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 ملخصال
فععmoniliforme Fusariumعفطموا عفطفمراف عتم عزم اعفطرياتمالعفطبةمللبعطمولفاعفزرم ع لمف 

F.graminearumبممم ع لمممف عفطممموا عفطفمممراف عفطبفمممالبعفتواترًبممماعبتخافةمممخفلتا ع عفتممم عف تلمممااعفط ممم ا عع
بتلاتنممبعكعخبمماعتمم عف تلممااعفطتضمما عفطريمما عطلريمماععباضممتبطلومم  لعف مم عت ًممالعفطومم  لع مم افلععفطباضممتب

Trichoderma harzianum ففط  لتمبكععفطبوبلتمبجماا علتفخفنملعت ملعفط ماف عخو طبع تبعفبةت ضاعت
%(ع4.67فوعللغمملعنةمملبعفطت لممتيع عبوبلتمما عفجمم لعوممافنعبونفتممبعففضمم بعومممعبومم اعفطنبممفعفط يمما عطلبومماب لع

%(عطللتفخفنملع47وتبماعللغملع عF.moniliformeضم عفطريماععT.harzianum%(عطلو طبع47طللتفخفنلعف 
كعتبماعت ملعفط ماف عفط  لتمبعو م عفجم عععF.graminearum ض عفطريماعT.harzianum%(عطلو طبع47فع 

%(عب اانممبعع4.67ت ةمنا عبونفتمما عوممعنةمملبعف نلمالعزنمم عبوابلمبعفط لممف علو طمبعفطتاتخف تابمماعففطلتفخفنملعبومما  
%(عوممعفط لمف ع767.%(عومعبوابلبعفطشاه كعخبماعتلمت عفجمف عفن رما عوممعنةملبعف فمالبعبم ع .46.لنةلبع 

%(عومعفط لف عفطبو تبعفنازتا عففطبوابلبعلاطلتفخفنملع عخبماعطمف  ع.946ف فاتفبالعإطىع فطبو تبعفنازتا علاطر
عهختماا(عخغ/.ك94إطمىع عفطلموفاعغتماعفطبوابلمبوممععهختماا(عخج /9967بم ع ع27ف  تا عف نتاجتبعطلفن عغفيبع

تمبعلماطرتف فاتف عوممعفط لمف عفطبو ععهختماا(عخج /7ك.7فط لف عفطبوابلبعلاطتاتخف تابماعفعفطلتفخفنملعفبم ع عب 
عومعفط لف عفطبو تبعففطبوابلبعلاطلتفخفنلكععهختاا(عخج /ع.ك74إطىعع 

 فطوا عفطفراف , فطلتفخفنلع,فطتاتخف تابا,  F.moniliforme  ,F.graminearumكلمات مفتاحٌة: 
 

 مقدمةال
ع

ومممعتمعزاطبتمما عفتمم توتلمماعفطمموا عفطفممراف عبمم عتهمم عب افممتاعفط لممف عفطغوفوتممبعففطفممنازتبعففطولرتممبع
عك(7777  فط لترمبعفزتلما  فتةت   عومعتغوتبعفإلنةا عففط تفف عفوممعفطفمنازبطباتلبعفط اط بعلو عفط بحعففألا عف

تلمت عت عفطف تمالعفطبت م  عفألباتختمبعع2010طوما ععFAO عفطواطبتبعف ة عف فاوتالعبن ببعفألغوتبعففط افزب
و مم عت تلمملععزلىعبةممتفاعفطممفي عفطوالمممتبمماطخلمممعطبةمما بعفطب افزممبعففإلنتمما عفت تمماعفطباخمم عفألفاعبمم ع تمم عف

للغملعفطبةما بعفطوالممعفطةمفا عو م عع يمافطومعبفاعفطباخ عفألفاعب ع ت عفطبةا بعفطب افزبعفف نتا ع عتباع
ع(كععFAO 2010 ععخج /هختااع.7933ي علبا ف ع  اهع377377هختااعتزيلعع74.77عفطب افزب

تهبتمبعلةمل عت فتلًماعفطرومااعطلبما  عفطجاومبعإطمىعط م ع عفتوتلاعفطوا عفف م  عبم ع لمف عفطغموف عفألخ ماع
( عفطخ عب عجان عآ اع م عSprague and Dudley, 1988 لت ع عتفعلت علاطب اانبعلاط لف عفأل ااع ع
ف تفما تبعهاولمبعوممعإنتما ععةل ع ةماواعتفطو عع Fusariumكsppعتًاج عفطوا علخاونالع تبعب تلربعب اعفطريا

 Macdonald and ععفطيوا علففةيبعت بتاعفطنلاتالعومعفط  ماعفع م اعفطت م ت فطب ففاعففطغلبعففنازبع
Chapme., 1997ف عةمماببعلاإلضمماوبعإطممىعتنًمماعتنممتمعتزمم ف عبتنفزممبعبمم عفطبتخفتفخةممتنالعفطتمممعغاطلمما عتخممع (ع

ولمىعةملتاعو(ععععSydenham etعal., 1990 and Ross et al., 1992 ععععطإلنةا عفع تفف عفطب ازمب
فطبةمل عفطريما عفألخ ماعتخمافاف عفطمو ع (عتوتلماع F . verticilliodes) F . moniliforme Sheldفطب ماا

