أهم األمراض الفطرية المنقولة بالتربة التي تصيب البندورة ومكافحتها
د .قصي عمي الرحية  ،مركز البحوث العممية الزراعية في الالذقية
تُعػػالبندوػػامن لهػػفلاصػػـلهزراػػتؿلبنح بنةػػر لبنهزهتػػيلتػػعلفػػمنتي لت ػػعلتػػحنعلتػػعل % 27هػػفلماهػػرنعلةػػاال
بنػػاتتتر لبندتفػػتت تي لزتػػإلداػػالموترا ػػرل 146091طػػفلتػػعلبنهمفػػـلبنح بنةػػعل 1442-1440لنتاػػؿلتػػعل
بنهمفـلبنحنبةعل7611 -7616لمنىل227277لطفل(بنهاهمةيلبالزارتتيلنمحبن لبنحنبةي ل .)7611ل
تػحنعلصػػابلبنهزاػػمؿلتػعلوظػػرـلح بنةػػعله حػؼلمزتػػالبنهزاػػمؿلتػعلاتتتػػر لدتفػػتت تيلمتػنلهػػات لمتعتهػػال
بالفامبلبن تهترتعلتعلبنتفػهتا لبألهػنلبنػاألااإلمنػىلما ػرالبنتندػيل تمبوػتؿلتمبحو ػرلبنزتػمألمبحاتػرالقرداتػيل
بألاػػورؼلبنهحنمة ػيلنإلاػػرديلدههنتػػر لهػػفلقرطوػػر لبنتندػػيلبنتػػعلتزػػرتظلةاػػىلديرت ػػرلطػػمتتلتػػعلتػػنبل
بنػػاتتتر لبنهزهتػػي لمانػػؾلدتش ػ تؿلتن تدػػر لهيرمهػػيلته ػػفلافلتش ػ ؿلهاػػرانلةػػامإلابتهػػيلتحتػػالهػػفلت ػػرقـل
بألت ػنبنلمنػػىلبنزػػالبنػػاألتتعػػانلهعػػالبالفػػتهنبنلتػػعلح بنةػػيلبنهزاػػمؿلامفلبنااػػم لمنػػىلفػػدؿلترةاػػيلتػػعل
ه رتزيلصاهلبنههنتر  .ل
ُلتاربلبنهاهمعلبناانألنودػر لبندوػامن لتزػ لظػنمؼلبنهزهتػر لبنحنبةتػيلدرنعاتػالهػفلبألهػ بن

لبن طنتػي ل

تتمحعلهفددرت رلمنىلهاهمةتتف :ل

 .1أمراض الذبول الوعائي:
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersisi, F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersisi
Verticillium spp., V. albo-atrum

 .2أعفان الجذور والتاج وسقوط البادرات:
Fusarium solani
Macrophomina phaseolina
Phytophthora nicotianae, P.parasitica
Pyrenochaeta lycopersici, P. terrestris
Pythium spp. ,P. aphanidermatum., P. ultimum
Rhizoctonia solani
Sclerotium rolfsii

مرض تفمن جذور البندورة
ُلتعّلا لت اّف لاامن لبندوامن لهف لاصـ لصاه لبأله بن

لماوطنصر لما حنصر لبوتشر بن لتع لبنفرزؿ لبنفمنأ لمهنترل

وهمااتر لههحت لنههنتر لاامن لبندوامن لقرطور لبنتندي لته ف لبإلةتهرا لةاتا لتع لبنانبفر لممتعل
بفتنبتتاتر لبنه رتزيل تمبابن لاه بن
تاتبلبن طنلبنههن

لاامنلبندوامن لتعلبندتم لبندتفتت تيلتعلبنفرزؿلبنفمنأ .ل

لاالمن لبنودر لهفددر لظ منلتينزر لدوتيلةاىلبناامنلبن دتن لمبناغتن لمتع ورل

ناشعت بن لبناانتي ل بنهراي .لمهع لتطمن لبإلاردي لتتزاؿ لبناامن لبنات تي لمت وا لبإلاردر لةاى لبناامنل
بن دتن لبنهظ ن لبن اتوع لبنههتح ل(ش ؿ .)1ل لموتتاي لنانؾ لتوو
لمبنعوران لبنغابتتي لنتتفدب لتع لظ من لاة بن
بنهر ل

