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 فً التربةالفطرٌات المحفوظة عزالت من مراضٌة وإحٌوٌة  اختبار
 وعصام الدٌن عثمان الوحٌدي عٌسى صالح فرج ،يالقمودعبد السالم  أمٌنة
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 المستخلص
 

، ارلاتخترر الاتر  معقمتةالبراتة ال ارستبتخدا الميفيظة  رتالفطرو منعزلة  86 تخبارر يويوةالهدفت هذه الدراسة 
. هتذه العتزالت يويوتة علت  متخبلفتةال يفتظال طرقبأثور لعزالت، يمقررنة لهذه ااإلمراضوة  ةقدراليكذلك اتخبارر 

عتدد بت  استبعردة نمتي  ،عونة فطروة ميفيظة في براتة معقمتة 86هرت نبرئج اتخبارر اليويوة أن من أصل ظيقد أ
 يايتد (، يفطترDeuteromycotaفطروترت براعتة للفطروترت النرقصتة ) 5 :يببضمن فقط ( عزالت فطروة6)
العونترت الفطروتة أيضتيت نبترئج اتخباتررات اإلمراضتوة علت   .(Ascomycotaالفطرورت األسكوة ) وباع  (1)

 111 -%  82متر اتون ) تبرايي اهذه العزالت أن نساة اإلصراة ،عيائل منرساة لهر هر عل اتخبارر الثمرنوة عند
زوتت الالبتختزون بيتت ي ستبمرالم النقل الديريارسبتخدا  طرق ) الثمرنوة يذلكإعردة يفظ الفطرورت  ب  يقد .%(

اكلوتتة  فطروتتة اقستت  يقروتتة الناتترتال رتلماميعتتلبتتيفور ييفتتظ اة فتتي بأستتوا نتتيابستتره  هتتذه الدراستتة  المعتتدني(.
 .لواور -طراالا  – الزراعة ارمعة الفربح

 إتخباررات القدرة اإلمراضوةفطرورت، يفظ في البراة، اتخباررات يويوة، : الدالة لماتكال
 

 المقدمة
 

البتتي بستتاا تخستترئر فرديتتة للميرصتتول ي الممرضتتة للناتترتالفطروتترت متتن أهتت  المستتاارت  عباتترب 
(1،8)

، 
يوتتزا كاوتترا ي مهمتترم علتت  مستتبيع الايتتا العلمتتي ي تخرصتتة فتتي  علتت  الناربتترت يلقتتد لتتالت األمتترار الفطروتتة

يمتداهر  ،المبزاوتد انبلتررهراستاا ، النرامتة عنهتريالاوئوة الصيوة ياالقبصردوة السنيات األتخورة نظرام لألضرار 
يستالالبهر المتخبلفتة يستهيلة انبقرلهتر  ،الكاوترة يإعتدادهر الياستع، العيائلي

(5،6)
يباتري فتي متخباترات أمترار  .

أي بفقتد مقتدربهر هتذه العتزالت اعر  بضوععزل الكثور من هذه المساارت المرضوة؛ إال انه قد ويدا أن النارت 
  Atkinsonأيضيت الدراسة البي قر  اهتر بيبفظ اهر لفبرات طيولة.أي عملورت النقل الديري  اإلمراضوة أثنرء

هتر ايبفظتت ايويوبهتر يقتدربهر اإلمراضتوة اعتد يفظ  Alternaria raphaniأن متزار  فطتر   )1731(سنة 
عنتد عنتد بلقتوح الفاتل أي اللتبالت أي  األاياغ، يل  وظهر أي نقص في يويوة في براة معقمة لمدة تخما سنيات

 الفطروترت:عتدد متن علت   Atkinson  (1732) أاراهتردراستة أتخترع  يفتي، األزهترر اهترلبلقتوح اسبتخدامهر 
Rhizopus nigricans ،Chaetomium indicum ، Chaetomium spiral Penicillum 

purpurogenum ،Fusarium oxysporum ،Aspergillus ustus ،Aspergillus sydowi ،
Aspergillus fumigates ،Circinella spinose ، يوا ياد أن الفطرورت ايبفظتت ايويوبهتر يقتدربهر

