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 Research Papers (Control : Fungicides) (مبيدات فطرية: مكافحة )  بحـوث 
 

  (Rhizoctonia solani Kühn) راسة مكافحة مرض القشرة السوداء على البطاطا/البطاطسد
 ميثيل ومبيد تولكلوفوس  .Trichoderma koningii Oudemباستخدام بعض عزالت

 
 صالح الشعبي ولينا مطرود

 ، دمشـق، سورية113قاية النبات، مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، ص. ب. قسم بحوث و

 

 الملخص
( باستخدام بعض عزالت Rhizoctonia solani Kühnمكافحة مرض القشرة السوداء على البطاطا/البطاطس ) .2002 الشعبي، صالح ولينا مطرود.

 Trichoderma koningii Oudem.13-6: 20. مجلة وقاية النبات العربية .ميثيل ومبيد تولكلوفوس. 
علرى مسرتنبت   .Rhizoctonia solani Kühnكفاءة عالية في الحد من نمو الفطر الممررض .Trichoderma koningii Oudemللفطر  5ظهرت العزلة رقم أ  

 %50يثيرل )م تحت الظروف الحقلية. ويعّد المبيد تولكلوفوسبطاطا/بطاطس دكستروز آجار في الظروف المخبرية، بينما كانت كفاءتها متوسطة في مكافحة المرض 
غ مادة فعالرة/ليتر، وفري الظرروف  2و 1، 0.5عند استخدامه مخبريًا على المستنبت الغذائي بالتراكيز  R. solaniمسحوق قابل للبلل( فعال جدًا في مكافحة الفطر 

غ مادة فعالة/ليتر مراء، لمعاملرة درنرات اكثرار  2مسحوق قابل للبلل بمعدل  %50كغ درنات، وغ مادة فعالة/ 0.2مسحوق تعفير بمعدل  %10الحقلية بصورتيه؛ 
فري  %93.8و 1995عرام  %89.3مسحوق قابل للبلل  %50ميثيل  البطاطا/البطاطس في ظروف العدوى االصطناعية أو الطبيعية، وبلغت كفاءة المبيد تولكلوفوس

، 1995عرام  %66.4-50.0مرا برين  T. koningii. وتراوحت كفاءة عزالت 1997في عام  %96.2مسحوق تعفير  %10، بينما بلغت كفاءة صورته 1997عام 
، على التوالي. وازداد نمو نباتات البطاطا/البطاطس المعاملة وانتاجهرا مرن الردرنات. أدى 1997و 1995في عامي  %74.0و  66.4؛ 5وبلغت كفاءة العزلة رقم 
غ مادة فعالة / متر طولي، اضافة الى معاملة درنات  0.5أثناء موسم النمو لمعاملة التربة حول نباتات البطاطا/البطاطس بمعدل  %50ثيل مي استخدام مبيد تولكلوفوس

 اإلكثار قبل الزراعة الى تحسين أداء المبيد، فازدادت فاعليته. 
 ونيا، مبيدات فطرية.ميثيل، ريزوكت أمراض، بطاطا/بطاطس، تريكوديرما، تولكلوفوس: كلمات مفتاحية

 
 المقدمة
 .Solanum tuberosum subspتعررّد البطاطا/البطرراطس       

tuberosum L.  ،أحد المحاصيل الغذائية والصناعية المهمة في سورية
فهي تزرع في معظم المناطق المروية على مدار السنة ضمن ثرال  
عروات؛ ربيعية وصيفية وخريفيرة. ورافرق تزايرد الطلرى علرى 

طاطا/البطاطس، ازدياد المساحات المزروعة بهذا المحصرول مرن الب
. وازداد 1998هكتارًا عرام  22177الى  1985هكتارًا عام  17686

  1998طنًا عرام  492264الى  1985طنًا عام  284398اإلنتاج من 
مرن  ختلفةأنواعًا م Rhizoctonia solani Kühn(. يصيى الفطر 35)

(. 38، 29، 24، 3البطاطا/البطراطس ) النباتات المزروعة بما فيهرا
وتعّد أعفان الجذور وتقرح قاعدة الساق والقشرة السوداء على الدرنات 
التي يسببها هذا الفطر من أهم أمرراض البطاطا/البطراطس المنقولرة 

(. طورت نظم حديثرة 3بالتربة وعلى الدرنات، ومن أكثرها انتشارًا )
األخيرة ضد األمراض المنقولة  في مجال المكافحة الحيوية في السنوات

بالتربة كبدائل جديدة إلدارة مكافحتها بصورة فاعلرة دون أن تحرد  
  (. وكانررت فطررور التريكوديرمررا26، 21، 4تلوثررًا بالبيئررة )

(Trichoderma spp.( األكثر نجاحًا )فهي تهاجم الفطور 11، 9، 2 ،)
نتيجرة ( أو 9الممرضة بواسطة المضادات الحيويرة التري تنتجهرا )

  β- 1,3 Glucanasesنزيمات محللة للجدر الخلويرة مثرل: اإلفرازها 
ختلفرة (. وتشرح بحو  م12 ،13 ،15) Chitinasesو Proteinasesو

 ،T. harzianum Rifai.(7 ،14 النظام اإلنزيمي الذي يفررز  الفطرر
 

عند تماس هيفا كل  R. solaniالفطر الممرض  (، ويحد  تثبيط نمو25
(، فتلتف هيفا الفطر حرول هيفرا الفطرر الممررض 5ر )منهما اآلخ

(. 6، 2وتخترقه، اضافة الى تحلل المواد الكيتينية في جدر  الخلويرة )
 T. hamatum (Bonord.)و  .T. harzianum Rifaiاستخدمت فطرور

Bainier. وGliocladium virens Miller, Giddens, Foster & Arx. 
(= Trichoderma virensفي محاو ) لة للقضاء على مررض الرذبول

