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محافظة   على الفريز وتقييم أضراره في Phytophthoraجنس   أنواعدراسة انتشار 
 طرطوس )سورية( 

 (1)*عبد الرحمن خفتة

 ، الالذقية، سورية.جامعة تشرين، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات(. 1)
 (.dr.khafateh54@yahoo.com)*للمراسلة: د. عبد الرحمن خفتة. البريد اإللكتروني: 

 10/11/2018تاريخ القبول:    18/10/2018: الستالمتاريخ ا
 الملخص

 بمحافظة طرطوسعلى الفريز     .Phytophthora spp  فطريات  ر نوعين مناضر أ  ازديادأظهرت الدراسة  
في البيوت   المنتشرة  على األصناف الحساسة   2017و  2016خالل عامي  في موقعي أرزونة والصفصافة  

 ،المسبب لعفن التاج والثمار p. cactorum عزل النوع باتات الفريز. مسببة ذبول وموت نوال ،المحمية
 (CMA)  المعدل  االختياري   آغار-دقيق الذرة  طوسعلى    الحمراء  الجذور  عفنالمسبب ل  p.fragariaeالنوع  و 
في أرزونة    الحمراء  الجذور  لعفن بلغت أعلى نسبة    .مسبب  كل   وتم تقييم أضرار  ،(PARPNHB)مركبات  و 

مرض عفن  بالنسبة لأما  . %5.6 شدة اإلصابة% و 15وفي الصفصافة  ،%5.8 صابة اإل شدة و  ،16%
%  13وفي أرزونة  ،% في الصفصافة 4.2 شدة اإلصابة% و 14 لإلصابة بلغت أعلى نسبة ، فقدالتاج

وفي   ،%3.2 شدة اإلصابة% في أرزونة و 9عفن الثمار اإلصابة ب بلغت نسبة . %3.6 شدة اإلصابةو 
 %. 3.1  اإلصابةة شد% و 8الصفصافة  

  .عفن الثمار ،الحمراءر و عفن الجذ ،عفن التاج، الفريز Phytophthora: مفتاحيةالكلمات ال
 : المقدمة

حيث بلغ عدد البيوت المحمية  ،ضمن البيوت المحمية واألنفاق محافظة طرطوسالساحل السوري وتتركز زراعته في يزرع الفريز في 
% من 90من األصناف المزروعة صنف كاماروزا حيث يغطي نسبة  ،ا  دونم (1937.5)الية ة إجمبمساح ا  محمي ا  بيت 433المزروعة  

وأدخل الصنف   ،والصنف البلدي  ،رماديويعتبر هذا الصنف من األصناف الحساسة لإلصابة بمرض العفن ال  ،إجمالي المساحة المزروعة
 (. 2016 ،راعة طرطوسمديرية ز إحصائية )م الذي يتميز بمواصفات ثمار كبيرة الحجو  األمريكي فوستيل حديثا  

وبالتالي البد من   ،وقيمته التسويقية ،وتدني نوعيته ، في كمية المحصول كبيرا   يصاب الفريز بالعديد من اآلفات الزراعية التي تسبب فقدا  
 المبيدات الزراعية أسلوبا  يميائية باستخدام  ية العالية. وال تزال المكافحة الكنتاجهذه اآلفات للوصول إلى محصول يتميز بالجودة واإل  مكافحة

أما في حاالت أخرى فقد تم تطبيق أساليب المكافحة المتكاملة والحيوية الهادفة    ،في مكافحة اآلفات الزراعية في كثير من الحاالت  سائدا  
 . آلثارها الضارة بالبيئة والصحة ترشيد استخدام المبيدات الكيميائية والحد منها تجنبا  إلى 
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 Smith et) ية نتاجوانخفاض اإل التدهور لها مسببة   ،والنباتاتمن األشجار  كثيرة   ا  أنواع Phytophthoraجنس  أنواعتصيب  عالميا  
al., 1990نتيجة أدى    كبير    لتدهور    ،العالمفي  منذ بداية القرن العشرين  نباتات الفريز  تتعرض  و   . نوعا    60عن    نواع( وقد زاد عدد هذه األ

