لمة ةةذا المبية ةةد حية ةةث أحة ةةدث تثبة ةةيط  %100فة ةةط إنتة ةةاج

للمبيةةدات تختلةةف ب ةاختالف نةةوم المبيةةد والسةةاللة (Al-kurtany

ج ة ةراثيم الاط ة ةري المختب ة ةري  ،أ ه ة ةةذي الاط ة ةري كانة ةةا شة ةةديدى

و )2010 ، Thomasأ مبيد الدايثي بمعدل  %0.25ليس ل

الجةراثيم عنةةد التركيةزات المدروسةةة (  Tapwalوآخةةرو ،)2012

تةةأثير علةةط النمةةو القطةةري لاطةةر  ، T.harzianumوتاسةةر هةةذه

تتعةار

النت ةةاةج إلة ةةع ال ةةدور التثبيطةةةط للمبي ةةدات المختبة ةرة قة ةةد يع ةةود إلة ةةع
تأثيرها فط تعطيل عمل بع

أو قد يعود إلع وجود بع

متوافقا مق كل م .T. viride, T. harzianum

العنا ر الكيمياةية المةؤثرة فةط النمةو

تأثير األسمدة المختبرة على نمو وتكاثر الفطريات

ومة ة

نتاةج هذه الدراسة أكدت أ األسةمدة المتداولةة محليةا باسةتثناء

التااسة ةةير األخة ةةرى حة ةةول اخة ةةتالف درجة ةةة ونوعي ة ة تة ةةأثر الاط ة ةري

سة ة ة ةةماد اليورية ة ة ةةا لة ة ة ةةم تة ة ة ةةؤثر علة ة ة ةةع نم ة ة ة ةةو وتكة ة ة ةةاثر فطرية ة ة ةةات

 T.harzianumو  P.oligandrumبالمبية ةةدات قة ةةد يرجة ةةق إل ة ةع

 T.harzianumو  .P.oliganderumس ة ةةماد اليوري ة ةةا عن ة ةةد

نة ةةوم المبي ة ةةد المسة ةةتخدم الخة ةةتالف المجموعة ةةة التة ةةط ينتمة ةةط إليمة ةةا

المركة

تركيةز  ppm800ثةبط نمةو الاطةر P.oliganderumبنسربة

الاعةةال والةةع درجةةة حساسةةية السةةاللة المعزولةةة مة الاطةةر

تج ةةاه المبي ةةد.

مة ة نت ةةاةج ه ةةذه الد ارس ةةة أ عزل ةةة الاط ةةر

نتةةاةج هةةذه الد ارسةة مةةق النتةةاةج المتح ةل عليمةةا بواسةةطة

) )2010 Bagwanحيةةث وجةةد أ الةةدايثي بتركيةةز  %0.2كةةا

اإلنزيمات الضرورية لت ذيةة الاطةر

الش ةةعاعط والتجة ةرثم للاط ةةر( Kredicsوآخ ةةرو .)2003

م 45-ف ةةط إنت ةةاج

 .%22.4لك ة ة ة االسة ة ةةمدة  P18/46و DAPعنة ة ةةد التراكية ة ةةز

T.

العالي ة ة ةةة أدت إل ة ة ةةع انخا ة ة ةةا

 harzianumقد ثبطةت بدرجةة عاليةة بواسةطة التراكيةز المختلاةة

ال ة ة ةةوز الج ة ة ةةاف فو ة ة ةةل إل ة ة ةةع

 ،%90.3كمة ةةا أشة ةةارت النتة ةةاةج إلة ةةع تة ةةأثير اسة ةةتحثاثط علة ةةع

م المبيدات الاطرية أكثر م المبيدي الحشري والحشاةشط ،مة

التج ةرثم مؤديةةة إلةةع زيةةادة معنويةةة فةةط عةةدد الج ةراثيم الكونيديةةة
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والبيضية ،فط حي تناقص عةدد الجةراثيم الكونيديةة والبيضةية

العالي ة ةةة ت ة ةةب مثبطة ة ةة لة ة ة حي ة ةةث ت ة ةةؤدي إل ة ةةع ت ي ة ةةر الة ة ةرقم

عند إضافة سماد  DAPبتراكيةز مختلاةة إلةع األطبةاب الناميةة

المية ةةدروجينط أو بتكة ةةوي معقة ةةدات مة ةةق العنا ة ةةر ال ذاةية ةةة ال

عليمة ةةا الاطرية ةةات المختب ة ةرة ،تؤكة ةةد العدية ةةد م ة ة الد ارسة ةةات أ

يمك للاطر االستاادة منما.