 يتتتديا أي باوتتترات فستتويلياوة . أمتتتر اإلمراضتتوة اعتتتد يفظهتتتر فتتتي براتتتة معقمتتتة لمتتتدة تخمتتتا ستتتنيات دين
Shearea et,al. (1772 فقتد أيضتييا أن يفتظ فطتر )Septoria spp.  اعتد 73نستاة نمتي  إلت  أدع %

 3هر عنتد دراتة يترارة لت 13 – 11يفظهر فتي براتة معقمتة لمتدة 
O

   S. graminearumارستبثنرء النتي   
في براة معقمتة ال وبطلتا  ن طرق يفظ الفطرورتأ Smith  (1771)كمر ذكر . % 111كرنت نساة نميه فقد 

في اليقت اليرضر ال بزال اليراة المبزاودة في لواور إلت  يصتر ي. ظة الثمن أي اهد من قال الاريثونمعدات اره
 هتذه الدراستةي  .ي قتدربهر اإلمراضتوة يويوبهردراسة متد ي طرورت البي بصوا الميرصول الزراعوةيبعرو  الف
هوئتة ر من الهوئة العرلموتة للفطروترت )عزلة فطروة ب  اليصيل علوه 38 إمراضوةتخبارر يويوة ي ال بعبار مكملة

ميفيظتة اطروقتة  كرنت يالبي الني ،هي مؤكدة البعرو  من يوا الانا يي  IMI( الكيمنيلا للفطرورت سراقرم 
يمتن نبترئج بلتك  .(1997)القميدع ،سنة( في يقت دراسبهر 11 – 86من ) بتخزونالمدة يوا براييت  دالبافو

عزلتة فطروتة  81 فقتدت، اونمتر اإلمراضتوةعزلة فطروة ميبفظة ايويوبهر ي قتدربهر  86 عل ل ييصالالدراسة 
اطتترق متخبلفتة متتن اونهتر اليفتتظ فتتي  الثمرنوتتة يالعلترونلفطروتتة ، يقتد بتت  إعتردة يفتتظ العتزالت اويوبهتر ارلكرمتتلي



EL-gammudi, Amina A. et al. 

 554 

معقمتة علت  يويوتة يإمراضتوة البراتة المدع بأثور طروقة اليفظ فتي اتخبارر  يفي هذه الدراسة ب  .البراة المعقمة
 .سنيات( من يفظهر 4 – 3اعد مرير ) الثمرنوة يالعلرونالعزالت الفطروة 

يكتتذلك  ،لفطروتترتلهتتذه ااتخباتترر يويوتتة يإثاتترت القتتدرة اإلمراضتتوة عتتردة إلهتتدفت هتتذه الدراستتة فقتتد  ذلتتكيلبأكوتتد 
 .  ارلقس  المسبادة الفطروة البأكود عل  يايد مثل هذه العونرت الفطروة لالسبعرنة اهر في بعرو  العزالت

 

 مواد وطرائق البحث
 

 الفطرٌة: عزالتاختبار حٌوٌة ال
  يقروة النارت )يالميفيظة في البراتة المعقمتة لفبترة فطروة مبياادة لدع قس عزلة 86يالتخبارر يويوة 

، يالنرقصتتتتة  Zygomycotaيالبتتتتي ببضتتتمن فطروتتتترت براعتتتتة للفطروتتترت الزواوتتتتة  (ستتتتنيات 4 – 3متتتن 
Deuteromycota،  يالفطرورت األسكوةAscomycota ( 1اديل). علت  هتذه العتزالت إعردة بنموتة تبم 

ع اتخباتترر اليويوتتة للعتتزالت الفطروتتة الميفيظتتة فتتي البراتتة ، ثتت  أاتتر(PDAدوكستتبريز الاطتترطا ) اوئتتة أاتترر
 مكتتررات لكتتل عزلتتة فطروتتة، يضتتعت  8 استتبعمرلبتت  ي ،( PDA) اوئتتةالمعقمتتة يذلتتك ابنموبهتتر علتت  أطاتترق 