   . (Jung et al., 2000) نباتاتهذه ال على كبيرة   لخسائر  هذا المرض  ب ةباإلصا
  ( Erwinn and riberio, 1996) عائال   150يصيب أكثر من  والذي ،ثر أمراض قاطنات التربةكمن أ p. cactorum  النوعويعد 
انتشار  زادوقد  ،(Marzkova et al., 2010في مناطق كثيرة من أوروبا )واألشجار على النباتات على امتداد جغرافي كبير  ا  منتشر 

النوع  صيبيو  .(;Ellis, 2018 Jeffers and Wilcox, 1990في أمريكا )و في أغلب دول العالم  الفريز أعفان تاج وجذور وضرر 
حياة وفي دورة    ،راضر وانتشار هذه األمفي تطو   كبيرا    تلعب الظروف البيئية دورا    .(Harris, 1985)  الفريز  نباتات  p.fragariae  الثاني

   .(Brown and Hendrix, 1980فاح لتعفن جذورها وتاجها )جة عن ري بساتين التزيادة الرطوبة الناتتؤدي و  ،فطرياتلا
حتى   ،(Taso, 1990الممرضة ) الفطرياتمع غيرها من   بصعوبة عزلها من األوساط الغذائية مقارنة   Phytophthoraريات تتميز فط

  ، ابةمباشرة من األنسجة النباتية المص أو  ،من التربة الفطريات( في عزل هذه selective medium) ات االختياريةوسطتم استخدام ال
فاكتسبت  ة،فطريلين وبعض المبيدات اليسيمبواألستاتين الني :الحيوية مثل المضادات بعد إضافة  خاصة   ،في دراستها جديدة   ففتحت أفاقا  

   . (88Taso, 19)  عممن معلق التربة على الثمار التي تقوم بدور الط الفطرياتمكن التقاط هذه أ و  ،تلك األوساط صفة االختيارية
وطريقة  ، مزرعة)شكل ال فطرياتللالخصائص المظهرية  :مثل Phytophthoraجنس  أنواعفي تحديد  معايير وقد اعتمد الباحثون عدة

المثلى والقصوى والدنيا  فطرياتوحرارة نمو ال ،الفيزيولوجية اائصهخصو  ،وشكل الكيس البوغي وأبعاده( ،وتفرعها ،نمو خيوطها
(Waterhose, 1963; Ho, 1981) .  مثل فطرياتهوية الالحديثة في تحديد  التقانات حديثا  تستخدم  و: PCR ( وغيرهGodwin et 

al., 1996) . 
    collar rotوالرقبة   crown rotعفن التاج  راض عأ فتظهر عليه  p.cactorum فطرياتيتأثر نبات الفريز بشدة نتيجة إلصابته ب

وذات مظهر جلدي وطعم   ،لون بنيحيث يتحول لون الثمار إلى  ،  وكذلك عفن الثمرة  .البني  وتحولها للون   ،تتمثل بجفاف األوراق وتهدلهاو 
  وتؤدي إصابة  ،( Alviter et al., 2007) في منطقة الشرق األوسط على نباتات الفريز بدءا  من مرحلة التشتيل تنتشر بكثرة و  ر،م

 ذي االنتشار الواسع في مناطق متعددة من العالم Red steleالحمراء الجذور  لمرض ةالمسبب p.fragariae فطرياتنباتات الفريز ب
 Sudesh and) لظروف البيئية المالئمة النتشارهحيث تتوفر ا  ،الدول األوروبيةفي محصول الفريز في كل  كبيرة  خسائر  ة  مسبب

Nohan, 1988; Hickman, 2018) . 
األضرار  وتقييم  ،صد أعراضها المميزة على نبات الفريزور  ،ائم لعزلهالوسط المالعلى  وتصنيفها فطرياتعزل الإلى:  البحث يهدف 

محافظة  في تشاره مناطق انفي  الجنس أنواع من  لنباتات الفريز المسببات المرضيةانتشار  دراسة، و الناجمة عنها في البيوت المحمية
 طرطوس.