بةللا عتزرا عفط لف عفب عفطببخ عت عتفت عهموفعفطريماعفطلما افلع لماعفط ًمفاعزلىعفطخت ف ع تًاج ع لف عفطوا 
 Bacon et al عف نلمالوم عبةمللا عولمفاعلعف نلمالطللما افلعتفعلوم ععف نلمالوفنعةيحعفطتالبعبةللا عبفلع لاع

ففطةمفنعفععطلختم ف عععتةمل عتزرانما عععFusarium graminearum Schwabeع (كعخموط عفطريماعع2001,.
ع(كSutton.,1982 ععطر بعفطلا افلعفولفطًاعفففرافاهاعفف  عنبفهاعلةل عضو عفطبجبفععفطجوا 
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شممخاعخلتمماعزلممىعفطبلتمم فلع باتممبعفطنلاتممالعبمم عفطبةممللالعفطباضممتبعفطب بفطممبعلاطتالممبعتاتخمم علإ عع
فطبلتم فلعفطرياتمبعطبخاو مبعفطبةمللالعفطباضمتبعفطب بفطمبعلاطتالمبعتلم فعغتماعباغفلمبععخباعت عفةت  ف عفطرياتبعك

(عكعب عهناعجا لعفألهبتبع ةمت  ف ععيمانعبخاو مبعل تلمبع(Bunchenauer,1998ألةلا عإ تفا تبعفلتوتبعع
لبةممتفتالعبن رضممبعفتخ مماع باتممبعطللتوممبعفوطمم علففةمميبعيممانععطل رمما عزلممىعتزمم ف عفطرياتممالعفطب بفطممبعلاطتالممب

تتب مماعومممعضمم عبةممللالعتبمماف عفطنلممالععفط تفتممبفطبخاو ممبعفط تفتممبكعفإ عتهمم عفطوففبمماعفطبةممت  ببعومممعفطب افبممبع
فت لملعنجا ما ععفط تفتمبفطو عفةت   عزلىعنيانعففةععوممعفطب افبمبعع .Trichoderma sppفطرياعتنففعلو ع

ع(عكعHarman .,2000 ععألباف لاهاف عزلىعلو عف
وممععفطرف فاتمفبمفزرم عفط لمف عالعفطبةللبعطبما عفطمولفاعفطرياتعز اف  عفةتً ولعهوهعفط افةبع

فتواترًبمماعبمم ع لمف عفطمموا عفتش تفمًاععع F. graminearum عفع F. moniliformeفطموا عفطفمراف 
هموهعضم ع معف/تفعبةت ضاعتجماا عخرياعع Trichodermaفطتاتخف تاباعوياعخرا  عف تلااع عفخوط عبوبلتا ع

 ففط  لتبكعفطبوبلتبت لعفط اف ععفطرياتال
 مواد البحث وطرائقه : 

عكGolden westهجت عفع(27 غفيبعب لمعلوفاعوا عفراف عفن ع:عالمادة النباتٌةع
بم ععزلتًبماتم عفط فمفاعF. graminearum ف عF. moniliformeبم عفطريماعلزم  ععالكائناات الدقٌقاة:
عT. harzianumع بم عفطريماب لتمبععز طمبعكعاطا ببني بعفطبنففا علوا عفطفراف عفطبفالبعومعلو ع  فاعفط

 .Tفطبةت ضماعفطتجماا عفطلتفخفنملعطلريماععع ع فخ مااعفطتاتخف تابماعوممعفط و تمبعبوبمافط فمفاعزلتًماعبم ععتم 
harzianum عspore/g10ع

7
  (كع19ع×عع

 :  معملٌاً ٌفها وتعرمن حبوب الذرة  الفطرٌات المسببةعزل عأوالً :
ع م فت عومايعفط لمف عاطور عفطرف فاتفبمع فطور عفطفا  (عخت ف عوا عبفالبعلب عت ولعز  عزتنالع

ع غبمالعوممعب لمفاعفطخلمفافختعفطتجماا ع هتلفخلفاتمفبماعع777خاعبنًماعفضولعومع ففانعب افيتبعةوبع
علررمفطبو م عفجعاطبما عفطب يمافط لمف عبماتت علعغةمللا فتا ع م ععبععفطا ع  اونع9طب  عع%(ع979ك7فطفف تف ع

وممعلفف عع بمتع لمف ععPDAعلتوبتيلانعلتا عت ف ععفط لف عطت اععومعن للعلو هازلىعفانعتاشتحعبو  كع
عفطنبممففلعفطرياتممبباف لممبع  طًمماعفتمم عتتمما عع7-7طبمم  عع  ع7+79يلممنعف ضممنلعفأليلممانعزنمم ع اجممبع ممافا عخمماع
فزتبما ف عزلمىعبرتماحعت  تم عتنمففعع فتواترًماعًافمت شتف م عتزتم عز طًماعفتن تتًماع(ع ع,.Bacon et alع1994 

ع(ع عف اةلعخاعب :Nelson et al., 1983; Booth., 1971 عععFusariumفطجنتع
ةمم ع عفجممف عتفعزمم  عفجممف عفطبتةممتلتف ع/:ع يمماعفطبةممتوبا  زباعتةمملفع(فط فمماواعفطب ازتممبعطلبةممتوبا  -3