التس ةةميد الكيمية ةاةط لة ة ت ةةأثير س ةةلبط عل ةةع الكاةن ةةات األحياةي ةةة

تأأأأأثير المضأأأأادات الحيويأأأأأة المختبأأأأرة علأأأأأى نمأأأأو وتكأأأأأاثر

دور ممم ة ة ةا فة ة ةةط مكافحة ة ةةة الممرضة ة ةةات النباتية ة ةةة
التة ة ةةع تة ة ةةؤدي ا

الفطريات

(المبة ةةروف وآخة ةةرو  )2010 ،اسة ةةتعمال األسة ةةمدة ية ةةؤثر علة ةةع

أظمرت النتاةج أ الجةراثيم البيضةية لاطةر P.oligandrum

إنتةةاج المرمونةةات واإلنزيمةةات المحلل ةة ( Pandeyو،Kumar

تةةأثرت عنةةد معاملتمةةا بالمبيةةد الحيةةوي تت ارسةةيكيلي وتتاةةب هةةذه

 ،)1989س ة ة ةةماد اليوري ة ة ةةا أثة ة ة ةر بش ة ة ةةكل س ة ة ةةلبط عل ة ة ةةع فط ة ة ةةر

T.harzianumحي ر
النمةو إلةع انخاةةا

النتةاةج مةق مةةا ذكةره ( Hendrixو  )1966 ،Lauderوقةةد

ث ةبط النمةةو الميسةةيليومط ويعةةود خا ة

ترجق أسبا

الةرقم الميةدروجينط للوسةةط وهةذا أثةر علةةع

نشاط هذه الاطريات المختبرة ،وقد انخا

التناس أو بتأثيره علع ال شاء الخلوي حيةث يكةو معقةد معة

الرقم الميةدروجينط

وخا ةةة الاطري ةةات المحتوي ةةة أغش ةةيتما عل ةةع أس ةةتروالت مث ةةل

م ة ة ة  7إلة ة ةةع  2.7بعة ة ةةد  4أية ة ةةام م ة ة ة التسة ة ةةميد (Khattabi

 Schlosser( P.oliganderumو.)1966 ،Gottlieb

وآخ ة ةةرو  ،)2004 ،التراكي ة ةةز العالي ة ةةة مة ة ة اليوري ة ةةا أدت إل ة ةةع
انخاا

حساسيت لمةذا المضةاد الحيةوي إلةع التةأثير علةع

النمو الميسيليومط لاطر  T.harzianumباإلضافة

تأثير الهرمونات النباتية المختبرة على نمو وتكاثر الفطريات

إلة ةةع تأثيرهة ةةا علة ةةع نشة ةةاطاتما التنافسة ةةية والتضة ةةادية والتطالية ةةة

تشير نتاةج هذه التجار إلع أ

تأثير علع
للمرمونات المختبرة
ا

وميكانيكي ة ةةات إنتاجمة ة ةةا للسة ة ةةموم واإلنزيم ة ةةات المحللة ة ةةة للجة ة ةةدر

نمةةو الاطريةةات المختب ةرة ،فقةةد س ةجل انخاةةا

بيةة الاطر T. harzianumأ لمذا السماد تأثير علةع نمةوه

 ،T.harzianumوك ة ة ةةا هرم ة ة ةةو

علةع الاطةر نتةةاةج سةابقة تتاةب مةةق مةا تو ةلنا الية (،Gupta

تمي ةةزت نت ةةاةج ه ةةذه الد ارس ةةة ب ةةأ  IAAعن ةةد تركي ةةز ppm 375

( ،)2003 ، Howelأظمرت نتاةج إضافة سماد  NPKإلع

الج ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاف لاط ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر  P.oliganderumمقارن ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة باطةة ة ة ة ة ة ة ة ةةر