 :وطرائقهمواد البحث 
 عزل المسبب لظاهرة تدهور وموت نباتات الفريز:-1

كما  ،وجذورها  هاالتي جمعت من ساقينات النباتية  من الع الفريز  هرة تدهور وموت نباتاتظال  المسببة  Phytophthoraفطريات  عزل  تم  
 Corn meal-agar) آغار –ق الذرة دقي وسطتعفن. استخدم لهذا الغرض من الثمار التي ظهرت عليها أعراض الالفطريات عزل تم 
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CMA  .آغار غ دقيق ذرة  17على    وسطيتكون ال( االختياري المعدل  C.M.A   لين يامبيسو   ،مغ(  10بيمارسين ):  ليةمضادات الحيوية التا الو 
 والنيستاتين ،مغ( 10) البينوميل باضافة لبيئةذه الت هعد   حيث، مغ( 50اكلورونتروبنزين )بنتو  ،مغ( 10) ريفا امبيسينو  ،مغ( 200)
ثالث  ثم غسلت ،بالماء ثم غسلت جيدا   ،مم 5- 3لى إقطعت األجزاء النباتية المصابة بعد أن  (،PARPNHB)واختصارها مغ(  50)

لمدة   م º 22 عند الدرجةوحضنت  ،في أطباق بتري قطع  4بواقع ل المعد   االختياري  وسطثم وضعت على سطح ال ،مرات بالماء المقطر
  ا ، واحد ا  ر امكر  قاطبأ 5حيث اعتبر كل  ،من تاج وجذور العينةمزروعة بأجزاء النبات المصاب طبق  30بواقع   ،(2000 ،)خفته يامأ 3

 . في موقعي الدراسة وللمكررات Phytophthora جنس وحسبت نسبة وشدة اإلصابة لكل نوع من
 :المعزولة الفطريات تصنيف

تم التعرف و  ،وتم قياس أبعادها ،معزولة وحوامل األكياس البوغية وما عليها من أكياس بوغيةرضات الللمم ةفطريال زرعةالم تم توصيف
(  Waterhous, 1963; Ho, 1978; Newhook, 1978من ) التي اتبعها كلالطرائق  باستخدام صنيفهاوت ةالمعزول فطرياتعلى ال

  المزرعة وصفت    .اإلمراضيةوكذلك القدرة    ،الفيزيولوجيةو ،  بيومتريةالو   ،المورفولوجيةوالصفات    ،المزرعية   الخصائص  دراسة وذلك عن طريق  
ومن ثم مراقبة بقائه على    ، البوغي  سوكذلك الكي   ،المصابةالنباتات  االختياري المعدل من جذور    CMA  وسط النامية على سطح ال  ةفطريال

 و تساقطه عنه. أالحامل 
 ،ةكاماروزا عمرها سن  لشتول صغيرة من صنف  ةاالصطناعي  العدوى تحت ظروف    Pathogenicity test  اإلمراضيةاختبار القدرة    أجري 

حديثة في دورق  ةفطري مزرعة( من Reynolds et al., 1985حسب طريقة ) أخذ اللقاح المعدي أصيص.زرعت بواقع شتلة واحدة/
  مزرعة نقلت قطع  ال  ، ثمثة أياملمدة ثال  م º  24درجة    عند   ثم حضنت  ،بطاطا دكستروز سائل   وسطمل من    100يحتوي على    ، مل  250

  6لمدة  مº 15درجة  عندثم ، لمدة يومين مº 24وحضنت على  ،بعد ذلك الى دورق آخر يحتوي على مستخلص تربة معقم ةفطريال
 رتظه، حيث  مرات خالل أسبوع  3  فطرياتلذي يحوي على التمت السقاية بمستخلص التربة ا  .كلت األبواغ الهدبية السابحةفتش  ،ساعات
والتي حدثت بالتدريج في تاج وجذور نباتات  ،وتم التأكد من أعراض كل مسبب ة، االصطناعي العدوى من  يوما   60بعد  إلصابة ا أعراض

