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32)1:( 43-51.  
  بافستين ،)Bravo 720 SC( برافو ،)DS.Monceren %12.5()، مونسيرين WP%Rizolex 50( ريزولكس اختبر تأثير المبيدات الفطرية

% WP)50 Bavistin(، اورتيفا Ortiva 25% SC) ( بيلكوتو )Bellkute40(  في تثبيط نمو وتطور الفطرColletotrichm coocodes  المسبب لمرض النقطة
في  قبل زراعتها البذار تطهير درنات عندفي تطور المرض  فرد للمبيدات مونسيرين، ريزولكس وبافستينندرس التأثير المكما  .السوداء على البطاطا/البطاطس مخبرياً 

 زراعتهافي تطهير درنات البذار قبل  السابقة. كما درس تطور المرض على النباتات عند االستخدام المشترك للمبيدات ضتربة معقمة ومعداة اصطناعيًا بالفطر الممر 
من الزراعة. أظهرت النتائج كفاءة جميع المبيدات المستخدمة في كبح نمو الفطر  يوماً  50بعد  ،برافو وبيلكوت ورش المجموع الخضري بالمبيدات بافستين، اورتيفا،

جزء  1000، 500، 250، 125، 62.5، 31.25، 15.62( المختبرة المبيد بيلكوتجميع تراكيز عند  %)100الممرض مخبريًا بنسب متباينة بلغت أقصاها (
. أظهرت المبيدات مونسيرين جزء بالمليون 1000عند استخدامه بتركيز  %60.82إذ لم تتجاوز نسبة التثبيط  ،. وكان مبيد بافستين أقل المبيدات فعالية)بالمليون

%)، وأقلها 56.11 %،43.54فضلها مونسيرين (أوريزولكس وبافستين كفاءة متوسطة في تخفيض نسبة اإلصابة وشدتها عند استخدامها في تطهير الدرنات، وكان 
في تخفيض نسبة  برافو وبيلكوت بافستين، اورتيفا، استخدامها المشترك مع رش المجموع الخضري بالمبيدات وأسهم .%)، على التوالي47.96%، 34.81ريزولكس (

مقارنة مع تطهير الدرنات فقط بكل من  ،%24-19 نسبةاإلصابة ب ها، إذ خفضاإلصابة وشدتها معنويًا مقارنة مع تطهير الدرنات فقط، وكان بيلكوت أفضل
عند استخدامه منفردًا (بدون ،%72.72 ته، وبلغت كفاء2010% في العروة الخريفية 41- 36، وبنسبة 2010زولكس ومونسرين بدون رش ورقي في العروة الربيعية ري

وكان ا بدون فروق معنوية بينهما (الخريفية)، تاله اورتيف في العروة ذاتها %75.80شدة اإلصابة حيث بلغت كفاءة المبيد  فيتطهير درنات)، وانعكس التأثير ذاته 
  .بافستين أقلها كفاءة
   Colletotrichum coccodes مبيدات فطرية، بطاطا/بطاطس، مرض النقطة السوداء،كلمات مفتاحية: 

  
  المقدمة

  

بعديد من  (.Solanum tuberosum L)البطاطس /تصاب البطاطا
 التي تحدثهاتختلف في أهميتها وحجم الخسائر  والتي األمراض الفطرية

 ،6، 5( األصناف المزروعة والتقنيات المستخدمةو  لظروف البيئيةل تبعاً 
من األمراض المهمة  (Black dot)  مرض النقطة السوداء يعدّ و  ).12

 وقد ).20، 14، 7في كثير من دول العالم ( البطاطس/على البطاطا
 معظم المناطق انتشار المرض خالل السنوات الماضية ليشمل تزايد
. )5، 2(ومنها سورية  ة إلنتاج البطاطا/البطاطس في العالميالرئيس

كبيرة في المحصول قد تصل إلى  يةونوع يةيسبب المرض خسائر كم
%، كما يتطور في المخازن غير النظامية ويسبب انخفاضًا كبيرًا 30

 مرتفعة س ورطوبة نسبيةᴼ 20- 15خاصة عند بفي وزن الدرنات و 
 Colletotrichumالفطر بب المرض عن). يتس29، 7( 95% - 75

coccodes (Wallr.) Hugh. )25(. واسع المجال العوائلي وهو )14 ،(

يصيب عددًا كبيرًا من النباتات العشبية والمزروعة التي تتبع إلى إذ 
، ويزداد انتشاره في الترب الغدقة سيئة )27، 26( فصائل نباتية مختلفة

  .)11، 6، 4الصرف (
المرض على جميع األجزاء األرضية والهوائية تظهر أعراض   

ودرنات، وتبدأ بشكل  )ستولونات( مداداتق، أوراق، جذور، و للنبات: س
. تجف )2( اصفرار وذبول لألوراق ابتداًء من القمة باتجاه األسفل

تظهر األعراض على قاعدة و األوراق المصابة خالل فترة قصيرة، 
بشكل بقع بنية غامقة تظهر  ،تالساق في النصف الثاني من عمر النبا

 الحجرية تايمجسالو   acervuliكويمات الفطر(فيها إثمارات الفطر 
)Microsclerotia تكون مفردة أو مجتمعة ،بشكل نقط سوداء صغيرة 