عمعطلبةتوبا كفطًففومعفطفنهعزلىعةيحعفطبةتوبا عفطولف  عفطف عفطةيحعفطةرل
:عفجمممف عفأللمممففنعفطخفنت تمممبعفطفمممغتا عففطخلتممما عفشمممخلًاعفتلوا هممماعتةمممالتع(ع7 زبممماععفط فممماواعفطبجًاتمممبع-7

 ط تيعفطريا  عفتلوا هاعلاطبتخاف كفضوًاعومعففبفطخ بت تبععفطجاف ت لاطبتخاف  عفجف ع
 :ععالممرضة الفطرٌاتت لعزال المرضٌةالقدرة اختبار  ثانٌاً:

فطبةمممللالع علمم عبممم عف تلممااع تفتممبعفطلممموفاعف لفهمماعبمم ععطلرياتممالعفطباضمممتب ا ع لمماعف تلممااعفط مم
عكفطباضتبع فطرياتب(عفأل اا

طًموفعفطغما ع ازملعفطلموفاعلوم عتو تبًماعةمي تا ع:ععوتًماعفمالبعفطيلتوتمبنةلبعفإلفعفطلوفاعنلالإنةلبعف تلااع ك3
تم عكعتةملفععطبم  ع  ع7+79 مافا ععزلىعفانعتاشتحعبشلععلاطبما عضمب عتيلمانعلتما عف ضمنلعزلمىع اجمب

 ةا عنةم عف نلمالعففإلفمالبعفطيلتوتمبع  عت ععفتل عفطتمع ًاعزلتًاعنبففلعوياتبعفطةلتببفطلوفاعز علو هاع
ع خنة عبوفتبعزلىعفطتففطمك

بماعع9فضماوبععتم عPDAتتما عزلمىعلتومبعع37-4:علوم عتنبتمبعفطريماعفطببما عطبم  عفطجا فبمت ضتاعفطبولنعع ك7
ع7ةمميبعفاشممحعفطبولمنعلف علوم عوطم عخشميعفطبتةممتلتف عل ضمت ع جمماجمعفتمبعبما عبو م عفطممىعخماعب ازممبعويا

2X10) ع عفتممم عت  تممم عفطتاختممم عفطجا مممفبمزلمممىعفطبولمممنععطل فمممفاعفطتاشمممتحيل ممالعبممم عفانع
6

علففةممميبع
hymocytometerعفطت رت علاطبا ع تىعفط ففاعزلىعفطتاخت عفطبيلف عإلجاف عفطو فاك ت عت ععع

2X10)ع عفطجا مفبمبولمنعباعب عفطع7عتضت عإجراء العدوى:
ع6

بم عخماعز طمبعبم عفطريماعفطببما عفطمىعيلمنع
لوا عب علوفاعفطوا عفطبو ببعةي تا كعتبماعبوابلمبعفطشماه عوتضما عطًماعبما عب يماعع79ة (عت ف عزلىعع.لتا ع 
فطلمموفاعفطبنتشممبععن لمملتتمما عكعع7-7 ع ومممعفط مم  عطبمم  ع79كعتمم عفطت ضممت عزلممىع ممافا عفطجا ممفبمفطبولممنععلم   عبمم 
تالمب/عتفمتاععجم خ7ومعتفاعل ةتتختبعت تف عتالبعبو ببع ومعوا عفط افا عفطجاوب(علفف عععف ازلاعلو ه

فطنةملبعفطبوفتمبعت م تاعف عتفبما عع73فطنلاتمالعلوم هاعطبم  ععتبملعباف لمبلموفا/عتفمتاكعع9فت ع افزبعفطلوفاعلفف عع
خبماععMacka (1989)فةميبعلا زتبما عزلمىع %(عطلنلاتمالعغتماعفطبنل  مبع ةم عفطةمل عفطبففمف علفعطإلفالب

ع:ععتلم
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 نسبة النباتات غٌر المنبثقة   نسبة اإلصابة
 %37-7 غٌر مصابة

 %77-33عبن رضبعج ف ععإصابة
 %77-73عبن رضبعإصابة
 %7.-73عبتفةيبعإصابة
ع%27-3.عزاطتبعإصابة
 %377-23عزاطتبعج فعإصابة

  كوخ(. فروضتأكد من أنها هً التً أحدثت المرض )م عزل الممرضات من النباتات المعداة وتعرٌفها مرة أخرى للت

 
 ضااادوالمستحضااار التجااااري لهاااذا الفطااار  Trichoderma.sppلفطااار لاختباااار القااادرة التضاااادٌة : ثالثااااً 

ع:ع تحت الظروف المخبرٌة  F. graminearum  و  F. moniliforme ةالمسبب ٌاتالفطر
ع :الممرضة  الفطرٌاتالمباشر على نمو هٌفا  األثر -أ
عبٌئاةعزلمىعتحتاويوممعتيلمانعلتما عع Dual cultureت نتمبعفطم اععفطبم  ف ععفةت   عطًوفعفطغما  •

PDAبةمتوبا عبم ععةم ع9ك7ط حعباخ عفط ة عفألفاعل ااع ياهعبتةافتت عف ة عفطيلنعفطىع ةبت ع ت عكع
ع4زبماععPDAلتومبعفطبنبما عزلمىع(ععF. graminearum  فتع F . moniliformeع فطريماعفطببما ع