 الفريز المعداة.
  :الفريز Phytophthora مرضباألضرار الناتجة عن اإلصابة  تقييمدراسة األعراض و  -2

 أنواعالتي تسببها    الحاصلة على النباتات  األضرار  وتحديد  ،الدراسةمنطقتي    فيالفريز    تااألعراض المميزة لهذه الظاهرة على نباتدرست  
خالل المراحل المختلفة من موسم يوت المحمية لى البإوذلك عن طريق تنفيذ عدة زيارات  ،الفريز اتعلى نبات Phytophthoraجنس 

م ومن ث ،درست األعراض على منطقة التاج والجذور .نيسانو ، آذارو ، شباطو ، في أشهر كانون الثاني  2017و 2016عامي  إنتاج
 . المرضيةللظاهرة  ةسببالم فطرياتلى المختبر لتحديد الإنقلت 

 : (Vez, 1989) وفقا  لسلم تقييس خماسي p.cactorum فطرياتالعن لمتسبب لتاج ابعفن ا اإلصابة رت درجة قد  
 ا وموت منطقة التاج.: موت كامل األوراق وجفافهةالنبات عالي القابلية لإلصاب -1
 النبات قابل لإلصابة: موت معظم األوراق وجفافها. -2
 .ط الساقمتوسط القابلية لإلصابة: موت بعض األوراق وجفافها في محيالنبات  -3
 النبات مقاوم: ظهور تلون بني على األوراق السفلية للنبات. -4
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 ت.النبات منيع: عدم وجود أعراض على النبا -5
 فطرياتاللمتسبب عن  بعفن الجذور الحمراء ارت درجة اإلصابة  وقد    لتصميم القطاعات العشوائية.  حللت نتائج رد فعل األصناف وفقا  

p.fragariae  حسب سلم تقييس سداسي( Anandhakumar and zeller, 2008)  
 .لجذور سليمةا -1
 % من الجذور متعفنة.20 -2
 % من الجذور متعفنة.40 -3
 متعفنة.% من الجذور 60 -4
 % من الجذور متعفنة.80 -5
 النبات ميت. -6

 ( وهي : 2012 ،آخرون )الشعبي و و Tchymakova, (1974) ُحسب مؤشر اإلصابة بالمرض باستخدام معادلة
abx100/nk∑DI%= 

 .بالمرض اإلصابة= مؤشر  %DIيثح
= aدرجة اإلصابة وفق سلم التقييس. 

b=  لكل نباتعدد األوراق المصابة بهذه الدرجة. 
= nورقة  100وهي   المدروسةوراق دد األع . 

k=  5القيمة العظمى لدرجة اإلصابة وفق سلم التقييس وتساوي. 
   :صر مناطق انتشار المرضح -3

- 2016 عاميوذلك خالل  ،طرطوس في منطقتي الصفصافة وأرزونةفي  محافظة  يزفي مناطق انتشار زراعة الفر  جري مسح حقليأ
 ،وشباط ، خالل أشهر كانون األولمرضية تظهر عليه أعراض التي  المزروعة الستيكية جمعت عينات مصابة من البيوت الب. 2017

المزروعة  دراسة  من مناطق المكررات   3و  (3)عددها    عينة من كل بيت بالستيكي  30بواقع    شهروذلك كل    2016ونيسان عام    ،وآذار
  صنف كاماروزا.بال

  :مناقشةالنتائج وال
 ظهرت عليها أعراض تعفن المنطقة التاجية وجفاف أوراقها  ،من نباتات فريز مريضةتم عزل هذه الفطريات  :  P.cactorum  فطريات  -1
كما . 2016خالل موسم النمو في أغلب البيوت المزروعة بالفريز عام . تلك األعراض التي رافقت النبات بشكل واضح الثمارتعفن و 