السوق المصابة  تجف ).16 ،2( بكثافة تتناسب مع شدة اإلصابة
ويصبح من  ،ويتلون باللون البني ،وتتشقق، كما يتخرب نسيج الجذور
يؤثر المرض سلبًا في حجم  .)16، 8السهل اقتالع النبات من التربة (

بقع  المصابة تظهر على سطح الدرناتو  ،)7الدرنات المتكونة وعددها (
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فيها إثمارات الفطر بشكل نقط سوداء صغيرة  ُتلحظبنية اللون –رمادية
بريقها وقد ، تفقد الدرنات المصابة )13( يزداد عددها مع تقدم اإلصابة

وتفقد قيمتها  اتصبح طرية القوام وتتجعد بعد فترة قصيرة من تخزينه
  ).8(التسويقية 

أجريت دراسات عديدة لمكافحة المرض في مناطق مختلفة من 
وقد حققت بعض الطرائق الزراعية والفيزيائية والكيميائية نجاحًا  ،العالم

ة للفطر في وقف انتشار المرض بسبب الطبيعة الخاص محدوداً 
  ).17، 16( الممرض

اتباع دورات زراعية طويلة تجلت اإلدارة المتكاملة لهذا المرض ب
خاصة ب، والقضاء على العوائل المناوبة و )رباعية أو سداسية( نسبياً 

التربة  الفالحات العميقة وتشميسوتخفض  .)27، 15، 6( األعشاب
المبكر سهم الحصاد كما أ)، 10% (45من حدوث المرض بنسبة 

والتخلص من البقايا النباتية بدور مهم في تخفيض شدة اإلصابة على 
  )، ويؤدي البذار الخالي من اإلصابة دورًا إيجابيًا 8، 6( الدرنات

  ). وقد أدت معاملة بذار البطاطا/البطاطس بالمبيد6مماثًال (
(Maxim fludioxonil)  بعد التقطيع مباشرة، وتجنب الزراعة في

وأثبتت عديد  .)24إلى انخفاض نسبة حدوث المرض ( ،يرةالترب الفق
ب إجهاد الري والتسميد الكيميائي الجيد، وتجنمن األبحاث أن إدارة مياه 

كدمات وجروح لقشرة الدرنة  إحداثوعدم  ،البطاطسنباتات البطاطا/
. ال توجد حتى اآلن )19، 6( نسبة اإلصابة وشدتها خفضتؤدي إلى 

كما ال توجد   )28 ،4مرض (لمقاومة لتجارية بطاطس أصناف بطاطا/
تحت  يهمبيدات كيميائية متخصصة قادرة على السيطرة الكاملة عل

 ). على الرغم من أن بعض المركبات18( الظروف الحقلية
prochloraz، thiabendazole، captafol وchloramizol sulphate 

 كما خفضت، )21( الفطر تحت ظروف المختبر ثبطت نمو قد
 pentachloronitrobenzene (Blocker4F)الفطرية  المبيدات

(PCNB)، (Bravo) chlorothalonil،  azoxystrobin (Amistar 

,Quadris (Ridomil) Gold) Mefenoxam، (Manzate) 

mancozeb و flutolanil Moncoat MZ) ( من نمو الفطر الممرض
بروميد  وأدى تدخين التربة باستخدام ،)22( تحت ظروف المختبر ً 

  .)9(تحت الظروف الحقلية  تخفيض شدة اإلصابة بالمرضإلى الميثيل 
ة لزراعة يالزدياد خطورة المرض في المناطق الرئيس ونظراً 

عن مبيدات  لحاجة الملحة للبحثوا ،البطاطس في سورية/البطاطا
لى إفقد هدف البحث  ،ووقف انتشاره يهكيميائية قادرة على السيطرة عل

  اختبار تأثير بعض المبيدات الفطرية في نمو ميسليوم الفطر
C. coccodes اختبار كفاءة بعض المبيدات ، و تحت ظروف المختبر

الفطرية في مكافحة المرض عند استخدامها في تطهير الدرنات قبل 
دراسة التأثير المشترك لبعض المبيدات الفطرية في  ٕالىو  ؛الزراعة

ًا عند استخدامها في معاملة الدرنات قبل الزراعة ورش ،مكافحة المرض
  .على المجموع الخضري

  

 مواد البحث وطرائقه
  

في كلية والبيت الزجاجي ذت التجارب في مختبرات قسم وقاية النبات فن
بالتراكيز  الزراعة بجامعة حلب واستخدمت فيها المبيدات الفطرية التالية

  :)3(المعتمدة من قبل الشركات المصنعة 
) tolclofos-Methyl : 50% )WP%Rizolex 50 ريزولكس -

تطهير الدرنات قبل الزراعة، معدل االستخدام لمبيد تالمسي، 
  .كغ/غ2

 )pencycuron :12.5% )12.5% DS Moncerenمونسيرين  -
  خدام تطهير الدرنات قبل الزراعة، معدل االستلمبيد تالمسي، 