وتكاثره ،وأ التراكيز العالية لمذا السةماد كةا لمةا تةأثير سةلبط
2010؛ )2012 ،Mazerekuوقد عزي أسبا

معنةةوي فةةط الةةوز

ةأثير عل ة ة ةةع
 IPAاألكث ة ة ةةر ت ة ة ة ا

الاطريات وكلمةا زاد تركيةزه زاد االنخاةا

فةط الةوز الجةاف ،كمةا

عدم التوافةب

أعطةةع تثبيطةا إلنتةةاج الجةراثيم الكونيديةةة و ةةل إلةةع  ،%46حيةةث

مة ة ة ة ةةادة فعالة ة ة ة ةةة نظياة ة ة ة ةةة للاطة ة ة ة ةةر Vinale( T.harzianum

عالقتة ة وتااعلة ة م ةةق الممرضةةةات الاطري ةةة ( Mandalوآخ ةةرو ،

بينممةةا إلةةع أ األسةةمدة الكيمياةيةةة غيةةر قةةادرة علةةع أ تكةةو

يتميز هذا المرمو بقدرت علع تحايز إمراضية النبةات مة خةالل

وآخرو  )2008 ،ويختلف تأثيره علع األسةمدة بةاختالف نةوم

 )2007وذلف أل الاطريات لما القابلية علع إنتاج منظمات نمو

فطةةر ترايكودي ارمةةا (السةةامراةع وآخةةرو  ،)2009 ،لةةذا يضةةاف

فط ة ةةر  Fusariumين ة ةةتج  IAAوالجبة ة ةريلي  ،GA3ف ة ةةط ح ة ةةي

الاطةةر إمةةا مةةق التراكيةةز المنخاضةةة لالسةةمدة العضةةوية أو بعةةد

 Penicillium ، Aspergillusو  Rhizopusلةةيس لمةةا القةةدرة

 15يوم ا م الزراعة ،وقد تعمةل التراكيةز العاليةة مة األسةمدة

علة ة ة ة ةةع إنتة ة ة ة ةةاج  IAAإال أنمة ة ة ة ةةا منتجة ة ة ة ةةة للجبريلينة ة ة ة ةةات (Hasan

الكيمياةيةةة إل ةةع تحةةول التةةر إل ةةع تةةر مثبطةةة لألس ةةبورانجيا،

بتخاة ةةي

الدرس ةةة إل ةةع أ المرمون ةةات النباتي ةةة
 ،)2002،تش ةةير نت ةةاةج ه ةةذه ا

إنتة ةةاج الج ة ةراثيم السة ةةابحة أو الكالميدية ةةة أو خا ة ة

دور فة ةةط إنتةةةاج الجة ةراثيم للاطريةةةات المختبة ةرة وتتا ةةب ه ةةذه
ت ةةؤدي ا

حيويتما وتمنق إنبات الميسليوم ( Serranoوآخرو )2012 ،

النتيجة ة ة ةةة مة ة ة ةةق ( Vleesschauwerوآخة ة ة ةةرو  )2014 ،وتتبة ة ة ةةاي

الت ة ةةأثير االيج ة ةةابط لالس ة ةةمدة الكيمياةي ة ةةة المس ة ةةتعملة ف ة ةةع ه ة ةةذه

الد ارس ةةات ح ةةول ت ةةأثير المرمون ةةات عل ةةع الاطري ةةات المرتبط ةةة بالنب ةةات،

تحتاج ة م ة طاقةةة وغةةذاء وخا ةةة الكربةةو فةةط بنةةاء خاليةةاه

 ، )1993 ، Kepczynska( cinerea Botrytisوعلةةع جرررامي

الدراسة علع الاطريات المختبرة قد يرجق إلمداد الاطريات بمةا

حية ة ةةث سة ة ةةجل أنمة ة ةةا تعمة ة ةةل علة ة ةةع اسة ة ةةتحثاث إنبة ة ةةات ج ة ة ةراثيم الاطة ة ةةر