،  R. solaniالمفاجئ لبادرات الشوندر السكري المتسبى عرن الفطرر
(. كذلك 20، 19) %78-34فانخفضت اإلصابة بنسبة تراوحت ما بين 

أدى استخدام فطور الرايزوكتونيا غير الممرضة في مكافحة األنرواع 
صرابة الممرضة من الفطر نفسه على البطاطا/البطاطس الى خفض اإل

(. وتعّد المقاومرة 1) %12.5، وازداد اإلنتاج بنسبة %70-60بنسبة 
التي اكتسبتها شتالت فول الصويا نتيجًة لمعاملتها بفطور الرايزوكتونيا 
غير الممرضة في طور البادرة، اآللية المقترحرة فري وقايتهرا مرن 

 R. solani  (31 .)اإلصابة بالفطر الممرض
 ية بعرض عرزالت مرن الفطررهدف البح  الى اختبار فاعل

T. koningii Oudem.  في مكافحة مرض القشرة السوداء على درنات
ميثيل، وذلك بعرد أن  البطاطا/البطاطس بالمقارنة مع مبيد تولكلوفوس

تزايد ضرر هذا المرض وانتشر الى مناطق أخرى جديدة في محافظات 
 حماة وحلى وريف دمشق )سورية( لم يسجل فيها مرن قبرل )وفقرًا

 للمالحظات الحقلية(، ودون أن يجد العالج المناسى.
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 مواد البحث وطرائقه
 التجارى الحقلية -أواًل

 :1995تجربة عام 
استخدمت مزارع حديثة   -R. solani  اكثار لقاح الفطر الممرض أ.

أيرام، منمراة علرى مسرتنبت  5بعمر   R. solaniللفطر الممرض
صدر لمادة اللقاح التي تم ( كمPDAبطاطا/بطاطس دكستروز آجار )

اكثارها على مستنبت بذار شوندر المائدة المرطى والمعقم ضرمن 
دوارق زجاجية سعة ليتر واحد، بتحضينها لمدة شهر على درجرة 

2± 23حرارة 
 

º (. أضيفت مادة اللقاح الرى التربرة عنرد 21)س
غ في مكان زراعة كل درنة إلحدا  العردوى  15الزراعة بمعدل 

. وبهدف زيادة فاعلية الفطر الممررض فري تحقيرق االصطناعية
العدوى االصطناعية، غمست درنات اإلكثار السليمة في معلق مائي 
للمستنبت الغذائي لعشرة أطباق بتري، نمت عليه مستعمرات الفطر 

R. solani درنة في كرل معاملرة، ثرم  70ليتر لكل  0.5، بمعدل
 سه.زرعت الدرنات في التربة المعداة بالفطر نف

 

جرى تكروين المعلرق  - T. koningiiاكثار لقاح عزالت الفطر  ى.
 تابعة للفطر 7و 5، 1البوغي األساسي لثال  عزالت ذات األرقام 

T. koningii كٍل على حدٍة، تم عزلها محليًا من التربة أثناء عرزل ،
بعض الفطور الممرضة المحمولة بالتربة من جذور نباتات مصابة 

تلفة، شجرية وعشبية، ومن مناطق بيئية متباينرة. تنتمي ألنواع مخ
وقد تم تصنيفها الحقًا في المعهد الدولي للفطور في المملكة المتحدة. 
وبعد اكثار تلك العزالت على مستنبت بطاطا/بطراطس دكسرتروز 

(، جمعت 33)س° 2±23آجار لمدة عشرين يومًا في درجة حرارة 
مرل  10حدٍة، بإضافة معلقات عشرة أطباق بتري لكل عزلٍة على 

من الماء المقطر والمعقم لكل طبق. وبعد ترشيح المعلرق البروغي 
وتكوين المعلق األساسي، تم تعداد البوغات باستخدام شريحة العرّد 
والمجهر الضوئي، وباعتمراد طريقرة الرزرع علرى مسرتنبت 

(. وترراوح متوسرط عردد 17بطاطا/بطاطس دكستروز آجرار )
المعلرق األساسري  ( فري.c. f. uمرات )الوحدات المشكلة للمستع

بوغ/مل. ثم مّدد المعلق  108×3-107×8للعزالت المختلفة ما بين  
البوغي األساسي  لكل عزلة على حدة بالماء المقطر والمعقم، ليبلغ 

ليتر مرن  0.5بوغ/مل. استخدم  107×3و  106×8تعدادها ما بين 
 70الزراعرة ) المعلق البوغي لغمس درنات اإلكثار السليمة قبرل

درنة/معاملة(، ثم زرعت درنات المعامالت في التربة الخالية مرن 
 العدوى االصطناعية. وقد ترم مرزج المعلرق البروغي للفطرر

T. koningii لكل عزلة على حدة، مع المستنبت الغرذائي لعشررة ،
 في المعامالت، R. solaniأطباق بتري نمت عليه مستعمرات الفطر 

اعلية تلك العزالت ضد الفطر الممررض، ثرم التي اختبرت فيها ف
درنة  70ليتر لكل  0.5غمست الدرنات السليمة في المزيج، بمعدل 

في كل معاملة، ثم زرعت الردرنات المعاملرة بالتربرة المعرداة 
 .R. solaniاصطناعيًا بالفطر 

 

استخدم مبيد  - مسحوق قابل للبلل %50ميثيل  يد تولكلوفوسبم جر.
غ مادة فعالة/ليتر ماء،  2كشاهد مقارنة بمعدل  ميثيل تولكلوفوس

ضمن معاملتين، غمست في األولى درنات اإلكثار السرليمة قبرل 
درنرة، ثرم  70ليتر لكل  0.5الزراعة في معلق المبيد، وبمعدل 

 زرعت الدرنات فري تربرة خاليرة مرن العردوى. وغمسرت 
 د ثانيرة فري معلرق المبيرلدرنات اإلكثار السليمة في المعاملة ا

، R. solaniالممزوج بالمستنبت الغذائي لعشرة أطباق بتري للفطر 
 زرعت الدرنات في التربة المعداة اصطناعيًا. ثم

 

الشراهد عوملت درنات اإلكثار في معاملرة  - معامالت الشاهد د.
بمعلق الفطر الممررض كمرا ورد سرابقًا )الفقررة أ(،  المصاى

بينمرا  ،R. solaniلفطر وزرعت في التربة الموبوءة اصطناعيًا با
سليمة وزرعت في  الشاهد السلبيكانت درنات اإلكثار في معاملة 

 تربة خالية من العدوى.
 