 عالحٌوٌاةبةمتوبا عويماعفطب افبمبععبم ةم عع9ك7تباعفط ة عفط انمعب عفطيلنعفطلتا عوتل حعل ااع يماهعتتا كع
Trichoderma harzianumع  تفعفطلتفخفنلعفطو عتزت عتنبتتهعزلىعلتوبعPDAعكتتا عتتضا ععبزباعةلوع

فخماععفط تفتمبافبمبعتباعومعبوابلبعفطب اانبعط حعباخم عفط ةم عفألفاعبم عفطيلمنعلماطرياعفطببما عتفعويماعفطب 
عومممعفط مم  7+79 اجممبع ممافا عزلممىع عتت ضممتمم عفطعزلممىعفنرمماف كع  يمماع تمماتع  طًمماععتمم تتمما عع4-9طبمم  عع  

لشمخاعتمفبمععفتم ع ةما عفطنةملبعفطبوفتمبعطلت لمتيععفط تفتبطرياعفطببا عفوياعفطب افببعفطبةتوبا عطخاعب عف
ع:ععEdgington et al. 1971فونع

عتفةميت يااعفطنبفعفطريا عومعفطبوابلمبع/عبعبتفةيع–فطنبفعفطريا عومعفطب اانبععت يااعتفةي%عطلت لتيع=ع بعع
عكعع377×ت يااعفطنبفعفطريا عومعفطب اانب(

 ضااد الفطاار المساابب لااذبول الااذرة الصاافراء  .Trichoderma sppعاازالت الفطاار فاعلٌااة دراسااة  :رابعاااً 
Fusarium.spp.  ع:ععفً الظروف الحقلٌة

ع:راعةتحضٌر تربة الحقل للز• 
عععع ضمال ع م عت عت وعخبتبعب عتالبعفط  اعإلجاف عت لتاعطًاعطبواوبعخبتبعفألةمب  عفطففجم عإضماوتًاع

ة عزنم باعخانملعايفلمبعفط  ماعخاوتمبعع77ل  ف عععمٌقعحرثفطتالبععحرث فن عطل افزبعع ت ععت عع(3 بةا بع
ةمبا ععكجامع77ةمبا علفتمات/ عععجمك 24تفاتاع/ع ععكجمع.7لو عاتًا ع  عتضترلعفألةب  ع ة عت لتاعفطتالبع ع

عوفةرفا / ن ع(عكع
( ع7×عع7ةمم عكف ةممبلعإطممىعتطممففحعل لومما ع 47 ييمملعفطتالممبعطل افزممبعفعفطلومم علممت عفط مميعفف  مماع

فل   ع تطففح(عبخاافلعطخاعبوابلبع  ع ازلعفطلوفاعومعجفاعزلىع يفيعومعفط ل عفطولمف عبم عفط ميع تم ع
فتم عع7733-4-37لمت عفطجمفا عفف  مااعفتبملعفط افزمبعلتماات عةم عع79فضولع لتا عومعفطجفا عفلبةماوبع

ععع:تنرتوعفطبواب لعفطتاطتب
 .F  و  F. moniliformeاإلصاااابة بخلاااٌط  مااان تطاااور أعاااراض تاااأثٌر الترٌكودٌرماااا علاااى  •

graminearum ع:عحتى مرحلة النضج  على الذرة الصفراء
فاومعغتاعبواباعوممعتالمبعفط  ماعع(  لف عت عومعفألفاع افزبعلوفا ت عت عت ضتاع   عشففه ع

عwp لاطبةت ضمماعفطتجمماا عفطلتفخفنمملبوابمماعلاطتاتخف تابمماعفوطمم علتورتمماهعع لممف فتمم عومممعفط ممانمع افزممبع
 x 19 تاختمم 

7
بعبو تممع لممف فتمم عومممعفط اطمم ع افزممبععلمموفاعج /خجمماف 37لبومم اععع(رامجاا 1/   جرثومااة  11

فطبولمممنععتضمممت  تممم ععفلنةممم عبتةمممافتبعF.moniliforme,F.graminiarumل لمممتيعفطريمممات ععفمممنازتا ع
2X10) بممماعتاختممم عع(77 جممم ع عF.moniliformeطلريممماعععفطجا مممفبم

6
طلريممماععفطجا مممفبمإطمممىعفطبولمممنعع

F.graminiarum2) باعتاخت عع(77 ج ع عX10
6

طًبماععععفطجا مفبملماطبولنععفط لمف لن معععفطوم فاععفتبلع
ععةازبعفل   عبخاافلعطخاعبوابلبعك72ب  ع

فه ع افزممبعنرممتعفطبومماب لعفطةممال بعبممععإضمماوبعفطبةت ضمماعفطتجمماا ع فطلتفخفنممل(عت المماعهمموهعفطشممف
 .ع/ع ن عج خع3لبو اععزن باعخانلعايفلبعفطتالبعخاوتب لاعفط افزبععT.harzianum لتلالعطلرياع

ع:عوتم حساب
 تتا عب عفط افزبعكعع.تتا عفع.تتا عفع7:ت ع ةالًاععلو ععنسبة االنباتع -3
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فزتبما ف عزلمىععتف ع تىعبا لبعفطنضممكع39ةالًاعزن ع ًفاعتفاعز ببعطلبا ع  عخاع:عت ع عنسبة اإلصابة-2

Nفطبوا طب:ع

n
P

100.