كذلف النتروجي الذي يساهم فةط نمةو وتكةاثره ،إال أ التراكيةز

digitatum
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وparadoxa

السامراةط ،فال حس سعيد وهادي ممدي عبود ومؤيد رج

 El-Kazzaz( Thielaviopsisوآخة ة ة ةةرو ،

 ،)1983فةةع حةةي أكةةد  )2002( ، Eladعةةدم وجةةود تةةأثير لمةةا علةةع

عبود واسامة عبداه علوا

إنبةةات الج ةراثيم عنةةد تنميتم ةا علةةع الوسةةط ال ةةذاةع  ،PDAوتعةةزى هةةذه

فعالية عزالت الفطر Trichoderma sppفط ثبات

دور فةةط التطةةورات الاسةةيولوجية للتةةأقلم
النتةةاةج إلةةع أ المرمونةةات تةةؤدى ا

العنا ر

دور ممم ةا فةةط المسةةارات االيضةةية لةةبع
مةةق البيةةةة ،وأ لمةةا ا

شتالت النارنج بعد نقل وزيادة جاهزية بع
الم ذية لما .

االن ةوام

الاطرية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة( Chancludو  ،)2016، Morelوية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرى( Waqas

المبروف ،أسماء

الدفاعيةةة النباتيةةة ضةةد الممرضةةات الاطريةةة ،واتاةةب مع ة ( Patkarو

عزالدي

.)2017 ،Naqvi

وفطر الايو ازريم Fusarium oxysporum F. sp

Lycopersiciعلع نباتات الطماطم .المجلة الليبية

دور بكتيريا  Azotobacter chroococcumوالاطر

لوقاية النبات .37-17 :1

 Trichoderma harzianumفط جاهزية النتروجي

لنبات الشعير  .Hordeum vulgareمجلة الكوفة للعلوم

ديوا  ،مجيد متع

الزراعية .174-157 :) 2( 4

 ،عالء عيدا

حس

و مجيد جاسم

جياد الزرفط ( .)2010دراسة تأثير أنسجة التربة

باقر.)1998(.

اللقاك

البكتيري

Pseudomonas

علع

مح ول

القط  :االستجابة والمقاومة الحيوية لمر

الخناب

وعدد مرات إضافة األسمدة الكيمياوية فط فعالية
الاطري الممرضي Fusarium graminearum

)(F.g.و )Rhizoctonia solani (R.s.و فطري

 .Rhizoctonia solaniرسالة ماجستير .كلية

المقاومة

الكوفة للعلوم الزراعية .255-233 :2

الخااجط ،حامد عبد زيد ( .)2010تأثير إضافة األسمدة
العضوية فط بقاء مبيدي المقاومة األحياةية تحدي

حس  ،عبداه عبد الكريم ( .)2011تحمل بع
الكيمياوية م

وبيكونت – ت فط التربة .مجلة جامعة بابل  /العلوم

الخارج خلوي فط تثبيط بع

الاطر

موت بادرات

الاطريات الممرضة وغير

الممرضة للنبات ,المؤتمر العلمط الخامس لكلية الزراعة

ع الاطةر aphanidermatium

جامعة تكريت  27-26نيسا .430-424 .

 Pythiumبالمبيةةدي الحيةةويي فلوراميةةل وباسةةلي والمبيةةد
الكيميةةاةط بنتةةانول ودورهةةا فةةط تحةةسي

قبل عزالت محمية م

المبيدات

Trichoderma sp.وتقييم كااءة منتوجماالحيوي

ال رفة والتطبيقية 628-633 : )2( 18
الخااف ،آالء عبةد علط ( .)2006مقارنة مةر

األحياةية.

T.harzianuma.و

P.oxalicum.ونمو وانتاج نباتات الحنطة .مجلة

الزراعة .جامعة ب داد.

الخيار المتةسب

محمد العوامط ،محمد علع موسع آدم

بي نماتودا تعقد الجذورMeloidogyne incognita

الحديثط ،بماء عبد الجبار وفرج ،حسي عرنوص (.)2012

fluorescens

ال

ونيس ،محمود اكريم احويطع،

( .)2010تأثير التسميد الحيوي البوتاسط علع التداخل

المراجع

الجبوري،

المؤتمر العربط العاشر لعلوم وقاية

النبات .بيروت  26-30تشري األول

وآخ ة ة ةةرو  )2012 ،أ المرمون ة ة ةةات النباتي ة ة ةةة تس ة ة ةةتحث الميكانيكي ة ة ةةات

با،

وعلط جبار.)2009( .