من  اأمكن عزله التي p.fragariae فطريات يوه  محافظة طرطوسيضا  بتدهور زراعته في أوجد أن الفريز مصاب بمرض آخر ساهم 
لم تلبث أن تحولت   ،ر باللون األحمرحيث تلونت الجذور في بادئ األم  ،ظهرت عليها أعراض مرض الجذور الحمراءالتي  نباتات  الجذور  

 سطوانة المركزية باللون البني الغامق عند إجراء مقطع بهذهوتلون األ ،ومن ثم ضمرت محدثة أعراضا  تشبه ذيل الفأر ،سودإلى لون أ
تشارا  من  بدرجة أقل ان شباطمسببة موت النبات المصاب. وتجدر اإلشارة إلى أن أعراض هذا المرض ظهرت في أواخر شهر الجذور 

 هذه الزراعة.    ين المرضين على نباتات الفريز بشكل مقلق في بعض المناطق مهددة  رض السابق. وقد لوحظ انتشار هذالم
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بشكل   إلى ظهور بعض خيوط الميسليوم  إضافة   ، وسطضمن ال  اتنمو خيوطه  و  دائرية الشكل   P.cactorum  فطرياتال  مزرعة   مظهر  - 2
لها حلمة نصف كروية وال   ،الشكل ليمونية بوغية عا  وأنتج أكياسا  متفر  البوغية ظهر حامل األكياس و  زغبي فوق سطح الوسط المغذي.

 يكرونا .م X  19- 38 55-25تراوحت أبعادها ما بين  ،تبقى طويال  على حاملها
ليل منها وق ،وسطضمن ال اونمت خيوطه ،شبه دائري على شكل  اهمستعمراتظهرت ف p.fragariae ةالمعزول ى خر األ فطرياتأما ال

  ،بشكله اإلجاصي البوغيوتميز كيسه  ،فكان غير متفرع ،البوغية أما حامل األكياس ،فأعطت مظهرا  زغبيا   ،وسطال ظهرت على سطح
 وهو أيضأ غير ثابت على حامله.  ميكرونا   84X 27 -48- 52ما بين  اوتراوحت أبعاده ،طرفية  ولكن لم تظهر له حلمة

 جنس أنواعاإلصابة ب وشدة حساب نسبةتم  : حيثتقييم أضرار هذين المسببين المرضيين تحت ظروف العدوى الطبيعية-3
Phytophthora   جنس   بنوعيساللم التقييس ا وفق وشدتهالنسبة المئوية لإلصابة  حسبتو  ، الدراسة موقعيخالل أشهر الدراسة في
Phytophthora النسبة  ( 1) يوضح الجدولو  ،شهريةفي كل جولة نبات  30والعزل من  ، فحصوال ،بعد مالحظة األعراض الظاهرية

  .p.cactorum فطرياتب صابة التاج والثمارالمئوية إل
 مواقع الدراسة  في Phytophthora جنس   أنواعبإلصابة  ل النسبة المئوية  .1جدول ال

 موقع الدراسة 
 األحمر   موت الجذور

p.fragariae 
 عفن التاج 

p.cactorum 

 لثمار عفن ا 

p.cactorum 

 نيسان  آذار  شباط  2ك نيسان  آذار  شباط  2ك نيسان  آذار  شباط  2ك 

 أرزونة 

11 11 10 15 11 11 15 12 8 8 9 9 

9 13 12 18 12 12 13 12 7 9 7 8 

8 9 11 15 10 13 11 12 9 7 8 7 

 8 9 7 7 12 13 12 11 16 11 11 9.4 المتوسط 

 الصفصافة 

11 11 10 15 11 10 15 12 6 7 9 7 

9 9 12 16 13 11 14 13 5 9 8 8 

12 11 11 14 9 13 13 12 7 8 7 9 

 7 8 7 6 12.5 14 12 11 15 11 10.5 11 المتوسط 

LSD5% 2.3 2.01 1.8 

المئوية حيث وصلت النسبة  ،ينتشر في منطقة الدراسة p. fragariae فطرياتب عن المتسب الحمراءالجذور عفن نستنتج أن مرض 
به اإلصابة  ازدادتتطور المرض حتى نهاية الموسم حيث و  ،في بداية المرض %15% و16في أرزونة إلى  ألعلى انتشار صابةلإل