عععع

عـعز  عفطنلاتالعفطبفالبع  nـعز  عفطنلاتالعفطخلمكععN ـعنةلبعفإلفالبعخنةلبعبوفتبعكعP ت ع:عع
نلاتمالعع(37 فوطم عل  موعععاهختا/كجمعنتاجتبع:ععت عفط فا علاطيانعفطت فتبعفع ةا عف المؤشرات اإلنتاجٌة -3

عب اانبعبععفطشففه عكععزشففوتا عب عخاعبخاا
 

 النتائج 
ع

   معملٌاً من حبوب الذرة وتعرٌفها  عزل الفطرٌات المسببةتف  :ع
ع:عع  F.moniliforme:عفطرياع(3 
عتتا عكعع37ة علو عع4نبفعفطبةتوبا ع:عةاتععف ياعفطبةتوبا عتخ اعب ع•ع
عتلتف عفطًففوم:عبفجف عفطفنهعتلت عبشف علاط ها عكعفطبتة•ع
عطف عفطبةتوبا عتةراعفطيلنع:علات اطمع  عتفلحعلنرةجمعلت   عزباعفطبةتوبا عكع•ع
(ع:عغ تا عفطو  عشخلًاعلتضمف علم ف ع مففج عوممعبجبفزمالعMicroconidiaفطخفنت تبعفطفغتا ع عفطجاف ت •ع

ع(كعع9-8.1×عع3-كع2.8عmز ت  عتلوا هاع عتفعة ةاعتنتمعز عوتاطت فلعت ا تبعفت تانا ع
تيل ع ًفاهاعتومات عفطبةمتوبافلعاعع–(:عنا ا عفطفجف عMacroconidiaفطخفنت تبعفطخلتا ع ععفطجاف ت •عع

UVففج عنًاتتًاعفط بتبعبةمت  بعففط از تمبع  بتمبعتلوا هماععع9-7بتفةيبعفطيفاعضت بعبةت تببعنفزا عباععطًاعع-ع 
 3.9 mععك 46-33.3)×ع-3.4-ع
عفطخ بت تبع:ععغتاعبفجف  عكعععفطجاف ت •ع
(2 )F.graminearumععع:ع
عتتا عكعع37ة علو عع4نبفعفطبةتوبا ع:عةاتععف ياعفطبةتوبا عتخ اعب ع•ع
عفطبتةتلتف عفطًففومع:عبفجف عطفنهعتلت عكع•ع
عطف عفطبةتوبا عتةراعفطيلنع:عت باعنلتو عكع•ع
ع(:عغاولبعكعMicroconidiaفطخفنت تبعفطفغتا ع عفطجاف ت •ع
 مففج عشمخلًاعفةميففنمعنًاتتًماعع4-7(:عبتفةميبعفطيمفاعطًماعMacroconidiaفطخفنت تبعفطخلتما ع ععفطجاف ت •ع

عكععع6.2m)-3.6×(36-65فط بتبع لبتبعبتيافطبعففط از تبع  بتبعتلوا هاع
ع(عك9.2-8.4×12-10.3عmفطخ بت تب:عبفجف  عومعة ةاعتفعبجبفزالععتلوا ها ععفطجاف ت •ع
ع
ع:عععةالممرض الفطرٌاتمرضٌة لعزالت لاختبار القدرة اع(7 

فنةمملبعفإلفممالبعفطيلتوتممبعفطتمممعع%ع(4. ععفطتمممعللغمملع27تمم ع تمماتعنةمملبعف نلممالعطلفممن عغفيممبع
تم ععF.graminearumف   عز  لعب عفطريماععع F.moniliformeتالععز  لعب عفطرياعع%(0للغل ع

 فطجم فاعبتلاتنمبععباضمتبتوتمبع تم عت ًمالعفطوم  لع م افلعوممع ماف عفط  ماعفطيلعفطباضمتبف تلااع م اتًاع
ع(عإطمىعبتفةميبعوممعfm1,fm2 ,fg5,fg7بم عبن رضمبععوممعفطوم  لع ععفإلفمالب اجمبعتافف ملع تم ع ع(3

عكعععباضتب(عوتباعط عتل  عبوابلبعفطشاه عت ع  ا عfm3,fm4,fg6 ععفطو  ل
 

اعتمااداً علاى نسابة F.graminearum   و F.moniliformeعازالت الفطار درجة اإلصاابة ل( 1جدول )
 النباتات غٌر المنبثقة

 العزلة % للنباتات غٌر المنبثقة اإلصابةدرجة 

 fm1ع77عبن رضبعإصابة

 fm2ع72عبن رضبعإصابة

 fm3ع9ك.7عبتفةيبعإصابة

 fm4ع97عبتفةيبعإصابة

 fg5ع7ك.7عبن رضبعإصابة
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 fg6ع77عبتفةيبعإصابة

 fg7ع77عبن رضبعإصابة

 الشاهدع7ك7 ابةغٌر مص

ع
زبماعتب لملعفألزماف عزلمىعفطلما افلعفزاطتمبعع اجالعإفمالبعفطبباضبعفطرياتالت ًالعهوفعف  ع

عفولفطًماعف فرافاعخاباعفطنلمالعفطمف  عت م  عوممعفطنلاتمالعز  عتف ععللًتا عفففرافاعومعفألفافنعفطةرلىع  عع73
بني ممبعفطةممانعتمم عزمم اعفطبةممل ععفلباف مماعبت  بممبع ًممالعتزرمما عومممعفبممفلعلوضممًاعفافنفألفتشممفهالعومممع