 8 ± 82منهتتر فتتي دراتتة يتترارة المعمتتل )أطاتترق 4
O

أطاتترق أتختترع يضتتعت فتتي اليرضتتنة عنتتد دراتتة 4 ( ي 
 8±  82يرارة)

O
كتل عونتة  ستتدربت  فيصتت ي ، مرات( لكتل عزلتة فطروتة 1باررات )تخهذه اال راكرب ب ي (

يمقررنبهتر  ،، للبأكد من الصتفرت الميرفيلياوتة للعونتةابيضور لروية لفيصهر بيت الماهر فطروة نرموة يذلك
لبأكتتد متتن عتتد  بلتتيا العونتتة ياالفطروتترت، بصتتنو   المتتذكيرة فتتي المرااتتع المبتخصصتتة فتتي البقستتوموة ارلصتتفرت

 أتخرع. قوقةد اكرئنرت
 

 (: الفطرٌات المستخدمة فً الدراسة والمحفوظة فً التربة المعقمة 1جدول )
 مدة التخزٌن بالسنوات الفطرٌات رقم العٌنة IMI ر.م

1 082707 15 Zyarhynchus   moeller 5- 6 

2 045772 24 Cunninghamella    echinulata = 

3 121212 48 Caoanephora    cucurbitrum = 

4 132640 50 Mucor   plumbeus  = 

5 057762 22 Rhizopus   stolonifer = 

6 016203 9 Chaetomium   globosm = 

7 134278 12 Pyrenophora   avenae = 

8 068202 14 Melanspora   zamiae = 

9 132026 11 Peziza   atrovinsa = 

10 021944 20 Neurospora   sitophila = 

11 049781 36 Cochliobolus   geniculus = 

12 129499 32 Cephalosporium   coccorum = 

13 07671 23 Hypomyces   solani = 

14 126287 17 Chrysospoium   xerophilum = 

15 134162 6 Curvulria   symbopogoins = 

16 017454 2 Aspergillus   nigra = 

17 061536 5 Cylindrocarpon   radiciola = 

18 073101 7 Helminthosporium    sativum = 

19 075832 27 Penicillium   griseofulvum = 

20 313021 18 Aspergillus   fumigatus = 

21 026211 49 Penicillium   chrysogenum = 

22 113135 8 Ttichoderma   viride = 

23 068344 39 Phomopsis   ancostoma = 

24 129056 33 Fusarium   solani = 

25 129425 38 Trichothecium   roseum = 

26 089717 19 Aspergillus   flavus = 

27 072324 29 Fusarium   moniliforme = 

28 049948 34 Phoma   violacae = 

 
 -/ مرحلة اختبار القدرة اإلمراضٌة :ثانٌا  

ثالا ماترموع علت  يستا العرئتل  إل قسمت الفطرورت البي أاروت علوهر اتخباررات القدرة اإلمراضوة 
 المنرسا لكل فطر.
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اتتذير أي ثمتترر(، فمنهتتر ماميعتتة بصتتوا الثمتترر )ياستتبتخد  فتتي هتتذه االتخباتتررات ناتترت كرمتتل أي أاتتزاء ناربوتتة  
  المستتبتخدمة فتتي هتتذا االتخباتترر ، ي ماميعتتة بصتتوا الاتتذير، كعيائتتل لهتتذه الفطروتترتذيرالاتتيماميعتتة بصتتوا 

 .هويضح اس  الفطر ي العرئل المنرسا ل ،(8 الاديل)
 

 (: عزالت الفطرٌات المستخدمة فً الدراسة وأجزاء عوائلها المختلفة2جدول )
 

 : ٌةاختبارات اإلمراض
 رم البي بساا أمراضتاتخبورت الثمرر يالاذير السلومة السبتخدامهر كأيسرط أي عيائل منرساة للفطرورت 

  (ثرنوتتة 41 – 11% لمتتدة )51، ياعتتد عملوتتة البعقتتو  الستتطيي للثمتترر يالاتتذير ارستتبتخدا  كيتتيل للثمتترر يالاتتذير
غمرت في مرء مقطر ي معق  

(12)
. 