ل ر لبنهاهمع لبناانأ لتع لبهتارصل

لبنعمح لبنغابتع لةاى لبنهاهمع لبنوتنأ لناودرتر ل

بنهاردي لمزامإلتعؼلةرـلتعلوهملبنودر لههرلتؤاألمنىلوفرتنلتعلبإلوترجلتنبمز لهرلدتفل26
ِ
علاوظهي لبنحنبةيلبنه ح يل(بفتوابـ لبنتندي لنها  9 -2ل َفَومب ِ لتعلحنبةيلبندوامن )لتعلبندتم ل
م % 96لت

بنحاراتيلبنفمتاتي.لمماا لبنوفرن لمنىل%06لتعلبناتتتر لبندتفتت تيلتعلبنفرزؿلبنفمنأ(ش ؿل )2ل
ّ
م %22تعلدع

لبندتم لبنهزهتيلتعلامنمدر .لتتهتحلبنهن لداعمديلهتزظيلاةن ِ
بتالبنوهمااتيلتعل

بنهنبزؿ لبنهد ن لنوهم لبنهاهمع لبناانأ لتع لزتف لتتزظ لات بننه ل روو ر

لبإلوترج لمتعؼ لبنوهمل

بنوتنألنودر لبندوامن  .ل

ل
شكل  .1دورة حياة الفطر  P. lycopersiciالمسبب لمرض تفلن جذور البندورة .ل

بفػػتواه لبنهدتػػاب لبن تهترتتػػيلتػػعله رتزػػيلبنهػػن لةاػػىلوطػػرؽلمبفػػع لمزييػ له رتزػػيلترةاػػيلتػػعلاناػػر ل
هوتا يلهػفلبنعػرنـ.لماللافلبنت ا ػيلبنعرنتػيلن ػاهلبنهدتػاب لمهػرل بنتػؽلبفػتوابه رلهػفلهوػرطنلدتتتػيلماػزتي ل
ااإلمنىلبنزالهفلبفتوابه ر لل تمبنىلبحاترالبنطابلةاىلهوتار لبنحنبةيلبنعتمتيلبآلهويلدتتترلمازتر.ل ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
شكل  .2أعراض العوز الغذائي وانخفاض اإلنتاج
تن ح لبنا مالتعلبنوظرـلبنزاتإلإلابن لاه بن

لبنودر لةاىلو

ل حرتػيلبنهفػدبلبنهنتػعلمنػىلهػرلامفل

هفػػتمإلبنزػػالبنزػػنجلدرةتهػػرالط بنتػػؽلمافػػرنتبلداتاػػيلناه رتزػػيلبن تهترتتػػي لهو ػػرلتشػػهت لبنتندػػي لاملتعيته ػػرل
درندوػػرن.ل هػػرلبفػػتواـلتطعػػتـلبألاػػورؼلبإلقتاػػراتيلةاػػىلااػػمؿلهيرمهػػيلاملهتزهاػػيلناهػػن .لمهػػؤو بنل
تما

لبألوظرنلمنىلبإلترا لهفلبن رتور لبنزتيلبناقتييلتعلبنه رتزيلبألزترتتيلأله بن

لبنودر .ل

بدائل المكافحة الكيميائية:
 -1الممارسات الزراعية

تف ـلبنظنمؼلبنهورفديلنوهػملودرتػر لبندوػامن لتػعلتو تػؼلشػا لبنهػن لمبنتياتػؿلهػفللتػنصلزامحػا لزتػإل
ته فلتياتؿلبنطرقيلبنايرزتػيلنا طػنلتػعلبنتندػيلهػفلافػتهر لزانتػيللمادػمبغلد وتاتػيل لمهتفػتاتمـلهتػنهـ لةػفل
طنت ػػؽلبالوتد ػػرهلبنش ػػاتالةو ػػالبق ػػتتعلبنا ػػامنلبنهنتت ػػيلزت ػػىلاللتتيط ػػعلمتدي ػػىلت ػػعلبنتند ػػي لدرف ػػتوابـلااب ل
هورفػػدي لمهػػفلحػػـلتهشػػتطلبنتندػػيلماهػػعلبناػػامنلبنهاػػرديلمزنق ػػر.لمتفػ ـلموتػػرجلدػػرا بن لفػػاتهيلتػػعلامفػػرطل
هعيهػػيلمااػػصل دتػػن لنازاػػمؿلةاػػىلهاهػػمعلاػػانأل دتػػنلمفػػاتـ لتػػعلت ػ وتنلت ػ حتنلبنهػػن لتػػعلموتػػرجل
بندوػػامن لنعػػا لاشػ نلدعػػالتشػػتتا رلتػػعلتػػنبلهامحػػي.ل هػػرلته ػػفلبنتو تػػؼلهػػفلبوتشػػرنلبنهػػن لدتاوػػبلبوتيػػرؿل