فطم اع اععب مايععبم عجموفاعفطنلاتمالعفطبفمالبعزلمىعععك(Sutton.,1982 عععفهوفعتترمنعبمعفطباضمعبنًاعكعع
عنبلعفطبةمتوبافلعفطرياتمبعف ًمالعللمف عتلمت عبشمف علماط ها عتزلمىعفطيلمنعع79زن ع افا ععPDAلتوبع   

زلممىعفطيلممنعفطممف عف بمماعنلتممو عتةممرلهعفت لتمملعفللممف علنرةممجمعتةممراعفطيلممنعوتبمماع ًممالعت ممااعللممف عتلممت عت
لومم عزمم اععكعF.moniliforme,F.graminiarumفط افةممالعفطبجًاتممبعلمم  عفطوابمماعفطبةممل عهممفعخمم  عبمم ع

فطبباضممالعبمم عفطنلاتممالعفطبومم ف عتمم عفجمماف عزمم فاعت ممااعطللمموفاعفت ًممالعفطنلاتممالعنرممتعفألزمماف عتمم عزمم اع
عك عخفخ(عف عواعفطبةل عفطباضمعبنًاععفتواترًاعبا عف اا

ضاااد الفطااار المساابب لاااذبول الاااذرة  Trichoderma.sppثانٌاااً: اختباااار القاادرة التضاااادٌة لعااازالت الفطاار 
   :المعملٌة( تحت الظروف  F.graminearumو   F.moniliforme)Fusarium.spp   الصفراء 

 :عالممرضة الفطرٌاتاألثر المباشر على نمو هٌفا  -عت
ععففطو طمممب تبعزاطتمممبعطلبةت ضمماعفطتجمماا عفطلتفخفنممملفجمممف ع مم ا عتضمما ع(7تتضممحعبمم عفطجمم فاع 

T.harzianumضم عفطريماعععفجمف عومافنعبونفتمبعلتنًبمابعععF.moniliformeفععF.graminearumفوعع
عF.moniliformeضم عفطريماععT.harzianumطلو طمبعع%(47 %(عطللتفخفنملعف4.67للغلعنةملبعفطت لمتيع 

 عععF.graminearum ضممم عفطريممماعT.harzianum%(عطلو طمممبع47%(عطللتفخفنممملعفع 47وتبممماعللغممملع 
 ةممبا ععFusarium.spجمم  ف عخلتمماف عبمم عفطيلممنعفطلتمما عوتبمماعف تمماعفطريمماععالحٌوٌااةفف تلمملعوياتممالعفطب افبممبع

 فخوط عبععفطنتاومعفطبت فاعزلتًاعب ع لاع(Sivan and Chet.1989)فهوهعفط افةبعتترنعبعع عفغتاف عبنه
فطنتاومعز  عتخمف عبني مبعوافملبعلمت عفطغم اعفطريما ععطبةمتوبافلععت ًالع(ع ت ع7733 ععاشت  عفلفاغ  ع(

 ععT.harzianumفطريمماعفطببمما عفنبممفعفطغمم اعفطريمما عطبةممتوبافلعوياتممالعفطتضمما عفت عفطريمماعفطبضمما ع
بباعترةاعل  عفطتضا عتخف عب ع  اعآطتالعفطتيرماعفطريما ععنباعوفنعفطغ اعفطريا عطلرياعفطببا فطلتفخفنلع

(عتلت ع فاع تفيعفطرياعفطببا ع  عتاةاع تمفيعطًماععTrichoderma spp عفط تفتبفببعت عت عوياعفطب ا
نًاتالعب للبعتفعببفالعتفع يايت عتفعتزضا عفطتفمانعت تمانعغم اعفطريماعفطببما ع م عت لماعج افنمهعبم ع

ععChitinase عع cellulase ععB-1-3-glucanase مممممممممممممممم اعفومممممممممممممممماف عفألن تبممممممممممممممممالعع
 (Harman.2000.,Chet.,Benhamou.,1997ك 
ع

   F.moniliforme, البٌوكونت على معدل النمو القطري للفطر  T.harzianum( تأثٌر 2جدول)

 المعاملة
F. moniliform F. graminearum 

معدل النمو 
 القطري )سم(

 % للتثبٌط
معدل النمو 
 القطري )سم(

 % للتثبٌط

T.harzianum 36.b 477ع b 47ع

ع362a 47عa 4.67.36 البٌوكونت

Control .62c 764.عc 7ع

Mean 767.عع769عع

C.V % 7622عع76.3عع

LSD  5% 763.عع7673عع

ع
تحات ظاروف العادوى الصاناعٌة اإلصاابة ترٌكودٌرماا علاى تطاور أعاراض معاملة الحبوب باالفطر  تأثٌر :ثالثاً 

 على الذرة الصفراء حتى مرحلة النضج:  F.graminearumو   F.moniliformeبخلٌط  من 
 تفتممبعفط لممف عت مملع مماف ععتاتخف تابمماعزلممىبوابلممبعفط لممف علمماطرياعع(عتمم  تا3فطجمم فاع عتلممت 