باستخدام صنف  1995نفذت التجربة في مركز بحو  حماة عام 
البطاطا/البطاطس "ديامنت"، وباعتماد تصميم القطع تحرت المنشرقة، 

باتات/للمكرر. وبلغت ن 10وبسبعة مكررات وعشرة معامالت، وبمعدل 
م. سجلت قراءات طول نمو النباتات  4 ×0.5مساحة القطعة التجريبية 

أثناء اإلزهار األعظمي لجميع النباتات في التجربة، كما دون اإلنتراج 
 من الدرنات لجميع المعامالت في نهاية موسم النمو. 

 

 :1997تجربة عام 
بنسربة  R. solaniاستخدمت درنات اكثار منتقاة مصابة برالفطر 

، وبلغ المتوسط العام لمؤشر اإلصرابة وفقرًا للمقيراس %96.9بلغت 
 (. وتضمنت التجربة ثال  معامالت:34) 69.6المستخدم 

 

  T. koningiiللفطرر 5: استخدم فيها معلق العزلة رقم المعاملة األولى
بوغ/مل لغمس درنات اإلكثرار وفقرًا للطريقرة  106×9بتركيز قدر  

قًا، ثم زرعت الدرنات في اليوم التالي )بعد تركهرا مغطراة المتبعة ساب
طبيعيًا بالفطر الممرض، وهي التربة  بأكياس مرطبة( في تربة موبوءة

 نفسها التي جمعت منها درنات اإلكثار المصابة.
 

 %50 ميثيرل  : استخدم فيها معلق المبيد تولكلوفروسالمعاملة الثانية
فعالة لغمس درنات اإلكثرار، ثرم  غ مادة 2مسحوق قابل للبلل بمعدل 

 زرعت الدرنات في اليوم التالي بعد تركها مغطاة بأكياس مرطبة.
 

مسحوقًا لتعفيرر  %10يثيل م : استخدم مبيد تولكلوفوسالمعاملة الثالثة
غ مادة فعالرة / كرغ. عولجرت نباترات  0.2درنات اإلكثار، بمعدل 

خالل موسرم النمرو البطاطا/البطاطس في المعامالت الثال  السابقة 
 بالمواد التالية:
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 ميثيرل معامالت رشت التربة والنباتات بالمبيرد تولكلوفروس -
م  1ليترر مراء/  0.25غ مادة فعالة فري  0.5، بتركيز 50%

 يومًا من تاريخ الزراعة. 45طولي، ولمرٍة واحدٍة بعد 
، بمعدل %50ميثيل  معامالت عوملت التربة بالمبيد تولكلوفوس -

يومًا مرن  45م طولي، ولمرة واحدة بعد  1دة فعالة/غ ما 0.5
 تاريخ الزراعة.

 معامالت تركت دون رش. -
وتضمنت التجربة أيضًا معاملتي الشاهد المصاى طبيعيًا والشاهد  -

 السليم. 
نفذت التجربة في منطقة سراقى في محافظرة ادلرى باسرتخدام 

نشقة بثالثرة صنف البطاطا/البطاطس "دراجا"، وتصميم القطع تحت الم
نباتًا/للمكرر. وبلغت مساحة القطعة  25معاملة، وبمعدل  11مكررات و
 م.  10 ×0.5التجريبية 

 

تقدير نسبة اصابة درنات البطاطا/البطاطس بالمرض وشدته، معامل 
قدرت نسبة اصابة  - اإلصابة، وكفاءة كٍل من المبيد وعزالت الفطر

 (:34للسلم القياسي التالي ) الدرنات بالمرض، وكذلك شدة اصابتها وفقًا
 = درنات سليمة.  0
 %10-1تغطي القشرة السوداء مساحة تراوحت ما برين  = 1

 من سطح الدرنة.
 %25-11تغطي القشرة السوداء مساحة تراوحت ما برين  = 2

 من سطح الدرنة.
 %50-26تغطي القشرة السوداء مساحة تراوحت ما برين  = 3

 من سطح الدرنة.
من سرطح  %50شرة السوداء مساحة تزيد عن تغطي الق = 4

 الدرنة.
 تم تقدير معامل/مؤشر اإلصابة وفقًا للمعادلة التالية:

 
مجموع حاصل ضررب عردد الردرنات بمرا يهابلنرا مر  ]) = إلصابة معامل/مؤشر

× العرردد اليلررد للرردرنات الم  بررر  ( / )درجررة اإلصررابة
  100"([ × 4وهد  ساوي "درجة اإلصابة العظمى 

  

( المعتمد مرن قبرل 1972) McKenzie قد تعذر استخدام سلم و
، نظرًا لتغطية سطوح قسم كبير من الدرنات بمتحجرات EPPOمنظمة 

، بينما تبلغ قيمة الحرد األعلرى لتغطيرة %50الفطر بنسبة تزيد عن 
 (.16) %15سطوح الدرنات بمتحجرات الفطر وفقًا لسلم مكينز 

 والمبيرد تولكلوفروس T. koningiiوقدرت كفاءة عزالت الفطر 
 (:8ميثيل وفقًا للمعادلة التالية )

 م_    س                                              
                                                      X 100     يفاء  المبيد أو عزلة الفطر % =                     

 س                                                  

 :حيث أ 
 = معامل/مؤشر اإلصابة فد معاملة الشاهد المصاب.  س   

   م = معامل/مؤشر اإلصابة فد المعاملة المعالجة بالمبيد أو الفطر.  