  .كغ)/غ 2(
مبيد تالمسي،  ،)chlorothalonil :720 )Bravo 720 SC برافو  -

  لترماء). /مل 2رش المجموع الخضري (ل
مبيد  ،)carbendazim:% WP) 50 Bavistin 50% بافستين -

لتر ماء) وتطهير الدرنات /غ 1( رش المجموع الخضريلجهازي 
  كغ)./غ1قبل الزراعة (

مبيد جهازي  ،)Ortiva 25% SC) azoxystrobin :25% اورتيفا -
 مل/لتر ماء). 0.4(رش المجموع الخضري ل ،وقائي

وقائي )، iminocatadine tris: 40 )Bellkute.40  بيلكوت -
 لتر ماء)./غ 0.5( رش المجموع الخضريلعالجي، 

 
  عزل الفطر الممرض
من سوق وجذور ) Colletotrichum coccodes( عزل الفطر الممرض

جمعت كانت قد  من صنف بينيلال، النباتات المصابة طبيعياً ودرنات 
نبودة في  من بعض حقول البطاطا/البطاطس المصابة في قرية كفر

. غسلت األجزاء النباتية 2009محافظة حماة، في العروة الربيعية لعام 
سم) ثم طهرت  0.5وقسمت إلى قطع صغيرة ( ،المصابة بماء الصنبور

 4- 3 % لمدة0.525 ريت الصوديوم بتركيزبمحلول هيبوكلو  سطحياً 
دقائق. غسلت القطع بالماء المقطر المعقم ثم جففت وزرعت في أطباق 

 )آجار -دكستروز  - (بطاطا  PDA سم تحتوي على مستنبت 9بتري 
حضنت األطباق  .لتر مستنبت/مغ 250بالستربتومايسين بتركيز  مدعم
بطريقة طرف الهيفا س لمدة أسبوع. تمت تنقية الفطر 2⁰±25عند 

 وكررت العملية عدة مرات حتى الحصول على مستعمرات نقية.
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 C. coccodes ختبار تأثير المبيدات الفطرية في نمو ميسليوم الفطرإ
  تحت ظروف المختبر

 1000، 500، 250، 125، 62.5، 31.25، 15.62 حضرت التراكيز
في آنفة الذكر لة للمبيدات الفطرية عامن المادة الف جزء بالمليون

). لتر/مغ 250( ستربتومايسينب المدعمو  ه،قبل تصلب PDAمستنبت 
  سم بمعدل 9ب المستنبت في أطباق بتري بالستيكية قطرها صُ 
مكررات لكل تركيز، وطبقين لكل مكرر. وضعت  وبثالثةمل/طبق  15

أيام في مركز الطبق،  10مم عمرها  5بقطر ،قطعة من الفطر
س حتى غطت نموات الفطر سطح °1±25وحضنت األطباق عند 

 أيام من الزراعة. 10المستنبت في الشاهد غير المعامل بالمبيد بعد 
 Colletotrichumحسبت نسبة تثبيط النمو القطري لمستعمرات الفطر

coccodes :باستخدام المعادلة التالية  
  

 %تثبيط =
متوسط  –متوسط قطر المستعمرة في الشاھد 

  100×   المعاملةقطر المستعمرة في 
  متوسط قطر المستعمرة في معاملة الشاھد

  

وجدول  GenStat 12برنامج  باستخدامحللت النتائج إحصائيًا 
 (LSD) مت النتائج وفق أقل فرق معنويو وق ANOVAتحليل التباين 
  %.5 إحتمالعند مستوى 

  
المبيدات الفطرية والحيوية في مكافحة مرض النقطة  عليةاتقويم ف

دامها في تطهير درنات خالبطاطس عند است/السوداء على البطاطا
  البذار قبل الزراعة

 كل من واستخدم )،عروة خريفية( 15/8/2009ة بتاريخ الدراسنفذت 
تطهير الدرنات قبل أسبوع من  في بافستينو  ريزولكس، مونسيرين،

تربة خليط كغ من  500حضرت كمية . الزراعة بالتراكيز السابقة
 .)حجم/حجم 1:1:1(بيتموس + رمل + تربة حمراء بنسبة  زراعية

 مددالم formaldehyde 37%)(بالفورمالين التجاري الخلطة عقمت 
شفاف ال إيثلينبولي الغطيت برقائق من ثم  )،50: 1(بنسبة  بالماء

يومًا مع  21وتهوية التربة لمدة  ،رفع الغطاءأن يتم  قبل لمدة ثالثة أيام
 510×5للفطر بتركيز  لقاح المعديبال التربة تأعدي .التقليب المستمر

وزعت التربة  إعداء، ثمكشاهد بدون جزء من التربة وترك  ،بوغة/مل
سم. رطبت التربة  30قطرها سوداء أكياس بالستيكية  بالتساوي في

 ،ثم زرعت فيها درنات بطاطا/بطاطس، ساعة 24وتركت لمدة ، بالماء
نيال، جيل أول، يصنف بمن  بالمبيدات)، معاملة مم 55 -45صغيرة (

 سم. 7-5/كيس على عمق واحدة بواقع درنة، وذلك سليمة ظاهرياً 
أربع بواقع  ،صممت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