بنهفػػدبلبنهنتػػعلهػػعلبنتندػػيلمبألا ػ بح لبنودرتتػػيلاملهػػعلاامب لبنواهػػي.لته ػػفلتشػػاتعلبنودػػر لةاػػىلتش ػ تؿل
اػػامنلارودتػػيلااتػػا لنتعػػمت

لهػػرلتيػػالهػػفلبناػػامنلهػػفلا ػ بن لبإلاػػرديلةػػفلطنتػػؽلت ػػمتـلبن مهدمف ػ لامل

بألفها لبنعتمتيلبألونإلةوالقمبةالفمؽلودرتر لبندوامن لمصػابلتحتػالهػفلبإلوتػرجلمبنفػتطن لةاػىلبنهػن ل
ن تػػن لاطػػمؿ لتػػعلزػػتفلنػػـلت ػػفلن ػػابلبإلا ػ بن لت ػ حت بنلهازمظػػرلتػػعلبنتػػنبلبندػػرنا لمبنهامحػػيلدشػػا .ل هػػرلته ػػفل
تو ػػت

لبنت ػػننلبنو ػػرتضلة ػػفلبنه ػػن له ػػفلو ػػتؿلتزف ػػتفلوا ػػرتصلبنتند ػػيلدرن تز ػػيلبنات ػػا لمبنتفػ ػػهتال

بنعتػ ػػمألمبنهعػاوػ ػػعلبنهتػ ػمبحف.لبتد ػػرعلامن لحنبةت ػػيلطمتا ػػيلنادو ػػامن لتهت ػػاله ػػفل2لمن ػػىل9لف ػػومب
وتن رلودرتر لةرتايلقردايلنإلارديلد ابلبنهن

لاللتػ ػحنعل

لقالتياؿلهفلزا لبنهن  .ل

 -2تعقيم التربة بالبخار أو الماء الساخن
ته ػػفلتو ػػت

لاتػ ػنبنله ػػن لت ا ػػفلا ػػامنلبندو ػػامن لدتعي ػػتـلبنتند ػػيلبنها ػػرديلدرف ػػتوابـلبنه ػػر لبنف ػػروفلامل

بندوػػرن لمتُعػ ّػالصػػاهلبنطنتيػػيلاب لتػ حتنلمبفػػعلبنطتػػؼ.لتعػػربلةاػػىلصػػاهلبنط بنتػػؽلت ا ت ػػرلبنعرنتػػي لمقاػػيلو ػػرال
بندوػػرنلمنػىلاهػػر فلماػػمالنيػػررلبن طػػنلبنههػػن لبنػػاألتديػػىلتػػعلطديػػر لبنتندػػيلبأل حػػنلةهيػػر لمقػػالاظ ػػن ل
بنتاػػرنبلحتػػرا لبإلاػػرديلدػػرنهن لةوػػالبنعهػػؽل76لفػػـلدعػػالتدوتػػنلبنتندػػي لمتػػرتيلنت ػ حتنلبندوػػرنلفػػادرلتػػعل
بنا ر لبن تحترتتيلمبن تهترتتيلناتنديلمتعلتمبحو رلبنزتمأ لزتإلتتفدبلديتػؿلهعظػـلبن رتوػر لبنزتػيلبناقتيػيل
بنورتعيلمدورايلاب لبنتترالبنزتمألتعلبنتندي لمصابلاللتت ؽلهعلهدرائلبنحنبةي.