فخمموط عت مملعفط مماف ع(ععF.graminearumفعع F.moniliformeفطريمماع عبمم  لممتيعفطومم فاعفطفممنازتبعل
 تم عطمف  عفجمف عومافنعبونفتمبعلمت عفطبوماب لع تم عللغملعنةملبعف نلمالعوممعبوابلمبعلموفاعف فالبعفطيلتوتبع
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زنمم عبوابلممبعفط لممف علمماطرياعتاتخف تابمماعفلاطبةت ضمماعفطتجمماا عع%7ك.4%عففاترومملعفطممىعع.ك4.عفمماوم
ففاتروملعهموهعع%7ك73ف فاتفبمالعتنباعخانلعنةلبعف نلالعوممعفط لمف عفطبو تمبعفمنازتا عل لمتيعفطرلتلتفخفنلع

عنم عبوابلمبعفط لمف زاطلتفخفنملعوتبماعطم عتخم عهنما عومافنع%عوممعفط لمف عفطبو تمبعففطبوابلمبعل7ك79بعإطىعفطنةل
عععكل ف عز فاعفنازتبعفطلتفخفنلع فطبوابلبعتفعلاطتاتخف تاباع
ع

( تاااااأثٌر الترٌكودٌرماااااا علاااااى نسااااابة االنباااااات للاااااذرة الصااااافراء المصاااااابة بخلاااااٌط مااااان الفطااااار 3جااااادول )
(F.moniliforme   وF.graminearum ) 

عفطبوابلب
ع
ع

عفطفن 
ع

علوفاعفاوم
لوفاعبواباع

 T ع
لوفاعبواباع

  F 

ومع+علوفاعفا
فطلتفخفنلع
ع لاعفط افزب

لوفاعبواباع
+عT ع

فطلتفخفنلع
ع لاعفط افزب

لوفاعبواباع
  Fع+

فطلتفخفنلع
ع لاعفط افزب

ع77ع.4ع2.ع.7 47ع7.عفتا ع7ع27غفيب

ع79ع.4ع43ع77 47 4.عفتا .

ع.7ع27ع44ع77 .4 47عفتا .

Golden 
westع

ع77ع44ع..ع77 .. .. فتا 7

ع.7ع.4ع47ع77 49 4. فتا .

ع74ع27ع42ع77 27 47 ا فت.

mean   6776 c74.5عb 41.3f 72.5b 79.3a 45.3e 

 LSD 5% 5.2 للمعامالت 
 

C.Vع4.7ع%ع
 األحرف المختلفة تشٌر إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المعامالت

 *T  =Trichoderma harzianum  للمستحضر التجاري البٌوكونت 
  *F   خلٌط =F.moniliforme,F.graminiarum 

ع
ع F.moniliforme(عت  تاعفطتاتخف تاباعزلىعنةلبعف فالبععل لمتيعفطريماع 4خباعتفضحعفطج فاع 

 ت عطف  عفجف عوافنعبونفتبعلت عفطبواب لع ت عللغلعنةلبعف فالبعوممعفطبوابلمبعععF.graminearumفع
 ععفللغمملعع%عزنمم عفطبوابلممبعلاطتاتخف تابمماعفعفطلتفخفنمملعبومما ع364%عومممع ممت عفن رضمملعإطممىع767لمموفاعفمماومع

زنم عبوابلمبعع.946%عففن رضملعإطمىع767.نةلبعف فمالبعوممع اطمبعفط لمف عفطبو تمبعفمنازتا علاطرف فاتفبمالع
عهوهعفط لف علاطلتفخفنلعك

عالمؤشرات اإلنتاجٌة:
ت  تاعف نتاجتمبعخج /هختمااعطمف  عفجمف عومافنعبونفتمبعلمت عفطبوماب لعفومافنعلمت عفألفمنا ععزن 

ععععععععععطلفممن عععخج /هختممااع367.فعع99نتاجتممبعومممعبوابلممبعفطشمماه عفلمموفاعفمماومفعضممب عفطبوابلممبع تمم عللغمملعف 
خج /هختااعزنم عع64..فعع.946زلىعفطتففطمع عفففللعف نتاجتبعفطىععGolden westععطلًجت فعع27غفيبع

زلمىعفطتمففطمكعفوممععGolden westفعطلًجمت ععع27فطبوابلمبعلاطتاتخف تابماعففطلتفخفنملعبوما عطلفمن عغفيمبع
فعع27طلفمن عغفيمبعععخج /هختااع(7ك.7للغلعف نتاجتبعع اطبعفط لف عفطبو تبعفنازتا عل لتيعفطرف فاتفبالع 
ع27خج /هختمااعطلفمن عغفيمبعع9.62فعع.746ففاترولعإطمىعععGolden westخج /هختااعطلًجت ع(ع.ك99 

ع(ك9 ج فاعتفخفنلعومعزن عبوابلبعفط لف عفطبو تبعفنازتا علاطلعزلىعفطتففطمعGolden westفعطلًجت عع
 

( تاااااأثٌر الترٌكودٌرماااااا علاااااى نسااااابة اإلصاااااابة للاااااذرة الصااااافراء المصاااااابة بخلاااااٌط مااااان الفطااااار 4جااااادول )
(F.moniliforme   وF.graminearum ) 

عفطبوابلب
ع
ع

عفطفن 
ع

لوفاع
عفاوم

لوفاع
بواباع ع

T 

لوفاعبواباع
  F 

لوفاعفاومع
+عفطلتفخفنلع
ع لاعفط افزب

لوفاعبواباع
+عT ع

فطلتفخفنلع
عفط افزب لاع

لوفاعبواباع
  Fع+

فطلتفخفنلع
ع لاعفط افزب
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ع73ع7ع7ع79ع7ع7ع79/4/7733عع27غفيب

ع93ع7ع7ع.9ع7ع7ع37/2/7733

ع7.ع7ع7ع4.ع7ع7ع79/2/7733

ع7733/./37
ع

ع47ع7ع7ع42ع7ع.

