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  البطاطس/صابة البطاطامن إ لحد  في احة الكيميائية والحيوية المكافبعض عناصر تأثير 
 نتاجية وانعكاسها على النمو وال  Alternaria solaniب عن الفطر المتسب    المبكرة اللفحة بمرض
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 الملخص
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وانعكاسها على    Alternaria solani  ب عن الفطربمرض اللفحة المبكرة المتسب     البطاطس/من إصابة البطاطا  لحد  في االمكافحة الكيميائية والحيوية  
 https://doi.org/10.22268/AJPP-.25333340.4. 333-325 (:4)40 نتاجية. مجلة وقاية النبات العربية،النمو وال 

الالذقية ف  ن    في  الزراعية  العلمية  البحوث  لمركز  التابعة  الصنوبر  محطة  في  البحث  الربيعي    سورية،  ،ذ  الموسم  ست  2021  لعام في  البحث  تضمن   .   
  الحيوية:   بالمبيدات   رش و  ،( cymoxanil + mancozebمادته الفعالة  )   Moximateو  ( cyazofamidالفعالة    مادته)   Ranman  ين: الكيميائي   ينبالمبيد   رش   شاهد، معامالت:  

Bacillus subtilis  ،Beauveria bassiana  وTrichoderma harizianum ،   تأثير دراسة  الحد    ها بهدف  المبكرة    في  اللفحة  بمرض  اإلصابة   من 
 (Alternaria solani )   بالمبيد الكيميائي    شالر  أظهرت النتائج تفوق معاملة  .  وانعكاس ذلك على النمو واإلنتاج ونوعيته   البطاطس/ على البطاطاRanman    من حيث

  ، على التوالي   ، %20.462%، و25.8  لغانخفاض بب  ، الرش   من  أسبوعين  بعدوذلك    ، على التوالي  ، %5.61و  20.18بلغت    التيقدرته على تخفيض نسبة وشدة اإلصابة  
  نبات/ 2سم  4827.75على التوالي، بزيادة قدرها    ، 2م/ 2م  3.45  ، نبات / 2سم  8438.75سجلت  والتي  ن مساحة ودليل المسطح الورقي  يتحس  فضاًل عن  ؛ مقارنة مع الشاهد 

  ، على بقية المعامالت من حيث عدد الدرنات، ووزنها  معنوياً   Bacillus subtilisفقد أظهرت النتائج تفوق معاملة    ،من حيث اإلنتاج  ا أم  .  الشاهد   عن   ،2م/ 2م  1.97و
المساحة التسويقي  ،وإنتاجية وحدة  بنسبة تخفيض قدرها    ، التوالي   على  ، %95.30،  دونم/ كغ  3126.94  غ،   93.47نبات،  /درنة  8.16بلغت  التي  و   ، ونسبة اإلنتاج 

 .الكيميائية   المبيدات معامالت درنات  في والنشاء  الجافة  للمادة  نسبة أعلى  تحق قت  كما. عن معاملة الشاهد  ، التوالي  على ، %9.72و %42.31%، %30.99، 20.09
 ، اإلنتاجية.المكافحة الكيميائية، المكافحة الحيوية ، البطاطا/البطاطس ، Alternaria solani كلمات مفتاحية:

 

 مقدمة ال
1 

العائلة   (.Solanum tuberosum L)  البطاطا/البطاطستنتمي   إلى 
المحاصيل  وتعد    ،Solanaceaeالباذنجانية   ال  من  ة  هم  ماالقتصادية 

  الصفراءز والذرة  من القمح والر    المرتبة الرابعة بعد كل    تشغل  ، حيثعالمياً 
 تحتل  ، كما  (Shikodrits, 2007)  من حيث المساحة المزروعة واإلنتاج

 Thompson)  أغلب دول العالم  الصدارة بين محاصيل الخضار فيموقع  

& Kelly, 1957)انتشارها عالميًا،   فيمزاياها الزراعية والغذائية  تسهم  و   ؛
النمو سريعة  المحاصيل  من  زراعتهاو   ، فهي  بيئية   تجود  ظروف  في 