 -3تشميس التربة
بنتشهت لطنتييلنتعيتـلبنتنديلبننطديلبنهغطر لدغطر لدتفتت علمبنهعنتيلألشػعيلبنشػه

لموراػيلوػتؿل

اش ػ نلبناػػتؼ.لمته ػػفلد ػػاهلبنطنتيػػيلنتػػعلاناػػيلز ػنبن لبنتندػػيلمنػػىلاناػػيل رتتػػيل(<96ل) °لنيتػػؿلمرندتػػيل
بنعمبهػػؿلبنههنت ػي لاملمتػػعرت رلدػػرنزنبن لتز ػ لبنيرتاػػيل(96 - 23ل) °لمنػػىلبنزػػالبنػػاألت ػػمفلتتػػالمتػػنل
قران لةاىلمنزرؽلبنتننلدرنودرتر

لاملت مفلا حنلزفرفتيلنافهمـلبن تهترتتػي.لمهػفلفػادتر لصػاهلبنطنتيػيل

حتػػرا لو يػػر لبإلوتػػرجلمبقتاػػرنلتعرنتت ػػرلةاػػىلبنداػػابفلبنزػػرن لبنتػػعلتتػمبتنلتت ػػرلمشػػعرعلشهفػػعل ػػرتعلنتػ هتفل
اناػر لزػنبن لقرتاػيلتػعلبنتندػي.لتػعلا بنفػيلاانتػ لتػعلبنفػرزؿلبنفػمنأ لااإلتشػهت لبنتندػيلمنػىلتو ػػت

ل

هعوػػمألتػػعل حرتػػيلبن طػػنلP. lycopersiciلمشػػا لبإلاػػرديلدػػالتػػعلبنػػاتتتر لبندتفػػتت تي لمتفػػدبلدحتػػرا ل
هعومتيلتعلوهملبنودر ل تمبوتراتتال(بننزتي ل .)7662ل
 -4التعقيم الحيوي

تعػػالبنتعيػػتـلبنزتػػمألناتندػػيلمزػػاإلبنط بنتػػؽلبنهفػػتواهيلتػػعلتعيػػتـلبنتندػػيلمبنهطػػمن لزػػاتحر لزتػػإلتطدػػؽلصػػاهل
بنتيوت ػػيلدفت ػػرتيلهػ ػمبالةت ػػمتيلفػ ػنتعيلبنتزا ػػؿل(وورن ػػيلبنيه ػػا لبنهػ ػمال

لقػ ػ لبنيه ػػا لقػ ػ لبن ػػنح لوورن ػػيل

بن ػػنح )..لمن ػػىلبنتند ػػيلممهنص ػػرلدرنه ػػر لمه ػػفلح ػػـلتغطتت ػػرلدغط ػػر لدتف ػػتت علنوا ػػؽلظ ػػنمؼلهوتحن ػػي لمص ػػعل

التتطاػػبلزػنبن لةرنتػػيلاملتزتػػتفلنهػػا لطمتاػػي.لتاعػػبل رتوػػر لبنتندػػيلبناقتيػػيلبنطدتعتػػيلام بنله هػػرلتػػعلااب ل
لزهمتػيلبنتندػيلاػ بن لتػ بن ـلبألزهػر

صاهلبنهعرهاي لزتػإلتػوو

لبنعتػمتي لم ػانؾلتػوو

لقتهػيلEhل

وتتايلالفت تؾلبألم فاتف لمترتيلنانؾلتودعإلهفلبنتنديلنبتزيلههتح  .ل
 -5االستفادة من المقاومة الطبيعية

تعتدػػنلهيرمهػػيلبنودػػر لطنتيػػيلتعرنػػيل رفػػتنبتتاتيلطمتاػػيلبألهػػالنه رتزػػيلاهػ بن