 
 

 الدراسة المخبرية  -ثانيًا
مسرحوق  %50ميثيرل  دراسة تأثير مبيد تولكلوفوس تمت           

)العزلة رقرم  T. koningii، والفطر R. solaniفطرقابل للبلل في نمو ال
ضمن الظروف المخبرية، باستخدام مستنبت بطاطا ديكستروز آجار  (5

المسمم بالمبيد في مرحلة ما قبل صى المستنبت الغذائي فري أطبراق 
غ مادة فعالة/ليتر، كل على حدة. ثم  2و 1، 0.5بتري وبثالثة تراكيز 

كل طبق بتري خزعة من نمو مشيجة  زرعت في اليوم التالي في وسط
كل على حدة،  سم( 0.5)بقطر T. koningii أو الفطر  R. solaniالفطر

أطباق لكل تركيز وفطر في المعاملرة الواحردة. حضرنت  5وبمعدل 
، وسجلت قراءات نمو الفطرور س° 2±23األطباق في درجة حرارة 

التجربة في  يومًا من بدء التحضين. نفذت 14و 7، 5،  3المذكورة بعد 
مخبر أمراض النبات في مديرية البحو  العلمية الزراعية بدمشررق 

 .1996عام 
كذلك اختبرت المقدرة التنافسية لنمو ثماني عزالت محليرة مرن 

 ،T. koningiiواع )رررة أنرررفطور التريكوديرما التي تنتمي لثالث
 T. hamatum  وT. virens من الردكتور بسرام والفطر األخير تقدمة 

ضمن الظروف المخبريرة،  R. solani بياعة، جامعة حلى( تجا  فطر
باستخدام مستنبت بطاطا/بطاطس دكستروز آجار والتحضرين علرى 

سم(  0.5. زرعت خزعتان متساويتا القطر )سº 2±23درجة حرارة 
من فطور التريكوديرما )كرل  من النمو الميسليومي الحدي  لكل عزلة

( في كل طبق، وعلرى R. solaniض )عزلة على حدة( والفطر الممر
 سم من بعضهما البعض على الخط المنصرف، علرى بعرد 3مسافة 

لكل معاملرة، وعردد  6سم من حافة الطبق. بلغ عدد المكررات  2.5
، بما فيها معاملة الشاهد الخاصرة برالفطر الممررض 17المعامالت 

وثماني معامالت خاصة بعزالت أنواع فطور التريكوديرمرا. أخرذت 
أيام من التحضين. نفذت التجربة في مخبرر أمرراض  7لقراءات بعد ا

 . 1995النبات في مديرية البحو  العلمية الزراعية عام 
 

 النتائج 
 التجارى الحقلية

تم التوصل الى نتائج ايجابيٍة باسرتخدام مبيرد  - ، حماة1995تجربة 
ة فري مكافحر  T. koningiiميثيل والعزالت الثال  للفطر تولكلوفوس

تحت الظروف الحقلية والعردوى االصرطناعية فري  R. solaniفطر 
. فانخفضت نسبة اصابة الدرنات الناتجة من زراعة 1995تجربة عام 

، بالمقارنة مع معاملرة %4.9درنات اكثار عوملت بالمبيد لتصل الى 
 (، بينما سجل تأثير متوسط الفاعلية لعرزالت الفطرر%36.2الشاهد )

T. koningii فحة المرض؛ فتراوحت نسرى اصرابة درنرات في مكا
. بلرغ %19.2 – 12.4المحصول الجديد في تلك المعامالت ما برين 

فري  12.2في المعاملة التي استخدم فيها المبيد و 1.3مؤشر اإلصابة 
فري  6.1–4.1معاملة الشاهد، بينما تراوح مؤشر اإلصابة مرا برين 

 (. 1)جدول  T. koningii المعامالت المكافحة حيويًا بعزالت الفطر 
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أو المبيررد  .Trichoderma koningii Oudemبعررز ت م  لفررة مرر  الفطررر  رريرير معاملررة درنررات ايرررار البطاطا/البطرراطس صررن  "ديامنررت" . 1جدددول 
رو  العردو  ،  حرت ظرRhizoctonia solani Kühn ميريل فد اصابة درنات المحصول الجديد بمرض الهشر  السوداء الم سربب عر  الفطرر  وليلوفوس

 .1995، مريز بحوث حما ، عام /البطاطسا صطناعية، وفد نمو وان اج نبا ات البطاطا
Table 1. Effect of seed potato treatment with different isolates of Trichoderma koningii Oudem. or tolclofos methyl on progeny 

tubers infection with black scurf (Rhizoctonia solani Kühn.), growth and potato yield under artificial infection at Hama Research 

Center, 1995. 

 

 
 
 
 
 

درنات اإلكثار عوملت 
 بــ 

Seed tubers were 

treated with 

 Treatmentsالمعامالت 

 الدرنات والتربة معداة بالفطر الممرض
Tubers and soil  inoculated  with  R. solani 

 الدرنات والتربة سليمة
Healthy tubers and soil 

نسب إصابة 
الدرنات 

 المنتجة )%(
percentage 
of progeny 

tubers 

infection 
(%) 

مؤشر إصابة 
الدرنات 
 المنتجة

Index of 

progeny 

tubers 

infection 

متوسط طول نبات 
البطاطا وقت 
 اإلزهار بالسم

Mean length of 

potato plant at 

blooming 

period by cm. 