دقتترئق(  3متتل( متتن معلتتق الفطتتر لمتتدة )11  غمرهتتر فتتي )بتت:  لبننرور المعقمننة سننطحٌا  حقننن ا -1 
(7، 13،12)

ثتت   
يزعت في أطارق زاراوة معقمة بيبيي عل  يرقة برلوح معقمة يملتاعة امترء مقطتر يمعقت  لبتيفور الرطياتة 

اتذرة يامعتدل ثتالا  13علت  كتل طاتق بت  بيزوتع الاتذير علت  األطاترق المعقمتة ايوتا ويبتيي  .الالزمة للفطر
مكترر يايتد اتدين معرملتة كلترهد لكتل باراتة، اعتد ذلتك يضتعت استبتخدا  معرملتة ارإلضترفة إلت   كتللمكررات 

 .ركت بيت الماليظة لبساول النبرئجبي ،األطارق في دراة يرارة المعمل مع بيفور الرطياة عند اليراة
ثت  غمترت   ،  إيداا اريح عل  الثمرر ارستبتخدا  ملترط معقت  يذلتك لبستهول دتختيل الفطترب  :لثمارا حقن -2

مل( من معلق الفطر 11الثمرر في )
(18)

يضعت الثمرر في كؤيا زاراوة معقمة بيبيي عل  يرقتة برلتوح ي، 
كتأا  فتي ةمعقمة يملاعة امرء مقطر يمعق   لبيفور الرطياة الالزمة لنمي الفطر ايوا يضعت كل ثمرة معرمل

في كتأا الستبتخدامهر كلترهد ياعتد باطوتة يعمل ثالا مكررات لكل باراة، مع يضع ثمرة معقمة غور معرملة 
 الكؤيا يضعت في دراة يرارة  المعمل ي بركت ليون بساول النبرئج . 

إلاتراء اتخباترر  ويمتر 81يالبتي نمتت فتي األصتص لفبترة  اتخبوترت ناربترت الطمترط  الستلومة :الجنرور حقنن  -3
بي زرعتت اهتر يهتزت إلزالتة اقروتر إتخراج الناربرت ارفق من األصص ال إمراضوة هذه الفطرورت علوهر يوا ب 

ث  غمرت في مرء مقطر يمعق  إلزالتة بتأثور  ،%51اذيرهر بعقومرم سطيورم ارلكييل  يعقمت البراا العرلق اهر
بت  بقستو  ي، اليقنب  عمل اريح اسوطة في اذير الناربرت يذلك ارسبتخدا  إارة معقمة لبسهول عملوة ي ،الكييل

، ارلنستاة للماميعتة األيلت  متن الناربترت بت  فوهتر عة بيبيي عل  اراتع ناربترتاميالناربرت إل  ماميعبون كل م
معرملة اذير يبراة ثالا مكررات منهر امعلق الفطر يوا ب  غمر الاذير في معلق الفطتر لمتدة تخمستة دقترئق 

3)1)
رء معقت  امتاتذيره  غمترت، أمر المكرر الرااتع امعلق الفطر معرملة هذه البراةيث  زرعت في براة معقمة  ،

الماميعة الثرنوة من الناربرت ب  فوهتر  إمر يب  زراعبه في براة معقمة يتخرلوة من معلق الفطر السبتخدامه كلرهد.
فتي ه زراعبت ت، أمتر المكترر الرااتع بمتامعلق الفطر ادين معرملة اذيرهر ثالا مكررات في فقط البراةمعرملة 

المعمل العردوة متن يترارة ، ث  بركت الناربرت في ظري  ة كلرهدبراة معقمة يتخرلوة من معلق الفطر إلسبتخدام
 ، يالري عند اليراة ي بركت الناربرت لبديون النبرئج.ي إضرءة

 
 
 