لبنودػػر

لمن ػػفلن فػػؼلتعػػال

ااورؼلبندوامن لبنتارنتيلبنتاػوتعتيلمبنطرحاػيلقرداػيلنإلاػرديلدهػن لت اػفلبناػامن لمتشػ ؿلبنهمنحػيلpy1ل
هاانلبنهيرمهيلبنهعنمؼلنهن لت افلاػامنلبندوػامن لمتهتاػؾلتعدتػ بنلورقاػر لمدرنتػرنعلصوػرؾلزراػيلناهحتػال
هػػفلةهاتػػر لبندزػػإلةػػفلهاػػرانلمنبحتػػيلااتػػا .لمقػػالاه ػػفلبإلتػػرا لدواػػررلهػػفلهيرمهػػيلصػػاهلبألوػمبعلبندنتػػيل
دتندتػػيلااػػورؼلهتزهاػػيلنهػػن لت اّػػفلاػػامنلبندوػػامن لمااػػمؿلهيرمهػػيلنػػا.لماماػػىلبنعاتػػالهػػفلبندػػرزحتفل
دتطعتـلااورؼلبندوػامن لةاػىلااػمؿلهيرمهػيلاملح بنةػيلااػورؼلهيرمهػيلنه رتزػيلبنهػن

لةاػىلبةتدرنصػرل

لما حػنلهت هػيلناح بنةػيلتػعلبأل بنتػعلبنتػعلتاػعبلتعيته ػرل
اقؿلت ا يلهيرنويلهعلبنتعيػتـلبن تهتػرتعلناتندػي ل
درندوػػرن لاملدهػػاوور لبنتندػػي.لتػػعلزػػتفلدتوػ لبنا بنفػػر لبنهتعايػػيلدرفػػتوابـلبألاػػمؿلبنهيرمهػػيلتػػعله رتزػػيل
بنهػػن

لافلهيرمهت ػػرلنتف ػ لهطايػػي لم رو ػ لبألاػػورؼلاب لبنهيرمهػػيلبناحتتػػيلدماػػمال حرتػػيلةرنتػػيلهػػفل

بنايػػررلبن ُلهعػػاألتػػعلبنتندػػيلاقػػؿلتزهػػتلهػػفلبألاػػمؿلهتعػػاا لبنهيرمهػػي.لمالدػػالهػػفلبنتومتػػالد ػ فل هتػػيلبنايػػررل
بنهع ػػاألت ػػعلبنتند ػػيلت ػػحابالد ػػدط لةو ػػالت ػ ػنبنلح بنة ػػيلبألا ػػمؿلاملبألا ػػورؼلبنهيرمه ػػي لهيرنو ػػيلهػػعلح بنة ػػيل
ُ

بألاورؼلبنزفرفي .ل

 -6المكافحة األحيائية

ُلتعالبفتوابـلةمبهؿلبنه رتزيلبألزترتتيلنافتطن لةاىلبن طمنلبنههنتيلناودػر لبنهويمنػيلدرنتندػي لاهػ بلنلالتتػرلل
نتصتهرـ ل ت ورؾلةاتػالهػفلبنا بنفػر لمبنتيػرنتنلبنعاهتػيلزػمؿلبالفػتوابهر لبنورازػيلن ػاهلبنعمبهػؿ لماصه ػرل
اوػمبعلهػفلبناػو

 Trichodermaلبنتػعلبفػتواه لتػعله رتزػيلبنعاتػالهػفلبنهفػددر لبنهنتػتيلبنهويمنػيل

درنتندػ ػ ػ ػ ػػي لهحػ ػ ػ ػ ػػؿلدع ػ ػ ػ ػ ػ

لبألو ػ ػ ػ ػ ػمبعلبنتردعػ ػ ػ ػ ػػيلن اوػ ػ ػ ػ ػػر لRhizoctoniaللو Pythiumلو Fusariumل

و PhytophthoraلملPyrenochaetaلممتنصر.ل ل
تتتهفلبنه رتزيلبألزترتتيلبفتوابـل رتور لزتيلهتواايلن دال حرتيلهاتهعلبن ػرتفلبنههػن لللللللل
املبنت حتنلتعلبن رتفلبنههن

لارةاػيلمترصػرلاقػؿلمتػن لاملاقػؿلتػن بن.لمتعػالافػامدرلدػاتتلنتو ػت

لاتػنبنل

بن رتوػػر لبنههنتػػيلتػػعلموتػػرجلبنهزراػػتؿلتػػعل ػػؿلهػػفلبنح بنة ػيلبنعتػػمتيلمبنتياتاتػػي لمواماػػرلدعػػالت ػػرقـل
بألت ػنبنلبنوراه ػػيلة ػػفلبف ػػتوابـلهدت ػػاب لبألت ػػر لبنهتهحاػػيلدتا ػػمإلبندتت ػػيلمتط ػػمنلبنهيرمه ػػيلت ػػعلهاتهعػػر ل
بن ػػرتفلبنههػػن لمت حتنصػػرلتػػعلبن رتوػػر لمتػػنلبنهفػػت اتي.لب تش ػ لة ػحال لهػػفلبنوػػمعلT. harzianum