. نباتات في كل مكرر 10مكررات في كل معاملة و ثالثةمعامالت و 

نبات وحتى جفاف النباتات دوريًا ابتداًء من طور اإلجميع روقبت 
 ،)يوم من الزراعة 100بعد (المجموع الخضري في معاملة الشاهد 

وفق المعادلة  حسبت نسبة اإلصابة وشدتها على المجموع الخضريو 
  التالية:

  

 =  %لإلصابة
  عدد النباتات المصابة

 ×100  
  العدد الكلي للنباتات

   
تقييس قومت شدة اإلصابة على المجموع الخضري باستخدام سلم 

؛ النبات سليم ،ال توجد أعراض =0 :) كما يلي2( 4-0خماسي من 
% من المجموع 10–1ذبول إصابة ضعيفة: تهدل األوراق و  =1

إصابة متوسطة: ذبول  =2؛ لفطراثمارات إل تطوُّر الخضري بدون
ه إلى اللون البني مع % من المجموع الخضري وتحولُّ 25 –11وجفاف 

 =3؛ عليها إثمارات الفطر تطور عدم وأ تطور و ،بقاء الساق خضراء
مع  % من المجموع الخضري50 –26إصابة شديدة: ذبول وجفاف 

ضعيف إلثمارات الفطر على الجزء السفلي تطور بقاء الساق خضراء و 
% من 51إصابة شديدة جدًا: ذبول وجفاف أكثر من  =4؛ من الساق

اق وظهور كثيف إلثمارات الفطر على الس ،المجموع الخضري
  والجذور، أو موت النبات بالكامل وتحلل الجذر والمنطقة التاجية.

  ):23(اإلصابة كنسبة مئوية وفق المعادلة التالية  معامل)(حسب مؤشر
  

R = ∑ (a x b) x 100/N x K 

   أن: حيث
a x b)( ∑ الدرجة × = مجموع عدد النباتات المصابة في كل معاملة

  الموافقة لها في السلم.
=N لنباتات (مصابة + سليمة) لعدد الكلي ال  

K4( = أعلى درجة إصابة في سلم التقييس.(  
 باستخدام المعادلة التالية: حسبت كفاءة المبيداتكما 

  

  = % كفاءة المبيد
نسبة اإلصابة أو شدتھا في معاملة الشاھد 

  100×   نسبة اإلصابة أو شدتھا في معاملة المبيد –
  معاملة الشاھد نسبة اإلصابة أو شدتھا في

  
 GenStat 12حللت النتائج إحصائيًا باالعتماد على برنامج   

 مت النتائج وفق أقل فرق معنويو وق ANOVAوجدول تحليل التباين 
(LSD)  5 إحتمالعند مستوى.%  

  

التأثير المشترك لبعض المبيدات الفطرية في مكافحة مرض النقطة 
استخدامها في معاملة الدرنات البطاطس عند /السوداء على البطاطا

  والرش الورقي
واستخدم فيها  )،عروة ربيعية( 15/3/2010ة بتاريخ دراسنفذت ال
مونسيرين في تطهير الدرنات قبل أسبوع من و  ريزولكسان المبيد
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استخدمت المبيدات بافستين، اورتيفا، برافو وبيلكوت في  كما الزراعة،
 شاهد ، وتركالزراعة يومًا من 50 رش المجموع الخضري للنباتات بعد

  .ماء مقطر)( بدون معاملة بالمبيدات
أعيدت التجربة بالطريقة السابقة ذاتها في العروة الخريفية بتاريخ 

ن ريزولكس ومونسيرين في ان الفطرياواستخدم فيها المبيد 10/8/2010
كما استخدمت المبيدات  ،تطهير الدرنات قبل أسبوع من الزراعة

 50ضري بعد ختيفا، برافو وبيلكوت في رش المجموع البافستين، اور 
وفق تصميم القطع المنشقة بواقع  يومًا من الزراعة. صممت التجارب

نباتات في كل مكرر. روقبت  10مكررات في كل معاملة و ثالثة
. حسبت نسبة اإلصابة وشدتها على المجموع الخضريو النباتات دوريًا 

وجدول تحليل التباين  GenStat 12ج حللت النتائج إحصائيًا في برنام
ANOVA إحتمالعند مستوى  مت النتائج وفق أقل فرق معنويو وق 

5.%  
  

  النتائج
  

 C. coccodesتأثير المبيدات الفطرية في تثبيط نمو ميسيليوم الفطر 
  تحت ظروف المختبر
) كفاءة جميع المبيدات المستخدمة في كبح نمو 1أظهرت النتائج (جدول

وكان المبيد  ،معنوية عالية مقارنة بالشاهد بفروقالفطر الممرض 
% عند جميع 100بيلكوت أفضل المبيدات المختبرة بنسبة تثبيط 

%) عند 100التراكيز المختبرة، تاله برافو الذي ماثل في تأثيره بيلكوت (
، بينما )جزء بالمليون 1000و 500، 250( المرتفعة فقطالتراكيز 

 %76.11انخفض تأثيره بانخفاض التركيز وبفارق معنوي أيضًا إلى 

لذين ل. تالهما مونسيرين وأورتيفا اجزء بالمليون 15.62عند التركيز
ثم  ،جزء بالمليون 1000عند التركيز  %)85(تماثال في تأثيرهما 