 مرحلة حفظ العٌنات  -ثالثا  :
 يبفظ ايويوبهر  اأراع طرق متخبلفة:ب  يفظ العونرت الفطروة البي الزالت ب

 sub- culturing                )النقل الديري المسبمر(         PDAالبتخزون عل   .1
 storage under mineral oil البتخزون بيت الزوت المعدني                           .8
 storage in distilled water البتخزون في مرء مقطر                                   .1

 العوائل الفطرٌات

solani Fusarium برور عباد الشمس 

niliformemo Fusarium نبات الطماطم 

chrysogenum Penicillium ثمار البرتقال 

girseofulvum Penicillium برور الررة 

nigra Aspergillus نبات البصل 

flavus Aspergillus برور الكاكاوٌة 

fumigates Aspergillus برور البازالء 

coccorum Cephalosporium حبوب الشعٌر 
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 storage in Sterile soil البتخزون في براة معقمة .2
 

هذه الطروقة لليفتظ بعباتر متن الطترق الاستوطة لليفترظ علت  يويوتة الفطروترت يبتبلتخص  إن :يالنقل الدور  )1
سترئلة  أيالاوئتة الادوتدة ستياء كرنتت صتلاة  إل في نقل ازء من المزار  الفطروة ارسبمرار من الاوئة المسبهلكة 

  3-2الثالاتة ) مع إعردة النقل مربون ستنيورم علت  األقتل، ياعتد نميهتر بنقتل لتبيفظ فتي دراتة يترارة
o

(، يذلتك 
لبقلوتتل النلتترط اليوتتيي ياقرئهتتر يوتتة لمتتدة طيولتتة. إن الكثوتتر متتن الفطروتترت بيفتتظ اهتتذه الطروقتتة لعتتدة ستتنيات 
ارسبتخدا  اوئة منرساة، ياليفظ النراح ارسبتخدا  هتذه الطروقتة وبيقت  علت  البأكتد متن الاتزء المنقتيل أي )اللقترح( 

ثرت ميايدة اهرمن المزرعة الفطروة مع بانا أي ملي
12))

  . 
زوتتت المعتتدني المعقتت  ال( متتن متتل 11)بتت  اباطوتتة المتتزار  النقوتتة ايتتيالي  :التخننزٌن تحننت زٌننت معنندنً ) 2
  16–13)( المعق  مربون يبتخزونهر عند دراة يرارة رافون السرئل أي الاررافون الطايالار)

o
يعند استبرار   (،

المعتتدني إلتت  اوئتتة غذائوتتة ممرثلتتة للاوئتتة المستتبتخدمة فتتي  النمتتي ونقتتل اتتزء متتن المزرعتتة الميفيظتتة بيتتت الزوتتت
البتخزون 

(11)
. 

من ييا  النمي الفطري في زاراترت أي أنراوتا تخرصتة   (م4)ايضع مكعارت يامهر  :التخزٌن فً الماء ) 3
، يعنتد استتبرار  نمتي العونترت الميفيظتتة ( بيبتتيي علت  مترء مقطتتر يمعقت McCartney bottlesللبتختزون)

رت يبيضتتع علتت  اوئتتة غذائوتتة منرستتاة ايوتتا وكتتين ستتطح المكعتتا الميبتتيي علتت  العونتتة مالصتتقرم بؤتختتذ المكعاتت
 3-2لسطح الاوئة الاذائوة يبيفظ األنراوا في دراة يرارة الثالاة )

o
 )

(12)
  . 

  181تخرصة لليفظ ي بعق  مربون فتي دراتة يترارة  أنراوابيضع براة تخصاة في  :التخزٌن فً التربة ) 4
o 

 
، اعتد عل  معلق الاراثو  المراد يفظهر المعق  الذي ويبييمل( من المرء المقطر ي 1قوقة ث  وضر  )د 13لمدة 

  82 – 81ذلك بيضع انراوا اليفتظ فتي يرضتنة عنتد دراتة يترارة ببترايح متر اتون 
1 

، ي وتر أ 11 – 3لمتدة  
رة األيلت  للنمتي ي بستبتخد  الفطروترت ببيق  فبرة البيضون عل  معدل نمي الفطروترت المتراد يفظهتر تختالل الفبت

، يذلك ويتدا عنتدمر بات  ي ي وصل الفطر إل   مريلة السكينالرطياة المبيفرة في البراة لنميهر، ث  وقل النم
  5- 2البراة، اعد ذلك بقفل أنراوا اليفظ اإيكر  ي بيضع في الثالاة عند دراتة يترارة 

o 
أي بيفتظ فتي دراتة 

يرارة الارفة 
(10)

. 
 