تهتح لديانت رلةاىلتحدتطلوهملبن طػنلبنههػن لتػعلبنظػنمؼلبنهودنتػي لةػفلطنتػؽلطػنرلوػمبتضلبفػتيتدتيل
متػ ػ ػػنلطتػ ػ ػػرن لماوحتهػ ػ ػػر لورناتػ ػ ػػيلهزااػ ػ ػػيلنااػ ػ ػػانلبنوامتػ ػ ػػيلبن طنتػ ػ ػػي.لمته ػ ػ ػػفلن ػ ػ ػػؿلةحنػ ػ ػػيلهػ ػ ػػفلبن طػ ػ ػػنل
Trichodermaلافلتػػؤحنلدشػ ؿلهوتاػػؼلتػػعل ػػرتفلهػػرلهػػفلبن رتوػػر لبنههنتػػيلناودػػر لاحوػػر لوشػػرط رلتػػعل
بنه رتزػػيلبألزترتتػػي لتتعاػػؽلصػػابلبالوػػتتؼلديػػان لبنعحنػػيلةاػػىلموتػػرجلبنهتػػراب لبنزتمتػػيلم لاملدػػرنتعدتنل
بنمنبحعلناهمنحر لبنهتز هػيلدرألوحتهػر لبنزرنػيلنااػانلبنورناتػيلنوتتػرلبن طػمن.لمماػالتػعلا بنفػيلهودنتػي ل
افلتحدػتطلالبكتريا Bacillus subtilisللنا طػػنلRhizoctonia solaniلبنػػاألتاػػتبلاػػامنلبندوػػامن ل
رفلوتتايلإلتنبحلومبتضلبفتيتدتيلطترن لقردايلنإلوتشرنلمنت لدفدبلبألوحتهر لبنزرنػيلنااػانلبنوامتػي.لمتػـل
ل هدتػاب لازترتتػيلطنزػ لتػعلبألفػمبؽل

بةتهرالةاالهفلبن رتور لبنتعلحدت لتعرنتت رلتعله رتزػيلبألهػ بن

بنعرنهتػػيل رنهدتػػالبن طػػنألبنزتػػمأل ®Binab TF WPلبنػػاألتت ػػمفلهػػفلوػػمةتفلهػػفلبن رتوػػر لبنهتػػرا ل
Trichoderma polysporum Bissetلمل T. harzianum Bissetمبنػاألبفػتواـلألمؿلهػن لةاػىل
وطرؽلتاػرنألتػعلبندتػم لبنهزهتػيلنه رتزػيلبألهػ بن

لبن طنتػيلفػر ويلبنتندػيلبنتػعلتاػتبلبندوػامن لمبنوتػرنل

مودرتر لبنحتويلمصملهتمبتنلتعلبنفمؽلبنفمتاتي.لمصورؾلهوتضلاونلتز لبفـل Mycostop ® (Verdera
) Oy, Esbo, Finlandلمصػػملهفتزتػػنلتاػػرنألنا ػػرتفلبنهتػػرال Streptomyces griseoviridis
strain K61لبناألاحد لتعرنتيلتعله رتزيلبن طنلP. lycopersiciلةوالبفتوابهالهعلهر لبننأ.لل ل
ته ػػفلتشػػاتعلتطػػمنلهاتهعػػر لبن رتوػػر لبنزتػػيلبنطدتعتػػيلبنه تػػا لتػػعلبنتندػػيل ػ ومبعلبند تنتػػرلبنهز ػػح لنوهػػمل
بنودػػر لمةمبهػػؿلبنتتػػرالبنزتػػمألهحػػؿلاوػمبعلبند تنتػػرلBacillus spp.لو Pseudomonas spp.لماوػمبعل
بن طػ ػػنلspp.