 ،عن بقية األشهر والمكررات معنوية   بفروق  ان بالموقعين وذلك في شهر نيس ،في الصفصافة االنباتات قبل نهاية موسمه إنتاجتوقف و 
 . ( بعد حساب المتوسط لموقعي الدراسة1ويوضح ذلك الشكل ) ،انتشار المرضور و لتطالظروف مالئمة  كانتحيث 

في   % 13% في الصفصافة و14لنسبة المئوية لعفن التاج بلغت أعلى متوسط ل p.cactorum فطرياتن العأما عفن التاج المتسبب 
صابة  بنسبة إ  p.cactorum  فطرياتن ال عالمتسبب    وكذلك عفن الثمار  ،عن بقية األشهر والمكررات  معنوية    في شهر آذار بفروق  أرزونة  
حيث تكون الظروف مالئمة ، عن بقية األشهر والمكررات معنوية   في شهر آذار بفروق   % في الصفصافة8% في أرزونة و 9بلغت 

 . ( (Hickman, 2018ويتوافق ذلك مع ما وجده النتشار المرض 
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 في مواقع الدراسة  Phytophthora جنس   أنواعشدة اإلصابة ب النسبة المئوية ل .2جدول ال

 موقع الدراسة 
 األحمر   موت الجذور

p.fragariae 

 عفن التاج 

p.cactorum 

 لثمار عفن ا 

p.cactorum 

 نيسان  آذار  شباط  2ك نيسان  آذار  شباط  2ك نيسان  آذار  شباط  2ك 

 أرزونة 

3 3 2.8 4.9 3.1 3.2 4.8 3.3 2.8 2.8 3.1 3.1 

2.4 3.2 3.1 7.6 3.3 3.1 3.4 3.2 2.5 2.1 3.7 2.8 

2.1 2.1 3 4.9 2.5 3.4 3 3.1 2 2.5 2.8 2.5 

 2.8 3.2 2.5 2.5 3.2 4.1 3.6 3 5.8 3 2.9 2.5 المتوسط 

 الصفصافة 

3 3 2.8 4.9 3.1 3.8 4.9 3.2 2.1 2.5 2.2 2.5 

2.4 2.3 3.1 7.2 3.4 3 3.2 3.4 2 3.2 2.8 2.8 

3.1 3 3 4.7 3 3.5 3.4 3.2 2.5 2.8 2.5 3.2 

 2.9 3.1 2.9 2.2 3.3 4.2 3.5 3.2 5.6 2.8 2.8 2.7 المتوسط 

LSD5% 1.2 1.1 0.6 

النسبة وصلت    حيث  ،ينتشر في منطقة الدراسة  p. fragariae  فطرياتنستنتج أن مرض موت الجذور أو الجذر األحمر المتسبب عن ال
ن  ع  معنوية   بفروق  % في الصفصافة وذلك في شهر نيسان بالموقعين 5.6% و5.8ة إلى ألعلى نسبة في أرزونلشدة اإلصابة  المئوية

( بعد حساب المتوسط بموقعي 2ويوضح ذلك الشكل ) انتشار المرضتطور و حيث تكون الظروف مالئمة ل ،بقية األشهر والمكررات
 . الدراسة

% في  4.2عفن التاج ب المئوية لشدة اإلصابةلنسبة ل قيمة على بلغت أ ف  p.cactorum فطرياتن عالتاج وعفن الثمار المتسبب أما عفن 
ة بنسال كما بلغت  .( 3ويوضح ذلك الشكل ) ،عن بقية األشهر والمكررات معنوية   هر آذار بفروق  في ش % في أرزونة4.1الصفصافة و 
عن بقية األشهر والمكررات كما   معنوية    لشهر آذار بفروق    % في الصفصافة3.1% في أرزونة و3.2عفن الثمار  ب  اإلصابةالمئوية لشدة  