%) وبفوارق معنوية بينها وبين المبيدين بيلكوت 71.17ريزولكس (
 على أورتيفا %)83.52(تفوق مونسيرين و  ،هوبرافو عند التركيز ذات

. جزء بالمليون 500عند التركيز  وبفارق معنوي بينهما %)79.41(
وكان المبيد بينما تفوق أورتيفا على مونسيرين عند باقي التراكيز، 

إذ لم تتجاوز نسبة  ،ل المبيدات فعالية في تثبيط نمو الفطربافستين أق
وانخفض  ،جزء بالمليون 1000عند استخدامه بتركيز %60.82التثبيط 

  . جزء بالمليون 15.62 % عند45.05تأثيره بانخفاض التركيز حتى 
  

المبيدات الفطرية في مكافحة مرض النقطة بعض تقويم فعالية 
البطاطس عند استخدامها في تطهير درنات /السوداء على البطاطا

  ار قبل الزراعةالبذ
أظهرت المبيدات الكيميائية كفاءة متباينة في تخفيض نسبة اإلصابة 

)، 2 بالمرض عند استخدامها المنفرد في تطهير الدرنات (جدولوشدتها 
. وكانت نسبة وكانت الفروق معنوية عند جميع معامالت المبيدات

   %43.3مونسيرين  ض عند إستخدام المبيداإلصابة وشدة المر 
 وبافستين %،21.7و %50 وريزولكس%، على التوالي، 18.3و 

 على التوالي، ،%41.7و  %76.7مقارنة بالشاهد %، 23.3و 46.7%
بينما لم تكن الفروق معنوية فيما بينها. بدأت أعراض المرض بالظهور 

يومًا من الزراعة في جميع  65-60على النباتات المعداة بعد 
ولم يلحظ أي تأثير للمبيدات المستخدمة في تأخير موعد  ،المعامالت

  .ظهور األعراض مقارنة بالشاهد غير المعامل بالمبيد

  
  

  تحت ظروف المختبر. C. coccodes فاعلية بعض المبيدات الفطرية في تثبيط نمو الفطر .1 جدول
Table 1. Efficiency of some fungicides in inhibiting the growth of C. coccodes in vitro.  

  

 (جزء في المليون) تركيز المبيد
Fungicide conc. (ppm) 

  %Efficiency  % لتثبيط النمو
  ريزولكس
Rizolex

  مونسيرين
Monceren 

  برافو
Bravo 

  بيلكوت
Bellkute 

  أورتيفا
Ortiva 

  بافستين
Bavistin 

1000c 71.17b 85.00a 100.00 a 100.00 b 85.00 d 60.82 
500d 69.64b 83.52a 100.00 a 100.00 c 79.41 e 56.82 
250d 67.64c 71.52a 100.00 a 100.00 b 76.70 e 54.94 
125d 65.64c 66.70a 100.00 a 100.00 b 70.23 e 50.94 

62.5d 62.70d 62.70b 88.23 a 100.00 c 68.52 e 50.00 
31.25d 62.00e 58.82b 82.11 a 100.00 c 64.70 f 48.00 
15.62d 56.47e 53.88b 76.11 a 100.00 c 59.76 f 45.05 
  Control 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00الشاھد 

(0.05) LSD 
Fungicides 0.48 

  .%.5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة أفقياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال
Values followed by the same letters in the same row are not significantly different at P=0.05. 
   



47 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 1 (2014) 

 .، حلب، سورية2009تأثير بعض المبيدات الكيميائية في مرض النقطة السوداء عند تطھير درنات البذار قبل الزراعة. عروة خريفية  .2 جدول
Table 2. Impact of some fungicides on Black dot disease, when used as tuber-seed treatment before planting during autumn 
sowing, 2009, in Aleppo, Syria. 
 

  كفاءة المبيد (%)
Fungicide 

efficiency (%) 

شدة اإلصابة 
(%) 

Severity (%) 

 كفاءة المبيد (%)
Fungicide 

efficiency (%) 

نسبة اإلصابة 
(%) 

Incidence (%) معاملة الدرنات  Tuber-seed treatment  

- d 41.70 - d 76.70  غير معامل يشاھد معد   Control  

a 56.11 a 18.30 a 43.54 a 43.30  غ/كغ 2 مونسيرين  Monceren 2 g/kg 

ab 47.96 ab 21.70  bc 34.81 abc 50.00 غ/كغ 2 ريزوليكس  Rizolex 2 g/kg 

abc 44.12 abc 23.30  ab 39.11 ab 46.70  غ/كغ1 بافستين  Bavistin 1 g/kg  

9.80 10.22 7.85 8.27 LSD (0.05)
  %.5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 

Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05.  