عبداه ،كوثر السنوسط ( .)2017دراسة الكااءة التضادية

ةةاات النمو

للاطر ( )Pythium oligandrumعلع بع

واإلنتاج.أطروحة دكتو ارة .كلية التربية للبنات-جامعة

ممرضات النبات الاطرية .رسالة ماجستير .قسم وقاية

الكوفة.

النبات،كلية الزراعة .جامعة عمر المختار ،البيضاء،
ليبيا.
183

2017 ،173-187 :)2( 32 مجلة المختار للعلوم
processing tomatoes, Am. Phytopathol.
Soc. 92:181–189.

Abd-El Moity TH, Papavizas GC,and Shatla MN,
)1982(. Induction of new isolates of
Trichoderma harzianum tolerant to
fungicides and their experimental use for
control of white rot of onion.
Phytopathology, 72(4):396-400

Caldwell, R. (1958). Fate of
spores of
Trichoderma viride Pers. ex. Fr.
Introduced into soil. Nature. 181, 11441145.

Al-kurtany,A. E., Hassan , A. A. and Jbara I. M.
)2009( Determination of minimum
concentration
of
some
chemical
fungicides that not affected with biocide
Trichoderma harzianum and its effect on
some phytopathogens fungi. Tikrit j. A.
Sci. (3):191-213.

Chanclud E. and Morel, J-B. T., (2016). Plant
hormones: a fungal point of view.
Molecular Plant Pathology 17(8) , 1289–
1297.
DluZniewska J. (2003). Reaction of fungi of
Trichoderma genus to selected abiotic
factors. Electronic Journal of Polish
Agricultural Universities, Agronomy,
6(2):1-13.

Alabouvette, C.; Hoeper, H. ; Lamaceau, p. and
Steinberg, C. (1996). Soil suppressiveness
to diseases induced by soil born plant.
Dakker. Lnc. New York.p : 371-413

El - Gali, Z. I. (2003). Histopathological and
biochemical studies on Phaseolus
vulgaris seeds infected by some seedborne fungi. Ph.D. Thesis. Alexandria
University. 300 pp.

Anderson, J.R. (1978). Pesticide effect on nontarget soil microorganisms; in Pesticide
Microbiology, Eds., Hill, I.R. and Wright,
S.J.L. London: Academic Press, pp: 313533.

Elad, Y. (2002). Ethylene and reactive oxygen
speciesin a plant-pathgen system.
Phytoparasitica 30:307

Askar, A. I., Ibrahim, G. H. and Osman, K. A.
(2007). Biodegradation kinetics of
bromoxynil as a pollution control
technology. Egyptian Journal of Aquatic
Research 33(3):111–121.

El-Kazzaz, M. K., Sommer, N. F., and Kader, A.
A. (1983). Ethylene effects on in vitro
and in vivo growth of certain postharvest
fruit
infectingfungi.
Phytopatology
73:998-1001.

Bagwan,
N.B.
(2010).
Evaluation
of
Trichoderma
compatibility
with
fungicides, pesticides, organic cakes and
botanicals for integrated management of
soil borne disease of soybean [Glycin
max (L.) Merril]. International Journal of
Plant Protection 3(2): 206–209.

Fayyadh, M. A. and Qassim, M. M. (2011).
Influence of pesticides on antagonistic
activity of Trichoderma harzianum
(Rifai) against Rhizoctonia solani (Kuhu)
in laboratory. www.thiqaruni.org/tjm
(27).doc (in Arabic).

Bhai, R. S. and Thomas, J. (2010). Compatibility
of Trichoderma harzianum (Rifai) with
fungicides, insecticides and fertilizers.
Indian Phytopath., 63 (2): 145-148.

Gouma, S,. (2009). Biodegradation of mixtures
of pesticides by bacteria and white rot
fungi. growth of certain postharvest fruit
infecting fungi. Phytopatology 73:9981001.