متوسط وزن 
الدرنات المنتجة 

نباتات  10من 
 بالغرام

Mean weight of 

tubers of 10 

plants by gram 

نسب إصابة 
الدرنات 

المنتجة )%( 
percentage 

of progeny 

tubers 

infection 
(%) 

مؤشر إصابة 
الدرنات 
 المنتجة

Index of 

progeny 

tubers 

infection 

متوسط طول نبات 
البطاطا وقت 
 اإلزهار بالسم

Mean length of 

potato plant at 

blooming 

period by cm 

متوسط وزن 
الدرنات المنتجة 

نباتات  10من 
 بالغرام

Mean weight 

of tubers of 10 

plants by 

gram 

 عزلة الفطر
T. koningii  1رقم 

No. 1 isolate of   
T. koningii 

19.2 6.1 44.7 3790 0.0 0.0 45.4 4030 

 عزلة الفطر
T. koningii  5رقم 

No. 5 isolate of   
T. koningii 

12.4 4.1 47.0 4240 0.0 0.0 46.9 4080 

 عزلة الفطر
T. koningii  7رقم 

No. 7 isolate of   
T. koningii 

18.1 5.7 44.9 3874 0.0 0.0 46.6 3762 

 %50 وليلوفوس ميريل 
tolclofos methyl 50% 4.9 1.3 49.7 4380 0.0 0.0 47.1 44.30 

 الشاهد 
control 36.2 12.2 42.3 2940 0.0 0.0 49.1 4020 

أقل فرق معنوي عند 
 %5مس و  

LSD at P=5% 3.96 1.39 3.93 409.4 3.96 1.39 3.93 409.4 

C.V. 19.60% 21.33% 7.82% 8.78% 19.60% 21.33% 7.82% 8.78% 
 

 
 5 ،1ميثيل والعزالت الرثال   ة أن مبيد تولكلوفوسبينت الدراس

تمتلك تأثيراٍت ايجابيٍة في نمو نباترات   T. koningiiالعائدة للفطر 7 و
البطاطا/البطاطس المعداة بالفطر الممرض، وكان هذا التأثير معنويرًا 

ميثيرل، وكران  ولمبيد تولكلوفروس  T. koningiiللفطر 5للعزلة رقم 
يضًا في اإلنتاج مقارنًة بنباتات الشاهد المصراى التري التأثير معنويًا أ

سجلت نموًا منخفضًا. ولم تسجل فروقات معنوية فري نمرو نباترات 
البطاطا/البطاطس السليمة )غير المعداة( وانتاجها مرن الردرنات فري 

، بينما سرجلت زيرادة T. koningiiالمعامالت المعالجة بعزالت فطر 
 (. 1ميثيل )جدول  معاملة تولكلوفوسمعنوية بسيطة في اإلنتاج في 

 
أدى استخدام صرور مختلفرة مرن المبيرد  - ، سراقى1997تجربة 

مسحوق قابل للبلل(  %50مسحوق تعفير أو  %10ميثيل ) تولكلوفوس
لمعاملة درنات اكثار البطاطا/البطاطس المصابة  1997في تجربة عام 

اصابة درنات  طبيعيًا بمرض القشرة السوداء الى خفض شديد في نسبة

المحصول الجديد مقارنة بمعاملة الشاهد المصاى، فانخفضرت نسرى 
، للمبيدين المستخدمين على التروالي. بينمرا %7.4و 2.6اإلصابة الى 

. وكان %63.2كانت نسبة اصابة الدرنات في معاملة الشاهد المصاى 
متوسطًا، فبلغت نسبة اصرابة   T. koningiiللفطر  5تأثير العزلة رقم 

 ميثيرل . وأبدى المبيد تولكلوفروس%24.5درنات المحصول الجديد 
نتائج ممتازة في التخلص من مرض القشررة السروداء، عنرد  50%

م طولي لمعاملة التربة أو لررش التربرة  1غ/ 0.5استخدامه بمعدل 
ونباتات البطاطا/البطاطس أثناء موسم النمرو، اضرافة الرى معاملرة 

التعفير أو الغمرس، وتراوحرت نسرى الدرنات بذات المبيد؛ سواء بر
 (.2)جدول  %7.7–0.0اإلصابة ما بين 

 واحتلت معاملة تعفير بذار البطاطا/البطاطس بالمبيد تولكلوفروس
، ومن ثم معاملة التربة أثناء موسم النمو بالمبيد نفسه على %10ميثيل 

م طولي المرتبرة  1غ/ 0.5مسحوق قابل للبلل، بمعدل  %50صورة 
تسجل فروقات معنوية ما بين المعامالت التي استخدم فيها  األولى. ولم
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ميثيل بصورتيه لمعاملة درنات اإلكثار قبل الزراعة،  مبيد تولكلوفوس
وتلك التي عوملت فيها التربة أو التربة ونباترات البطاطا/البطراطس 
خالل موسم النمو بالمبيد نفسه، اضافة الى معاملة البذار قبل الزراعة. 

 ، بينما كان2.5–0.0شر اإلصابة في المعامالت تلك ما بين وتراوح مؤ
متوسطًا، فبلغ مؤشر اإلصرابة  T. koningii للفطر  5تأثير العزلة رقم 

في حالة معاملة البذار فقط، وبلغ مؤشر اإلصابة في حالة معاملة  7.6
بذار البطاطا/البطاطس بمعلق فطر المكافحة الحيوية ومن ثم معاملرة 

ش التربة ونباتات البطاطا/البطاطس أثنراء موسرم النمرو التربة أو ر
، على 20.4و 15.7مسحوق قابل للبلل  %50ميثيل  بالمبيد تولكلوفوس

التوالي، بينما بلغ مؤشر اصابة الدرنات في معاملة الشراهد المصراى 
(. ولم يسجل عفن الجذور والعفن األبيض على قواعد 2)جدول  29.2

طس خالل موسم النمرو فري المعرامالت سوق نباتات البطاطا/البطا
 المختلفة، باستثناء الشاهد المصاى.