  
الفطرية في مكافحة النقطة السوداء التأثير المشترك لبعض المبيدات 

قبل  البطاطس عند استخدامها في تطهير درنات البذار/على البطاطا
  الزراعة ورش المجموع الخضري

ريزولكس ومونسيرين في  لكل من المبيدينأدى االستخدام المشترك 
رش المجموع الخضري بمبيدات أورتيفا  إضافة إلى ،تطهير الدرنات
 ظهور أعراضإلى تأخير موعد  ،)3(جدول  وبيلكوت وبافستين وبرافو

 مقارنة بالشاهد. ،يوماً  15-10المرض على النباتات المعداة بحوالي 
كفاءة جميع المبيدات المختبرة  ،وأظهرت نتائج رش المجموع الخضري

 فروق عالية المعنوية مقارنةبالمرض  ةفي تخفيض نسبة اإلصابة وشد
وكان المبيد  ، على التوالي)،%60.3 و% 83.3( بالشاهد غير المعامل

، إذ خفض نسبة اإلصابة وشدتها معنويا بالمقارنة مع هابيلكوت أفضل
في  المبيد هذا وبلغت كفاءة .(تطهير درنات فقط) الشاهد بدون رش

 .%، على التوالي73.63 و %72.02خفض نسبة اإلصابة وشدتها 
اءة في تخفيض نسبة كفختبرة المبيدات الم أضعفكان المبيد بافستين و 

  . ااإلصابة وشدته
كما أظهرت النتائج أن جميع المبيدات الكيميائية المستخدمة في 
الرش الورقي أبدت كفاءة ملحوظة في تخفيض نسبة اإلصابة وشدتها 

ريزولكس، و  رينيمونس ينعند استخدامها مع تطهير الدرنات بالمبيد
في تخفيض  معنوياً  اتهساهمم وٕاضافة إلى. بينهمافروق معنوية بدون 

تأثير واضح في  لتلك المبيدات كان ،نسبة اإلصابة وشدتها بالمرض
 ،أعراض المرض، غير أنها لم تستطع القضاء عليه نهائياً ظهور تأخير 

  .)24 ،18، 8( دراسات سابقةيتفق مع  ذاوه
أن تطهير  ،)4 (جدول 2010 العروة الخريفية نتائج بينت كما

البطاطس قبل الزراعة بكل من مبيدي مونسيرين /درنات البطاطا
بعد  سابقة الذكر،وريزولكس ومن ثم رش المجموع الخضري بالمبيدات 

. عالية في تخفيض نسبة اإلصابةأبدت كفاءة  يومًا من الزراعة، 50
عند استخدامه  ةدروسعلى بقية المبيدات المأيضًا مبيد بيلكوت  فوقوت

الدرنات قبل  معاملةلكس في مع كل من مبيدي مونسرين وريزو 
، على %16.66و %13.33حيث لم تتجاوز نسبة اإلصابة  ،الزراعة
وكان المبيد  شدة اإلصابة بالمرض فيانعكس التأثير ذاته و . التوالي

وقد تم  .التوالي)%، على 9.17 و%6.67( أيضاً فضل هو األبيلكوت 
مونسيرين قبل ة تأكيد فعالية تطهير الدرنات بمبيد دراسفي هذه ال

في تخفيض المستخدمة ومن ثم الرش الورقي بأحد المبيدات  ،الزراعة
 ،البطاطس/نسبة اإلصابة وشدتها بمرض النقطة السوداء على البطاطا

كفاءة في تخفيض كل من نسبة  هاأكثر  الذي كانالمبيد بيلكوت  السيما
  على التوالي.  %،87.09% و 81.82 بنسبة بلغت اإلصابة وشدتها

  

  المناقشة
  

التي تعّد األولى على هذا المرض في سورية،  ،سمحت هذه الدراسة
مبيدات فطرية من مجموعات كيميائية مختلفة في  7بتقويم فاعلية 

مسبب مرض النقطة السوداء على ، C. coccodesمكافحة الفطر 
البطاطس. وتعد المبيدات المدروسة من أكثر المبيدات /البطاطا

دول عديدة بما البطاطس في /في زراعات البطاطا استخدامًا وشيوعاً 
فالمبيدين مونسرين وريزولكس يستخدمان على نطاق واسع  سورية.فيها 

في تطهير الدرنات قبل الزراعة، لمكافحة األمراض التي يسببها الفطر 
Rhizoctonia solani )1 في المناطق الموبوءة. ويستخدم المبيد (

 ل الوعائي والتعفن الجاف المتسببة عنبافستين لمكافحة أمراض الذبو 
Fusarium spp..  كما تستخدم المبيدات: بافستين، أورتيفا، برافو

 وبيلكوت في مكافحة أمراض التبقعات الورقية واألنثراكنوز بما فيها
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Colletotrichum spp. )3 المبيدات ). وبينت النتائج أن جميع
تحت  لفطر الممرضتثبيط نمو افي عالية  أبدت فاعلية ةدروسالم

 معالنتائج  هذهتوافق تو ، السيما عند التراكيز المختبرة، ظروف المختبر
بنسبة أكثرها فاعلية وكان المبيد بيلكوت ). 32، 30دراسات سابقة (

 هاكان أقلف بافستين المنخفضة، أما عند التراكيزحتى  %100تثبيط 
المبيدات مونسيرين ، إذ أظهرت في النباتوانعكس التأثير ذاته  .عليةاف
وبافستين كفاءة متوسطة في تخفيض نسبة اإلصابة وشدتها  ريزولكس و