 . (3يوضح الشكل ) 

 
 . لموقعينفي ا  على نباتات الفريزاألحمر متوسط نسبة وشدة اإلصابة بمرض موت الجذور . 1الشكل 
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 . في الموقعين توسط نسبة وشدة اإلصابة بمرض عفن التاج على نباتات الفريز. م2الشكل 

 
 
 

 
 . في الموقعين اإلصابة بمرض عفن الثمار على نباتات الفريزتوسط نسبة وشدة  . م3الشكل 

  ،بشكل عام وعلى الفريز بشكل خاصمشكلة كبيرة على النباتات واألشجار  تعتبر Phytophthoraألمراض المتسببة عن جنس إن ا
  ، من خالل تأثيرها في سلوك الممرض  الكبير في تطور األمراض التي تحدث  ماويعود ذلك ألثر الظروف البيئية من حرارة ورطوبة ودوره

 ،واألبواغ الكالميدية ،واألكياس االسبورانجية ،يه األبواغ الهدبيةتل ،قاومة للظروف البيئية غير المالئمةفالميسيليوم أقل م ،وشدة اإلصابة
وي تتح  شكل في ظروف الرطوبة العالية والحرارة المنخفضة أكياسا  بوغية ت فطرياتكما أن ال ،ثم األبواغ البيضية التي تعتبر أكثر مقاومة

 .ةسوريعلى نباتات الفريز في  الدراسة الحالية في  وجدوهذا ما  ،الكثير من األبواغ السابحة

0

2

4

6

8

10

12

14

16

نيسانآذارشباط2ك

النسبة

الشدة

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

نيسانآذارشباط2ك

النسبة

الشدة



 

Khafta  – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(3): 427-436 September 2019 
 

 2019  سبتمبر/أيلول  436-427(: 3)6السورية للبحوث الزراعية المجلة   – خفته 434

  :االستنتاجات
بلغت أعلى نسبة حيث  . د زراعة الفريزتشكل خطورة وتهد   تم عزلها في هذه الدراسة،الفريز والتي  Phytophthoraأمراض  ستنتج أن ي

مرض عفن  بالنسبة لأما    .% 5.6  شدة اإلصابة% و 15وفي الصفصافة    ،%5.8  صابةاإل  شدةو   ،%16في أرزونة    الحمراء  الجذور  لعفن
بلغت  . %3.6 شدة اإلصابة % و 13وفي أرزونة  ،% في الصفصافة4.2 شدة اإلصابة % و 14 لإلصابة بلغت أعلى نسبة ، فقدالتاج
 %. 3.1 اإلصابةة شد% و 8وفي الصفصافة  ،% 3.2  شدة اإلصابة% في أرزونة و 9عفن الثمار اإلصابة ب نسبة
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Abstract 

This study showed an increase in the damages of two fungus species of 

Phytophthora spp. on the sensitive genotypes of strawberry plant, at two 

locations (Arzona and Sefsafe) in Tartous governorate, during 2016 and 2017, 

which were grown in vivo. p. Cactorum which caused crown and leather rot was 

isolated and p. fragariae which was the causal agent of red stele root rot also was 

isolated on the selective medium CMA (corn meal agar) and (PARPNHB) 

compounds. The rate of the infection % and the severity % of red stele root rot 

were 16% and 5.8% in Arzona and reached 15% and 5.6 % respectively in 

Sefsafe. Regarding crown rot, the infection% was 13% and severity was 3.6% in 

Arzona, while the values reached 14% and 4.2% respectively in Sefsafe. In terms 

of leather rot, the infection % was 9% and severity was 3.2 % in Arzona, but the 

percentages accounted 8% and 3.1% respectively in Sefsafe.  

Key words: Phytophthora strawberry, Crown rot, Red stele root rot, Leather rot. 

 