 Trichodermaلمبند تتنتػ ػػرلبنشػ ػػعرةتيلActinomycetesلمبن طػ ػػمنلبناانتػ ػػيلبنابواتػ ػػيل

()Endoycorrhizaلتعلبنتنديلدرفتوابـلاومبعلهفلبن مهدمف

لاملدرفتوابـلتيوتيلتشهت لبنتندي.ل ل

تأثير الكومبوست في مسببات األمراض ساكنة التربة
تعػػالبفػػتوابـلبن مهدمف ػ لازػػالافػػرنتبلبنه رتزػػيلبألزترتتػػيلبنتػػعلته ػػفلافلت ػػمفلدػػاتتلتزػػؿلمنػػملاحتتػػرلل
تهترتتيلنازالهفلبأله بن
هش ايلبالفتوابـلبنه نطلناهدتاب لبن
ّ

لبنودرتتي لمترتيلن مو رلطنتيػيلآهوػيلممتػنل

ه ا ػػيلبقتا ػػراتر.لاللتيتا ػػنلتػ ػ حتنلةهات ػػيلبنتوه ػػنلمتزت ػػتنلبن مهدمفػ ػ لةا ػػىلمد ػػرا لبنعمبه ػػؿلبنههنت ػػيل
ناود ػػر

لمن ػػفلو ػػتؿلص ػػاهلبنعهات ػػيلته ػػفلنهاتهع ػػر لبن رتو ػػر لبنزت ػػيلبناقتي ػػيلبنهت ػػرا لافلتتط ػػمنلت ػػعل

بن مهدمف لمتهوزالبنيان لةاىلزهرتيلبنودرتر لهفلبنعاتالهفلهفددر لبأله بن

لفر ويلبنتنديلبنتػعلتوتهػعل

ألاور لهوتا يلهو ر Fusariumلم Phytophthoraلللم Pythiumو .Rhizoctoniaل ل
توتاؼ لاومبع لبن مهدمف لتع لقانت ر لةاى لزهرتي لبنودرتر لهف لبأله بن
دت بن لاهرـ لبفتوابـ لبن مهدمف لد اؼ لمقرتي لبنودرتر لهف لبأله بن

لمتش ؿ لصاب لبالوتتؼ لةرتيرل

لةاى لوطرؽ لتارنأ .ل لمتعتها لآنتر ل

بن دا لةاى لبنت رةت لبنهت نمدتي لبنزتمتي لبنتع لتتتهف لبنهورتفي لةاى لبنعوران لبنغابتتي لمتاوتع لهمبال
بنتترالبنزتمأ لمبنتط ؿلبن طنأل(تنطلتط ؿ) لمتزنت

لبنهيرمهيلةوالبنودر لبنعرتؿ.ل ل

قا لتؤاأ لبنهعرهاي لبنز بننتي لن ا مهدمف لمنى لمتيراه لبنيان لةاى لزهرتي لبنودرتر لهف لبن طلمن لبنههنتيل
رن طنلR. solaniلمانؾلوتتايلنيتؿلبنهت نمتام بنلبنه تا لبنهفتمطويلتتا لمدرنوتتايلتيالت حتنبتالبن ردزي .ل
تعالبن مهدمف لبناتالازالبنهارانلبنطدتعتيلنا رتور لبنهترا لبنهحدطيلنههنتر لاامنلبندوػامن لزتػإل
اا لمترتيلبن مهدمف لمنػىلبنتندػيلمنػىلتو ػت

لماػرديلبندوػامن لدػرأله بن

لبنهويمنػيلدرنتندػيلبنهتفػدديلةػفل

بن طػمنلFusarium oxysporum f. sp. radices-lycopersiciلوPyrenochaeta lycopersiciل
م Pythium ultimumلو Rhizoctonia solaniلةػفلطنتػؽلحتػرا لوشػرطلةمبهػؿلبنه رتزػيلبنزتمتػيل
ت ػػعلهز ػػتطلبنا ػػامن.ل ه ػػرلاظ ػػن لبنتا ػػرنبلبنزيات ػػيلبنت ػػعلطديػ ػ لةا ػػىلاوظه ػػيلموت ػػرجلبندو ػػامن لبنعت ػػمتيل
مبنتياتاتيلافلبنحنبةيلبنعتمتيل رو لاقؿلمارديلدهن لت افلبناامنلهفلبنحنبةيلبنتياتاتي.ل ل