 ئج و المناقشةالنتا
 

 ميفيظة في براة معقمة لمتدة متر يالبي كرنت  28لفطرورتا لماميعة اليويوة اتإاراء اتخبارر عند
فطروتترت )أي متتر وعتتردل  6أن  هتتذه االتخباتررات (، أظهتترت نبتترئج8الاتديل )يالماونتتة فتتي  ستتنيات( 4 –3اتون )
ظهر في البراتة المعقمتة متر اتون اوتد إلت  يكرن نميهر مبفريت اعد يفالمتخبارة( الزالت يوة  % من العونرت 87

يالفطرورت البي مر بزال بيتبفظ ايويوبهتر ببضتمن فطتر (، 1 اديلال(، (PDA، عل  اوئة )عو مبيسط إل  ض
يستتتتتتتاع فطروتتتتتتترت بباتتتتتتتع الفطروتتتتتتترت النرقصتتتتتتتة ، (Ascomycotaيايتتتتتتتد وباتتتتتتتع الفطروتتتتتتترت األستتتتتتتكوة )

(Deuteromycota)الثمرنوتتة ارستتبتخدا  الفطروتتة العونتترت بتت  فيتتص ي .(2 اتتديلال)ميضتتح فتتي  هتتي ، كمتتر
، ي مقررنبهتتر يستتا المرااتتع ي الكبتتا المبتخصصتتة فتتي ماتترل بقستتو  هتتر للبأكتتد متتن الصتتفرت الظرهروتتةالما

 الفطرورت
(8،8)

بت  ياتون النبترئج البتي  دراستةهتذه ال فتيل علوهتر ييصت  الالنبترئج البتي بتاون مقررنة المت ب، يلقد 
 السراقة الدراسةفي ل علوهر ييصال

(1)
ميضتح فتي هتي طرق يفظ الفطروترت كمتر  هنرلك اتخبال  في أنياد ي، 

 ( .4اديل ال(
، أظهرت النبترئج المدينتة الثمرنوة يالبي ب  سراقر بنموبهر للفطرورت اإلمراضوةإاراء اتخبارر القدرة  يعند   

لتت قتردرة علت  وتي ( ، اتأن هتذه الفطروترت ال زا 23 – 12تخالل فبرة زمنوة من أسايعون ال  لهر ي نص  )
، يأكتدت النبترئج إن الفطروترت (3اديل (% كمر هي ميضح في111 -82إصراة عيائلهر انساة ببرايح مر اون 

يالبتتي باتتون  .ستتنيات( 4 – 3لفبتترة زمنوتتة )لالميفيظتتة ارلبراتتة يرفظتتت علتت  يويوبهتتر ي قتتدربهر اإلمراضتتوة 
ارلمقتدرة رئج بارهن علت  إن هتذه الطروقتة ببموز)األعرار النرباة عن إصراة هذه الفطرورت لعيائلهر ،يهذه النب

يمتن  (.هتر يقتدربهر االمراضتوة اصتيرة اوتدةللعونرت البي مر زالت بيتبفظ ايويوب االسبقرار اليراثيعل  يفظ 
لقتتتدرة نبتترئج المريلتتة األيلتت  لهتتذه الدراستتتة التخرصتتة ارتخباتتررات اليويوتتة ي نبتتترئج المريلتتة الثرنوتتة المبعلقتتة ار