 تلكأي تأثير لظهر في تطهير الدرنات، ولم ي ةعند استخدامها منفرد
كما ظهر التأثير ذاته عند  .المبيدات في تأخير ظهور األعراض

استخدام المبيدات بشكل منفرد في رش المجموع الخضري، وكان 
سابقة، َخُلصت إلى  دراساتمع نتائج ال تتفق تلكو كوت أفضلها. بيل

 ،4علية في مكافحة هذا المرض (اعدم وجود مبيدات فطرية عالية الف
لذلك تم االتجاه نحو دراسة التكامل بين تطهير و  .)22 ،17، 11

 الدرنات قبل الزراعة مع رش المجموع الخضري في مرحلة اإلزهار،
أعراض  تأخير موعد ظهور) 1يدة تتلخص في: جنتائج وأدى ذلك إلى 

ساهمت ) 2؛ يوماً  15 -10بحوالي  صابالمرض على النبات الم

 )3؛ في تخفيض نسبة اإلصابة وشدتها معنوياً ختبرة المبيدات الم جميع
. في مكافحة المرض كان المبيد بيلكوت أفضل المبيدات المختبرة

أن جميع المبيدات المختبرة قد ساهمت ايجابًا في تخفيض  وبالرغم من
، 17أنها لم تستطع القضاء عليه نهائيًا ( إال ،نسبة اإلصابة وشدتها

 ،7 ،4(يؤكد خطورة هذا المرض في مناطق انتشاره مما  .)30، 24
ويعزز االعتقاد بضرورة اتباع حزمة متكاملة من  ،)31، 20، 16، 10

، 14، 10(نع انتشاره وتقليص الخسائر التي يسببها اإلدارة المتكاملة لم
15 ،17(.  

توعية المزارعين والجهات المسؤولة البد من  ،بناًء على ما تقدمو 
ضرورة تطهير الدرنات قبل الزراعة بالمبيدات و  إلى خطورة المرض،

الرش الورقي  ، ومن ثم اتباعمونسيرين وأخاصة ريزولكس بالفطرية و 
كما  .يومًا من الزراعة 50بعد  بيلكوت، أورتيفا، وبرافوبأحد المبيدات: 

عدد  تأثيردراسة هذا التوجه في متابعة يفتح المجال الواسع للباحثين ل
أكبر من المبيدات الحديثة واآلمنة بيئيًا بهدف وقف انتشار المرض 

  .والحد من أخطاره

  
  
  

البطاطا ورش المجموع بذار دتھا بمرض النقطة السوداء عند االستخدام المشترك للمبيدات الفطرية في معاملة درنات نسبة اإلصابة وش. 3جدول 
  ، حلب، سورية.2010عروة ربيعية  الخضري،

Table 3. Incidence and severity of black dot disease, when fungicides were used as both tuber seed-treatment and foliar 
application, during spring sowing, 2010, in Aleppo, Syria. 

 

كفاءة  (%)
 المبيد

Fungicide 
efficiency (%) 

 شدة اإلصابة
(%) 

Severity (%) 

كفاءة (%) 
  المبيد

Fungicide 
efficiency (%) 

 نسبة اإلصابة
(%) 

Incidence 
(%) 

 Fungicide   المبيد

 Foliar application  رش ورقي

 معاملة درنات
Tuber seed- 

treatment 
f 42.02 d-f 36.70 fg 48.01 e-g 43.30 ماء  Water غ/كغ2 ريزولكس  

Rizolex 2g/kg  
 d 57.81 b-d 26.70 de 60.02 c-e 33.30  Bravo 2ml/l  مل/ل 2برافو 

c 68.48 a-c 20.00 a-c 72.02 a-c 23.30  مل/ل 0.4اورتيفا  Ortiva 0.4 ml/l 
e 52.60 b-e 30.00 d-f 56.42 d-f 36.30  غ/ل 1بافستين   Bavistin 1 g/l 

b 73.63 ab 16.70  a-c 72.02 a-c 23.30  غ/ل 0.5بيلكوت   Bellkute 0.5 g/l 

d 57.81 b-d 26.70  de 60.02 c-e 33.30 ماء  Water غ/كغ2 مونسيرين  
 Monceren 2 g/kg 

 b 73.63 ab 16.70  a-c 72.02 a-c 23.30  مل/ل 2برافو  Bravo 2ml/l 

b 73.63 ab 16.70  ab 75.99 ab 20.00  مل/ل 0.4اورتيفا  Ortiva 0.4 ml/l 

d 57.81 b-d 26.70 d 63.98 b-d 30.00  غ/ل 1بافستين   Bavistin 1 g/l 
a 84.20 a 10.00 a 79.65 a 16.70  غ/ل 0.5بيلكوت   Bellkute 0.5 g/l 

- g 63.30 - h 83.30 شاھد معدي غير معامل   Control 
0.51 13.59 9.90 12.76 LSD (0.05) 

  %.5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05.  
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البطاطا ورش المجموع بذار نسبة اإلصابة وشدتھا بمرض النقطة السوداء عند االستخدام المشترك للمبيدات الفطرية في معاملة درنات  .4جدول 
  حلب، سورية. ،2010خريفية عروة الخضري، 

Table 4. Incidence and severity of black dot disease, when fungicides were used as both tuber seed-treatment and foliar 
application, in autumn sowing, 2010, Aleppo, Syria. 
 