Bulluck L.R., and Ristaino J.B., (2002) Effect of
synthetic and organic soil fertility
amendments on southern blight, soil
microbial communities, and yield of

Gupta P. (2010) A handbook of Soil, Fertilser
and Manure, Agrobios, India, pp 564 .
184

2017 ،173-187 :)2( 32 مجلة المختار للعلوم
nutritional conditions for Indol-3- Acetic
Acid (IAA) production by a Rhizobium
sp. Isolated from root nodules of
Vingamungo (L.) Hepper. Res. J.
Microbial., 2:239-246.

Harman, G. E (2000). The myths and dogmas of
biocontrol Changes in perception derived
from research on Trichoderma harzianum
strain T.22 . Plant Dis. 48 : 377-393 .
Hasan HAH (2002). Gibberellin and auxin
production by plant root-fungi and their
biosynthesis
under
salinity-calcium
interaction. Rostlinnávýroba., 3: 101-106.

Matti D., and Sen C. (1985)
Integrated
biocontrol of Sclerotium rolfsii with
nitrogen fertilizers and Trichoderma
harzianum, Indian J. Agric. Sci. 55:464–
468.

Hendrix, J.W. and Lauder, D.K.(1966). Effects of
polyene antibiotics on growth and sterolinduction of oospore formation by
Pythium periplocum. J.Gen. Microbiol.
44:115-120.

Mazereku. H. (2012). Evaluation of Trichoderm
a enhanced fertilizers on growth of
Common beans (Phaseolus vulgarise).
Master
of
Science
Degree
in
Biotechnology. University of Nairobi.

Howel C. R., (2003) Mechanisms employed by
Trichoderma species in the biological
control of plant diseases: the history and
evolution of cur- rent concepts, Plant
Disease 87:4–10.

Mehrotra, R. S. Aneja, K. R. and Aggarwal, A.
(1997). Fungal control agents. In:
Environmentally safe approaches to crop
disease control.(Rechcigl, N.A. and
Rechcigl, J. E. eds.) pp. 111-137. CRC.
Press.

Kepczynska, E. (1993). Involvement of ethylene
in the regulation of growth and
development of the fungus Botrytis
cinerea Pers. ex. Fr. Plant Growth
Regulators 13:65-69.

Mohamed, N. A. El-Gali, Z. I. and Akila ,A.
A..(2014). First Record Of Pythium
oligandrum From Libya Soli. Persian
Gulf Crop Protection.3 : 79-86

Khattabi, N. Ezzahiri, B.. Louali L, and Abdallah
Oihabi.( 2004) Eﬀect of nitrogen
fertilizers and Trichoderma harzianum on
Sclerotium rolfsii. Agronomie, EDP
Sciences, , 24 (5):.281-288.

Mohamed, N.(2006). Pythium et Pythiun: Rôle
dans les relation vigne/Botrytis cinerea.
Ph. D. Thsis of Biochimie, Biologie
cellulaire et Moleculaire. Ecole Doctorale
des Sciences de la vie et de la sante
Bourgogne university France.

Kredics, L., Antal, Z., Manczinger, L., Szekeres,
A., Kevei, F. and Nagy, E. (2003).
Influence of environmental parameters on
Trichoderma strains with biocontrol
potential. Food Technol. Biotechnol.,
41(1): 37-42.

Pandey, A. and Kumar, S. (1989). Potential of
Azotobactar and Azospirillium as
biofertilizers for upland agriculture. Rev.
J. Sci. & industal. Res. 48:134-144.

Le Floch, G. Benhamou, N. Mamaca, E. Salerno,
MI. Tirilly, Y.and Rey, P.(2005).
Characterisation of the early events in
atypical tomato root colonisation by a
biocontrol agent, Pythium oligandrum.
Plant Physiol. Biochem. 43: 1-11.

Papavizas G. C., (1985) Trichoderma and
Gliocladium: Biology, ecology and
potential for biocontrol, Ann. Rev.
Phytopathol. 23 23–54.

Mandal S M, Mondal KC, Dey S, and Pati BR
(2007). Optimization of cultural and
185

2017 ،173-187 :)2( 32 مجلة المختار للعلوم
Promotes Host-Plant Growth during
Stress. Molecules, 17: 10754-10773

Patkar RN and
Naqvi NI (2017) Fungal
manipulation of hormone-regulatedplant
defense. PLoS Pathog 13(6):e1006334.
https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006
334

Zhuang ,J., Gao, Z., Yang, C., Liu, X. and
Chen,J. (2004). Effect of microelement
and chemical fungicides on biocontrol
effect of Trichoderma T23. Agric. & life
Sci. 30: (4).