في مكافحتها  T. koningii تراوحت الفاعلية التقنية لعزالت الفطر 
 لمرض القشرة السوداء علرى درنرات البطاطا/البطراطس مرا برين

، عندما اسرتخدمت 1995في التجربة المنفذة في عام  66.4%– 50.0
املة درنات بذار البطاطا/البطاطس قبل الزراعة في تلك العزالت في مع

المعامالت المختلفة، دون أي تدخل الحق بالمواد الكيميائية أثناء موسم 

فري  %74.0و 66.4؛ 5النمو. بينما بلغت فاعلية عزلة الفطر رقرم 
 ، على التوالي.1997و 1995عامي 

وتم التوصل الى نتائج ممتازٍة في مكافحة هرذا المررض علرى 
ميثيرل لمعاملرة  رنات البطاطا/البطاطس باستخدام مبيد تولكلوفوسد

في  %89.3درنات اإلكثار قبل الزراعة، وبلغت الفاعلية التقنية للمبيد 
لدى استخدامه في غمس درنات اإلكثار على صورة  1995تجربة عام 

. بينما بلغت كفاءة المبيرد فري صرورتيه؛ %50مسحوق قابل للبلل 
 ميثيرل مسحوق قابل للبلرل أو تولكلوفروس %50 ميثيل تولكلوفوس

في تجربة عرام  %96.2و 93.8مسحوق لتعفير درنات اإلكثار  10%
، على التوالي. وازدادت كفاءة المبيد المذكور عند اضافته الرى 1997

التربة خالل موسم نمو نباتات البطاطا/البطاطس، اضافة الى معاملرة 
 94.2ى صورتيه، فبلغت كفاءته درنات بذار اإلكثار قبل الزراعة بإحد

ميثيل رشًا  ، على التوالي. وكانت نتائج استخدام تولكلوفوس%100 و
على نباتات البطاطا/البطاطس والتربة خالل موسم النمو، اضافة الرى 

 %50 ميثيرل معاملة درنات بذار اإلكثار بإحدى صورتيه )تولكلوفوس
ق تعفير(، مماثلة مسحو %10ميثيل  أو تولكلوفوس مسحوق قابل للبلل

 91.4لنتائج معاملة البذار فقط، وبلغت فاعلية المبيد في كلتا المعاملتين 
 ، على التوالي.%94.9 و

 
ميريرل فرد اصرابة درنرات بطاطا/بطراطس المحصرول الجديرد  أوالمبيد  وليلوفوس.Trichoderma koningii Oudem للفطر  5 يرير العزلة رقم . 2جدول 

 .*1997(، الصن  " دراجا "، سراقب، .Rhizoctonia solani Kühnاء )بمرض الهشر  السود
Table 2. Effect of No. 5 isolate of Trichoderma koningii Oudem. or tolclofos methyl on progeny tubers infection with black scurf 

(Rhizoctonia solani Kühn), Draja Cultivar at Sarakib, 1997*. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المعامالت المطبقة خالل موسم النمو
Treatments applied during 

 the growing season 

 درنات اإلكثار المصابة عوملت بـ
Infected seed tubers were treated with 

 %50ميثيل  تولكلوفوس
 مسحوقاً قابل للبلل

tolclofos methyl  50% 

WP 

 
 %10ميثيل  تولكلوفوس

 مسحوقاً للتعفير
tolclofos methyl 10% D. 

 للفطر 5العزلة رقم 
T. koningii 

No. 5 isolate of  T. 

koningii 

نسبة اإلصابة 
)%( 

Percentage of 

infection (%) 

مؤشر 
 اإلصابة

Index of 

infection 

نسبة اإلصابة 
)%( 

Percentage of 

infection (%) 

مؤشر 
 اإلصابة

Index of 

infection 

نسبة اإلصابة 
(%) 

Percentage 

of infection 

(%) 

مؤشر 
 اإلصابة

Index of  

infection 

 لم  نفذ أي معاملة ميافحة
Control treatments were not applied 

7.4  1.8 2.6 1.1 24.5 7.6 

 45ميريل بعد  معا ملة ال ربة بالمبيد  وليلوفوس

 يوماً م  الزراعة
Soil incorporation by tolclofos methyl 

50%, 45 days after planting 

5.3 1.7 0.0 0.0 39.5 15.7 

ميريل بعد  رش ال ربة والنبا ات بالمبيد  وليلوفوس
 يوماً م  الزراعة 45

Furrow spray by tolclofos methyl 50%, 45 

days after planting 

7.7 2.5 3.9 1.5 45.0 20.4 

 %5أقل فرق معنوي عند مس و  اح مال 
LSD at P= 5% 

7.98 3.16 7.98 3.16 7.98 3.16 

C.V. )%( 17.0 15.6 17.0 15.6 17.0 15.6 

 ليل م  الشاهد المصاب والشاهد السليم، على ال والد. %0.0و %29.2، ومؤشر اإلصابة %0.0و %63.2بلغت نسب اإلصابة   *
 * Percentages of infection were 63.2%. and 0.0%, index of infection were 29.2% and 0.0% for infected and healthy controls, respectively.    
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 التجارى المخبرية:      
غ مادة فعالة/ليتر( من مبيد  2و 1، 0.5منعت التراكيز المختبرة )