بعطتتي فرصتتة أكثتتر لمعظتت   المستتبمر ، أبضتتح أن اليفتتظ اطروقتتة النقتتل التتديريرت الفطروتتةاإلمراضتتوة للعونتت
ة عملوتتة اليفتتظ بيتتت الزوتتت بتتأبي فتتي المرباتتة الثرنوتتي (4)ةظ ايويوبهتتر يقتتدربهر اإلمراضتتوالفطروتترت لاليبفتتر

ر اناتترح اعتتد البتتي بتت  نميهتت الثمرنوتتة فطروتتةالعونتترت الإعتتردة يفتتظ  نهروتتة الباتتررا ثتت   يفتتي .6)اتتديل (المعتتدني
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، يذلتتك لليفتترظ علتت  رصتتود كتترفي متتن العتتزالت النرموتتة اطتترق ستتنيات( 4 – 3يفظهتتر فتتي براتتة معقمتتة لمتتدة )
   .يسا اإلمكرنورت المبرية اليفظ المتخبلفة

 
 ( ºم2+  24( عند ) PDAالحٌوٌة للعٌنات المحفوظة فً تربة معقمة على بٌئة ) اتاختبار :( 3جدول ) 

 مالحظات النمو خارج الحاضنة معدل النمو داخل الحاضنة الفطرٌات ر.ع IMI ر.م

1 082707 15 Zyarhynchus   moeller - - *** 

2 045772 24 
Cunninghamella    

echinulata 
- - *** 

3 121212 48 Caoanephora    cucurbitrum - - *** 

4 132640 50 Mucor   plumbeus  - - *** 

5 057762 22 Rhizopus   stolonifer - - *** 

6 016203 9 Chaetomium   globosm - - *** 

7 134278 12 Pyrenophora   avenae - - *** 

8 068202 4 Melanspora   zamiae - - *** 

9 132026 11 Peziza   atrovinsa - - *** 

10 021944 20 Neurospora   sitophila - - *** 

11 049781 36 Cochliobolus   geniculus - - *** 

12 129499 32 
Cephalosporium   

coccorum 
+++ ++ ** 

13 07671 23 Hypomyces   solani - - *** 

14 126287 17 Chrysospoium   xerophilum - - *** 

15 134162 6 Curvulria   symbopogoins - - *** 

16 017454 2 Aspergillus   nigra +++ ++ ** 

17 061536 5 Cylindrocarpon   radiciola - - ** 

18 073101 7 Helminthosporium    
sativum 

- - ** 

19 075832 27 Penicillium   griseofulvum ++ + ** 

20 313021 18 Aspergillus   fumigatus +++ + ** 

21 026211 49 Penicillium   chrysogenum + - *** 

22 113135 8 Ttichoderma   viride - - *** 

23 068344 39 Phomopsis   ancostoma - - *** 

24 129056 33 Fusarium   solani +++ ++ ** 

25 129425 38 Trichothecium   roseum - - *** 

26 089717 19 Aspergillus   flavus ++ + ** 

27 072324 29 Fusarium   moniliforme +++ + ** 

28 049948 34 Phoma   violacae - - *** 

( **) ( = كنررت ثنالث منرات،)***، ( = ٌندل علنى عندم النمنو -) + ( = نمو بطنئ جندا ، )  ،)+++( = نمو جٌد،  ) ++( = نمو بطئ 
 مرتٌن  كررت=

 
 
 
 
 
 
 

   اسنوات( والعائل المناسب له 6 – 5الفطرٌات التً ما زالت تحتفظ بحٌوٌتها بعد تخزٌنها )مدة :(4جدول )
 العوائل الفطرٌات

Fusarium solani برور عباد الشمس 

Fusarium monilioforme نبات الطماطم 

Penicillium chrysogenum ثمار البرتقال 

Penicillium griseofulvum برور الررة 

Aspergillus nigra نبات البصل 

Aspergillus flavus برور الكاكاوٌة 

Aspergillus fumigatus برور البازالء 
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Cephalosporium coccorum حبوب الشعٌر 

 اختبار القدرة االمراضٌة للفطرٌات النامٌة بعد حفظها فً تربة معقمة  :(5جدول )
 اإلصابة % العائل المرض الفطرٌات ر.ع IMI ر.م