Schlosser, E. and Gottlieb,D.(1966). Sterols and
sensitivity of Pythium species to filipin. J.
Bacteriol. 91:1080-1084.
Serrano, M. S. De Vita, P. Fernandez-Rebollo, P.
and Hernandez, M.E.S.(2012). Calcium
fertilizers induce soil suppressiveness to
Phytophthora cinnamomi root rot of
Quercus ilex. Eur. J. Plant Pathol. 132:
271-279.
Tamilselvan, C., Pramila, B., Hemananthan, E.,
Hariharan, B. and Devarajan, N. (2008).
Aerobic degradation of the insecticide,
imidacloprid
by
the
antagonistic
organisms, Pseudomonas fluorescens and
Trichoderma viride under in-vitro
conditions. Pestology 32 (9): 16-19.
Tapwal, A., Kumar, R., Gautam, N. and Pandey,
S. )2012(. Compatibility of Trichoderma
viride for selected fungicides and
botanicals. Int. J. Plant Pathol., 1- 6.
Vesely, D.(1979). The protective effect in the
rhizosphere of sugarbeet by the
iritroduction of the mycelium of Pythium
oligandrum. Ochr. Rost. 15: 53-56.
Vinale

F., Sivasithamparamb K. L. E.,
Ghisalbertic K.E.L., Marraa R., Woo,S.L
and Lorito M. (2008) Trichodermaplant -pathogen interactions. Soil
Biology & Biochemistry 40:1-10.

Vleesschauwer, D., Xu, J. and Hofte, M. (2014)
Making sense of hormone mediated
defense networking: from rice to
Arabidopsis. Front. Plant Sci. 5: 1–15.
Waqas M. Khan, A. Kamran, M. Hamayun, M.
Kang, S-M. Kim, Y.-H. and Lee, IJ.(2012). Endophytic Fungi Produce
Gibberellins and Indoleacetic Acid and
186

Al-Mukhtar Journal of Sciences 32 (2):173-187, 2017

A laboratory study to evaluate the effect of some agricultural materials on the
growth and sporulation of the fungi, Trichoderma harzianum and Pythium oligandrum
1

Nawara A. Mohamed.1* Asma Al-Mabrok 2 and Amna. A. Al-MaBrok3
Department of Plant Protection. Faculty of Agriculture, Omar Al-Mukhtar University
2
Agriculture Research center . El-Bida, Libya.
3
Department of Biology, Faculty of Education, University of Omar AL-Mukhtar

Received: 7 August 2017 / Accepted: 27 October 2017
© Al-Mukhtar Journal of Sciences 2017

Abstract:This study was conducted at the Laboratory of plant pathology department,, Faculty of Agriculture, University of Omar Al-Mukhtar, Al-Bayda, Libya, to investigate the effect of some of the most common and commonly used agricultural materials in the region on isolated fungi of the native soils Trichoderma
harzianum and Pythium oligandrum, These chemicals include pesticides such as Cyperkill , Goal, Benomyl,
Dithane M 45, Chemical fertilizers (Urea, Nitrogen-Phosphate-Potassium (NPK), P18/46, Antibiotics : Phancomycin, streptomycin, chloramphenicol, tetracycline) in several concentrations, including the recommended
concentration,The results showed that there were significant differences between the tested pesticides in the
concentrations used to inhibit mycelium growth and that the inhibitory rate of mycelium growth of fungi.
This effect was increased with the increase of the pesticide concentration.,The results showed that the treatment of fertilizer significantly reduced the growth of P. oligandrum and T. harzianum, especially the urea
fertilizer which gave the highest effect, and recorded a decrease in dry weight by increasing concentration,
and the ratio of the effect of treatment to 41% and 36.6% for both fungi respectively,While the treatment of
fungi with hormones T. harzianum was more affected than the fungus P. oligandrum, Gibberellin gave high
inhibition in growth and germination, By increasing its concentration this hormone decreases the dry weight,
The high effect of tetracycline was recorded at the concentration of 0.012 mg/ml on mycelia growth and
germination of the tested fungi.
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