 %)( كفاءة المبيد
Fungicide 

efficiency(%) 

شدة اإلصابة 
(%)  

% Severity 

 كفاءة المبيد
(%)  

 Fungicide 
efficiency(%)

نسبة اإلصابة 
(%)  

% Incidence 

  Fungicideالمبيد 

 Foliar application   رش ورقي

 معاملة الدرنات
Tuber seed- 

treatment
bc 59.34   bc 21.00  bc 63.64   bc 26.66    مل/ل  2برافو  Bravo 2 ml/l غ/كغ 2 ريزولكس  

Rizolex 2 g/kg 
 

b 59.67  b 20.83  b 68.18   ab 23.33  مل/ل 0.4اورتيفا   Ortiva 0.4 ml/l 
b 59.67   b 20.83  d 54.54   cd 33.33  غ/ل 1بافستين   Bavistin 1 g/l 
a 82.24    a 9.17  a 77.28  a 16.66   لغ/ 0.5بيلكوت  Bellkute 0.5 g/l 
d 19.35  d 41.66  e 36.36  e 46.66 ماء  Water 

c 66.12  bc 17.50  b 68.18   bc 23.33    مل/ل  2برافو  Bravo 2 ml/l غ/كغ 2 مونسيرين  
Monceren  

2 g/kg 
  

b 77.42   ab 11.66  a 72.72  ab 20.00   مل/ل 0.4اورتيفا   Ortiva 0.4 ml/l 
d 64.51   bcd 18.33   c 59.08   cd 30.00   غ/ل 1بافستين   Bavistin 1 g/l 
a 87.09   a  6.66  a 81.82  a 13.33  لغ/ 0.5بيلكوت  Bellkute 0.5 g/l 
e 45.16   e 28.33   d 45.45   e 40.00  ماء  Water 

b 58.97  b 21.20  c 50.00   bc 36.66    مل/ل 2برافو  Bravo 2 ml/l شاھد  
Control bc 58.06   bc 21.67  b 59.08   b 30.00   مل/ل 0.4اورتيفا   Ortiva 0.4 ml/l 

d 30.64   d 35.83  d 40.91  cd 43.33  غ/ل 1بافستين   Bavistin 1 g/l 
a 75.80  a 12.50   a 72.72   a 20.00   لغ/ 0.5بيلكوت   Bellkute 0.5 g/l 

- e 51.66   - e 73.33 ماء  Water 

1.01 8.16 6.36 7.83 LSD 5%
  %.5يوجد بينھا فروق معنوية عند مستوى احتمال القيم المتبوعة بأحرف متشابھة عمودياً ال 

Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

  
  

Abstract 
Matar, M. 2014. Evaluating the efficiency of some fungicides in controlling black dot disease on potato. Arab Journal of 
Plant Protection, 32(1): 43-51. 

Rizolex 50% WP, Monceren DS 12.5%, Bravo 720 SC, Bavistin 50%, Ortiva 25% SC and Bellkute 40 fungicides were tested in vitro, 
for controlling and inhibiting the growth and development of Colletotrichm coccodes, the causal organism of potato black dot disease. 
Rizolex, Monceren and Bavistin fungicides were also tested as tuber seed-treatment. Disease development was determined, when both tuber 
seed-treatment with the previous fungicides and foliar application by Bavistin, Ortiva, Bravo and Bellkute were used 50 days after planting 
in sterile and pathogen-inoculated soil. Results showed significant differences between the efficiency of different fungicides in reducing 
black dot disease development in vitro. The highest efficiency (100%) was reported by using all concentrations of Bellkute fungicide. The 
lowest disease inhibition rate (60.82%) was reported by using 1000 ppm Bavistin. No high reduction in disease incidence and severity were 
recorded for using Monceren, Rizolex and Bavistin as seed-treatment only. The highest reduction in disease incidence and severity (43.54 
and 56.11%, respectively) were reported for using Monceren, and the lowest (34.81 and 47,96%, respectively) were reported for using 
Rizolex. More significant reduction in disease incidence and severity were obtained by using both tuber treatment (with the previous 
fungicides) together with foliar application of Bavistin, Ortiva, Bravo or Bellkute, compared with tuber seed-treatment alone. Bellkute 
caused the highest disease incidence reduction, which ranged from 19 to 31% in 2010 spring sown crop and from 36 to 41% in 2010 autumn 
sown, and fungicide efficiency was 72.72% when the fungicide was sprayed without tuber treatment. In reduction of disease severity, also 
Bellkute was the most efficient (75.80%) in autumn-sown crop, followed by Ortiva but without significant differences, whereas the lowest 
efficiency in disease incidence and severity reduction was reported for Bavistin foliar treatment. 
Keywords: Black dot disease Colletotrichum coccodes, fungicides, potato. 
Coressponding author: M. Matar, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture University of Aleppo, Aleppo, Syria, 

E-mail : dr.mmatar59@.yahoo.com 
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