مسحوق قابل للبلل، المضافة الرى مسرتنبت  %50ميثيل  تولكلوفوس
، وحالرت دون R. solaniبطاطا/بطاطس ديكستروز آجار، نمو الفطر 

احتفاظه بحيويته على المستنبت الغذائي وذلك عند تحضينه مخبريًا لمدة 
، بينما نمى الفطر الممرض في س° 2±23يومًا في درجة حرارة  14

 أيام. وقد أعاق المبيد تولكلوفوس 5مم خالل  90معاملة الشاهد، وبلغ 
على  T. koningiiفي التراكيز المختبرة سابقًا، نمو الفطر  %50ميثيل 

 22.0المستنبت الغذائي وحال دون تبوغه، وبلغ قطر نمو  الميسليومي  
يومًا من التحضين على المستنبت المسمم بالمبيد في تركيز   14مم بعد 

مرن فطرور  ختلفرةنرواع مألاألدنى. وأظهرت االختبارات الحيوية 
ة تباين فاعلير T. koningii)وT. hamatum و T. virensالتريكوديرما )

تحت الظروف  R. solaniثماني عزالت منها تجا  نمو الفطر الممرض 
وكان من أكثرها كفاءة وعلى التوالي؛ العزالت ذات األرقام  ،المخبرية

 (.3)جدول  T. koningii، العائدة للفطر 1و 7و  5
 

فررد نمررو الفطررر  .Trichoderma spp.  رريرير عررز ت فطررور 3جدددول 
المنمرررا  علرررى مسررر نبت ،  .Rhizoctonia solani Kühnالممررررض

أيرام مر  ال حضري  علرى حررار   7بطاطا/بطاطس ديسر روز ججرار، بعرد 
 .1995)مم(،  س° 23±2

Table 3. Effect of Trichoderma spp. isolates on pathogenic 

fungus growth of Rhizoctonia solani Kühn. cultured on PDA 

medium, after 7 days incubation at 23±2°C (mm), 1995. 

 

 
 
 

رقم عزالت 
فطور 

 التريكوديرما
Number of 

Trichoderma 

isolates 

 
 
 
 
 
 

 الفطور المتنافسة
Competing fungi 

متوسط قطر نمو 
  R. solaniالفطر 

في مستنبت 
 التنافس )مم(

Mean 

diameter of R. 

solani growth 

in competitive 

medium (mm) 

1 R. solani   X   T. koningii 16.3 

2 R. solani   X  T. koningii 24.7 
3 R. solani   X  T. hamatum 41.7 
4 R. solani   X  T. koningii 35.3 
5 R. solani   X  T. koningii 5.0 
6 R. solani   X  T. hamatum .046 
7 R. solani   X  T. koningii 16.3 
8 R. solani   X   T. virens 29.7 
 مم. 90فد معاملة الشاهد= R. solaniم وسط قطر نمو مس عمر  الفطر  

فد معامالت الشاهد   Trichodermaسط قطر نمو مس عمرات عز ت فطورم و
 مم. 90= 

Mean diameter of R. solani colony growth for control treatment = 

90 mm. 

 Mean diameter of colonies growth of Trichoderma isolates for 

control treatments = 90 mm 
 

 المناقشة
 مسرحوق تعفيرر  %10ميثيل بصورتيه ) يعّد المبيد تولكلوفوس

لدى  ،R. solaniمسحوق قابل للبلل( فعال جدًا في مكافحة فطر  %50و

استخدامه في معاملة درنات اكثار البطاطا/البطاطس تحت الظرروف 
صطناعية أو الطبيعية، وكرذلك عنرد الحقلية؛ سواء بوجود العدوى اال

مسحوق قابل للبلل، ممرا انعكرس  %50استخدامه مخبريًا في صورة 
ايجابًا على نمو نباتات البطاطا/البطاطس وانتاجها من الردرنات. وزاد 
من فاعلية المبيد خلطه بالتربة حول نباتات البطاطا/البطراطس أثنراء 

ولي، اضافة الى معاملرة م ط 1غ مادة فعالة/ 0.5موسم النمو، بمعدل 
درنات اكثار البطاطا/البطراطس قبرل الزراعرة بإحردى صرورتيه 

 ميثيرل مسحوق قابل للبلل أو تولكلوفروس %50ميثيل  )تولكلوفوس
، %6.2 و 0.4مسحوق تعفير(، وبلغت هذ  الزيادة في الفاعلية  10%

على التوالي، وهي اضافة لكونها غير معنوية، فهي غير مبرررة مرن 
ميثيل رشًا على  ية االقتصادية. ولم يكن الستخدام مبيد تولكلوفوسالناح

التربة ونباتات البطاطا/البطاطس اضافة الى معاملرة الردرنات قبرل 
الزراعة تأثير معنوي يذكر في خفض نسبة اإلصابة وشدتها، بالمقارنة 
مع معاملة درنات اإلكثار فقط أو معاملة درنات اإلكثار ومن ثم معاملة 

 %10ميثيرل بصرورتيه:  ة. ويعّد استخدام المبيرد تولكلوفروسالترب
مسحوق قابرل  %50غ مادة فعالة/للكغ، و 0.2مسحوق تعفير بمعدل 

غ مررادة فعالررة/ليتر، لمعاملررة درنررات اكثررار  2للبلررل بمعرردل 
البطاطا/البطاطس قبل الزراعة بهدف مكافحة مرض القشرة السروداء 

ريًا يلبي الحاجة في الحصول أمرًا ضرو R. solaniالمتسبى عن فطر 
على الفاعلية العالية المطلوبة من المبيد المذكور بصورة اقتصادية مع 
الحفاظ على التربة من التلو  بالمبيدات. وقد أكردت بحرو  أخررى 

ميثيل تجا  عفن قاعدة نبرات الخرس  الفاعلية العالية لمبيد تولكلوفوس
رض القشرة السروداء (، وم6)  R. solaniالذي يسببه الفطر الممرض