ع.4ع4ع.ع27ع2ع37ع7733/./79

Golden 
west 

ع72ع7ع7ع73ع7ع7 79/4/7733

ع79ع7ع7ع97ع7ع7 37/2/7733

ع.9ع7ع7ع.9ع7ع7 79/2/7733

ع7.ع7ع7ع4.ع7ع4 7733/./37

ع43ع7ع4ع49ع.ع37ع7733/./79ع

 mean   4.2b 2.1a 62.2 f 2.3a 1.7 a 57.9cع

LSD  5% للمعامالت 
 

1.62 

C.Vع7ك37ع%ع
 أحرف المختلفة تشٌر إلى وجود فروق معنوٌة بٌن المعامالت

 *T  =Trichoderma harzianum ونت للمستحضر التجاري البٌوك 
  *F   خلٌط =F.moniliforme,F.graminiarum 

ع
 
 
 
 

( تأثٌر المعامالت على االنتاجٌة كغ /هكتار5جدول)  
 
 . Golden westوالصنف   82للصنف  غوطة 

 األحرف الصغٌرة  المختلفة تشٌر إلى وجود فروق بٌن األصناف واالحرف الكبٌرة إلى وجود فروق بٌن المعامالت  
          *T  =Trichoderma harzianum  للمستحضر التجاري البٌوكونت 
           *F   خلٌط =F.moniliforme,F.graminiarum 

 
ع:عاالستنتاجات

تضمما تبعزاطتممبعفت عفطبةت ضمماعفطتجمماا عفطلتفخفنمملعتوضمماع مم ا عتضمما تبعبمم ععتزيمملعفطتاتخف تابمماع مم افل -3
 كع T.harzianumفطو طبعفطب لتبع

  ف لعنةلبعفنلالعفطلوفاعل تا  عتاخت عافشحعفطتاتخف تاباعكع -7
 فطبوابلبعلاطتاتخف تاباعت لعإطىعت رت عومعنةلبعفإلفالبعلاطرتف فاتف عف تا  عومعفإلنتاجتبعك -7
 كع(27ب عفطفن ع غفيبع(عتزيىعإنتاجتبعتزلىعفتخ اعب افببعطلرتف فاتف ( Golden westفطفن ع -7

 التوصٌات : 
بوابلممبعفطلمموفاعلاطتاتخف تابمماعففةممت  ف عفطلتفخفنمملع لمماعفط افزممبعط تمما  عنةمملبعفإلنلممالعففإلنتاجتممبععف رمم ع -3

 فإلفالبعلاطبةللالعفطباضتبعفطبافو بعطللوفاك

 بذار صافً الصنف
بذار معامل 

 Tب 
بذار معامل 

 F ب

بذار صافً + 
البٌوكونت قبل 

 الزراعة

بذار معامل ب 
T البٌوكونت +

 قبل الزراعة

 بذار معامل ب
Fالبٌوكونت + 

 قبل الزراعة

 55i 5674h 4672m 5676g 5776e 4776k 82غوطة

Golden west 6172d 6375c 5576n 6574b 6677a 5678f 

mean 5871D 61C 5179F 61B 6271A 5272E 

LSD5%1714 5 479 2748 11 26 للصنف 

LSD 5% 
 للمعامالت

2716 

c.v 2728 1747 2713 2723 3 1742 
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 فلعإنتاجتبعزاطتبكفةت  ف عتفنا عب عهج ععب افببعطلبا عوع -7
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ABSTRACT 
 

Fusarium  moniliforme and Fusarium graminearum were 
isolated from infected maize grains and then identified by 
microscope. Isolates of these fungi showed differential 
pathogenicity. Antagonism of Trichoderma harzianum as living 
fungus and biocont were tested in vitro and in vivo. Significant 
differences in radial growth were found in vitro where inhibition 
was 76.4% for biocont and 72% for T.harzianum isolate against 
F. moniliform.  Meanwhile, it was 73% and 70% for biocont and 
T.harzianum isolate respectively against F. graminearum. In 
vivo, significantly improve was found in germination percentage 
in case of grain treatment with biocont and  T.harzianum isolate 
(79.3%) compared with 67.6 % of control. Also, these results 
showed noticeable decrease in infection percentage from 62.2 
% in case of artificially inoculated seeds by Fusarium spp. to 
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57.9% in case of artificially inoculated seeds and treated with 
biocont.  The productivity of cultivar Ghota (82) increased from 
55kg/hectar in untreated seeds to (57.6) kg/hectar in seeds 
treated with Trichoderma and biocont , and from 46.2kg/hectar 
in seeds inoculated with Fusarium spp. to (47.6) kg/hectar in 
seeds inoculated  with  Fusarium and treated with biocont .    
keywords: F.moniliforme , F.graminearum , Trichoderma , 

biocont , Maize  
ع

 قام بتحكٌم البحث

ع

 جامعة المنصورة –كلٌة الزراعة  عاٌده حافظ عفٌفىأ.د / 
 مركز البحوث الزراعٌة عبد الودود زكى عاشورأ.د /