 Deuteromycetesالفطرٌات الناقصة

1 417454 2 Aspergillus nigra 144 نبات البصل العفن األسود 

2 313421 18 Aspergillus fumigatus 33 برور البازالء عفن البرور 

3 489717 19 Aspergillus flavus 91 الفول السودانً عفن البرور 

4 472324 29 Fusarium monilioforme  144 الطماطم الربول 

5 129456 33 Fusarium solani 82 عباد الشمس عفن البرور 

6 47583 27 Penicillium griseoflavum 24 بررات الررة عفن البرور 

7 426211 49 Penicillium chrysogenum 4 ثمار البرتقال عفن األخضر 

    Ascomycetes الفطرٌات األسكٌة

8 129499 32 Cephalosporium coccorum 44 حبوب الشعٌر رراتاموت الب 

ة وطرٌقنن  (4)بطرٌقننة النقننل النندور  ( : مقارنننة بننٌن اختبننارات الحٌوٌننة للفطرٌننات التننً تننم حفظهننا6دول )جنن
م 2 + 24عند درجة حرارة  الحفظ فى تربة معقمة 

o 

 الفطرٌات ر.ع IMI ر.م
 طرٌقة الحفظ

 النقل الدوري تربة معقمة

1 082707 15 Zyarhynchus   moeller - +++ 

2 045772 24 Cunninghamella    echinulata - ++ 

3 121212 48 Caoanephora    cucurbitrum - - 

4 132640 50 Mucor   plumbeus  - +++ 

5 057762 22 Rhizopus   stolonifer - - 

6 016203 9 Chaetomium   globosm - +++ 

7 134278 12 Pyrenophora   avenae - ++ 

8 068202 4 Melanspora   zamiae - + 

9 132026 11 Peziza   atrovinsa - +++ 

10 021944 20 Neurospora   sitophila - - 

11 049781 36 Cochliobolus   geniculus - - 

12 129499 32 Cephalosporium   coccorum ++ - 

13 07671 23 Hypomyces   solani - - 

14 126287 17 Chrysospoium   xerophilum - +++ 

15 134162 6 Curvulria   symbopogoins - - 
16 017454 2 Aspergillus   nigra +++ +++ 
17 061536 5 Cylindrocarpon   radiciola - + 
18 073101 7 Helminthosporium    sativum - ++ 
19 075832 27 Penicillium   griseoflavum ++ - 
20 313021 18 Aspergillus   fumigatus +++ +++ 
21 026211 49 Penicillium   chrysogenum + ++ 
22 113135 8 Ttichoderma   viride - - 
23 068344 39 Phomopsis   ancostoma - - 
24 129056 33 Fusarium   solani +++ - 
25 129425 38 Trichothecium   roseum - - 
26 089717 19 Aspergillus   flavus ++ +++ 
27 072324 29 Fusarium   moniliforme +++ - 
28 049948 34 Phoma   violacae - ++ 

 ( = ٌدل على عدم النمو،  -) +++( = نمو جٌد،  ) ++( = نمو بطئ ، ) + ( = نمو بطئ جدا ، ) 
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VIABILITY AND PATHOGENICITY TESTS OF SOIL 

PRESERVED FUNGAL ISOLATES 
EL-gammudi, Amina A. ; I. S. Faraj and I. A. EL-wahadi 

 

 

ABSTRACT 

 
This study may be accounted as an initial step in establishing 

collection of (gen bank) for isolates of plant pathogenic fungi at Plant 

Protection Department, College of Agriculture, Elfateh University, Tripoli, 

Libya. This study aimed to test the viability and pathogenicity of 28 isolates 

preserved in sterile soil and different methods of its preservations. Results 

showed that only 8 out of 28 isolates could be recovered and found viable 

including; (7 of them belong to Deuteromycota with only one belong to 

Ascomycota). The pathogenicity tests of these 8 isolates on different suitable 

hosts; percentage of infection ranged from 24-100%. The same isolates were 

successfully preserved using different methods.  

Keywords: Fungi, preservation in soil, viability tests, Pathogencity tests,  
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