للفطرر  5تمتاز العزلة رقم  (.37، 36على درنات البطاطا/البطاطس )
T. koningii  بكفاءة عالية في منع نمو الفطر الممرضR. solani   على

المستنبت الغذائي ضمن الظروف المخبرية، اال أنها لم تعرط الكفراءة 
عنويرًا نفسها في مكافحة المرض تحت الظروف الحقلية. وانخفضت م

كفاءة تلك العزلة المستخدمة في معاملة درنات اإلكثار قبل الزراعة مع 
ميثيرل خرالل موسرم نمرو نباترات  استخدام المبيرد تولكلوفروس

مرن  5البطاطا/البطاطس لمكافحة المرض. فكانت كفاءة العزلة رقرم 
في معاملة  عندما استخدمت األخيرة أكبر،  T. koningiiالفطر المذكور

طاطا/البطاطس قبل الزراعة فقط، بالمقارنة مرع المعرامالت بذار الب
ميثيل خلطًا بالتربة أو رشًا  األخرى التي استخدم فيها مبيد تولكلوفوس

على المجموع الخضري والتربة معًا، وعوملت فيها درنرات اإلكثرار 
بعزلة الفطر نفسه. وتحد  اضافة مثل تلك الفطور الحيوية الى التربة 

 مة، تمنع غزوها من قبل الفطور الممرضرة ءأكثر مال المعقمة ظروفًا
(. والمرجح أيضًا ازدياد فاعلية فطور التريكوديرمرا تجرا  28، 27)

المسببات الممرضة في المواسم الالحقة مع توافر الظرروف البيئيرة 
المناسبة الستقرارها في التربة. وتعّد األبرواغ الكالميديرة مرن أهرم 

لفطور والتي تستعيد نشاطها فري الظرروف التعضيات الساكنة لتلك ا
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(. وكانرت األنرواع المختلفرة 30المناسبة معطية نمروات هيفيرة )
قد أبدت في الدراسات المرجعيرة درجرة   .Trichoderma sppلفطور

(، 11، 10مقبولة في مكافحة المسببات الممرضة المنقولرة بالتربرة )
اق والقشررة فانخفضت اصابة نباتات البطاطا/البطاطس بتقررح السر

نتيجًة السرتخدام  %74.5السوداء في التجارى الحقلية، ووصلت الى 
(. وتعّد المقردرة الذاتيرة لعرزالت فطرور 32فطور التريكوديرما )

التريكوديرما في القضاء على الفطر الممرض والحد من انتشار  أكثر 
(. وأكدت بعض 23أهمية من صورة مستحضر  المضاف الى التربة )

 Gliocladium ة:ررررة فطور التريكوديرما التاليررضليالبحو  أف

virens    
(=T. virens) وT. hamatum  في مكافحة الفطور الممرضة، بالمقارنة

T. harzianum (18 ،22 .) و T. viride األخررى مثرل مع األنواع

أكثرها كفاءة في الحرد مرن نمرو الفطرر  T. koningiiوكان الفطر 
 بالمقارنة مرع األنرواع  لظروف المخبرية،تحت ا R. solani الممرض
اج ررادة نمو وانترروأن زي (،  T. hamatumو  T. virensاألخرى )

نباتات البطاطا/البطاطس في المعامالت المكافحة حيويًا ناتج عن تأثير 
عزالت الفطر المذكور في المرض، وليس بتنشيط نمو النباترات كمرا 

فري مجرال  يجاد تقانات حديثرٍة(. ويعّد ا6، 4أكدته بعض المراجع )
المكافحة الحيوية تكون أكثر كفاءة من المبيدات الكيميائية في مكافحرة 

ة رررة حمايرغايًة ملحًة، تتطلبها أهمير R. solani  الفطر الممرض
التربة من التلو  بالمبيدات، مع التركيز على تقدير أدائها في السنوات 

 التي تلي موعد اضافتها الى التربة.

 

Abstract 
Al-Chaabi, S. and L. Matrod. 2002. Control of Potato Black Scurf Disease (Rhizoctonia solani Kühn) Using Some Isolates 

of Trichoderma koningii Oudem. or Tolclofos methyl. Arab J. Pl. Prot. 20: 6-13. 
No. 5 Isolate of Trichoderma koningii Oudem. strongly inhibited the growth of Rhizoctonia solani on PDA medium in vitro. However, its 

efficiency against the disease under field conditions was moderate. Results indicated that tolclofos methyl 50% (0.5 g a.i./L., 1 g a.i./L. and 2 g 

a.i./L.) was very effective against R. solani growth on PDA medium in vitro. Similar results were obtained by using tolclofos methyl 10% (0.2 g 

a.i./kg) or tolclofos methyl 50% (2 g a.i./L.) to treat potato seed tubers infected artificially or naturally with the pathogen under field conditions. 

The tolclofos methyl 50% WP efficiency was 89.3% in 1995 and 93.8% in 1997, whereas the tolclofos methyl 10% D efficiency was 96.2% in 

1997. The efficiencies of T. koningii isolates ranged from 50.0 to 66.4% in 1995, while efficiency of No. 5 isolate were 66.4 and 74.0% in 1995 

and 1997, respectively. The growth and yield of treated potato plants were increased. The effectiveness of fungicide was increased by soil 

incorporation with tolclofos methyl 50% (0.5 g a.i./1 m of row) during the potato growing season, in addition to seed tubers dressing or dipping 

before planting.  

Key words: Diseases, Fungicide, Potato, Rhizoctonia, Tolclofos methyl, Trichoderma. 

Correspoding author: S. Al-Chaabi, Plant Protection Unit, DASR, Douma, P.O. Box 113, Damascus, Syria. 
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