وقيمتها الغذائية المرتفعة   ،متنوعة، كما تتميز بمردودها االقتصادي العالي
(Anonymous,1991).   ب المزروعة  المساحة    البطاطا/البطاطسبلغت 

 حوالي  إنتاجًا بلغأعطت و ، 2019عام خالل هكتار مليون  17.3 عالمياً 
في البطاطا/البطاطس    . وتعد  (FAOSTAT, 2019طن ) مليون    370.4

المزروعة الخضر  أهم محاصيل    ، وريعيتها   ،نظرًا ألهميتها  ،سورية من 
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ثالث عروات في  لزراعتها  المناسبة  الظروف  السنة  وتوفر  وقد خالل   ،
  27489قرابة    2020لعام    البطاطا/البطاطسبلغت المساحة المزروعة ب 

بشكل أساسي في محافظات حلب، إدلب، حماه زراعتها  تتركز  و ،  اً هكتار 
العروات الثالث في    ألف طن  647,319بلغ إجمالي اإلنتاج  حيث    ،ودرعا

 (. 2021 ،)الربيعية، الصيفية والخريفية( )المجموعة اإلحصائية الزراعية
محصول   من   البطاطا/البطاطسيصاب  بالعديد  النمو  موسم  خالل 

على   تؤثر  التي  الحشرية  واآلفات  الممرضة  و المسببات  اإلنتاج النمو 
أيضاً  تس  ،والتخزين  بمجملهاوالتي  اإلفقدًا    ب ب  يصل  نتاج  في   إلى قد 

20-40(  %Savary et al., 2012.)   المبكرةمرض    يعد  و  ،اللفحة 
المسببات الممرضة   أحد أهم    ، Alternaria solaniالمتسبب عن الفطر

 ، ( Meno et al., 2019عالميًا ) البطاطا/البطاطستهاجم محصول التي 
 وفقاً من موسم آلخر  المرض    هذاالناجم عن    مستوى الضرر  ويختلف

وقد يصل   ،(Mulugeta et al., 2020)المت بعة  ستراتيجيات المكافحة  ال
% سنويًا في بعض بقاع 80إلى    البطاطا/البطاطسالفقد في محصول  
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تلعب المبيدات   .(Pasche et al., 2004; Peters et al., 2008)العالم  
 تهإصاب من فقدان المحصول نتيجة    وأساسيًا في الحد    مهم اً الفطرية دورًا  

البمرض   ت  مبكرةاللفحة  حيث  التالمسية  ،  المبيدات  من  العديد  ستخدم 
 لمجاميع كيميائية مختلفة ومتباينة في طريقة تأثيرهاوالتابعة  ،  والجهازية

(Husain et al., 2020)المركبات ل  أن    إال    ؛ لهذه  العشوائي  الستخدام 
ارتفاع   كما أن  ،  العديد من التأثيرات السلبية على صحة اإلنسان والبيئة

يحد   الفقيرة  الدول  في  المركبات  تلك  قبل   أسعار  من  استخدامها  من 
)مال المس  ،(Weller et al., 2014زارعين  هذه  قدرة  إلى  بات ب إضافة 

 (Rosenzweig)المركبات الكيميائية    إزاءالممرضة على تطوير مقاومة  

et al., 2008.    ستخدم العديد ت    ،من األثر السلبي للمبيدات الكيماوية  وللحد
المسببات  مكافحة  في  النافعة  والكائنات  النباتية  المستخلصات  من 

للنبات أو إضافتها رش    يتم    والتي  ،الممرضة ها على المجموع الخضري 
منطقة   في  تنش  الجذور،  للتربة  النباتحيث  في  الطبيعية  العمليات   ، ط 

له لإلجهادات البيئية تحم  و وتزيد من قدرته على امتصاص المواد الغذائية  
 إال   ،Lal et al., 2016)) نوعية النبات بما ي فضي إلى تحسين ،والحيوية

 أو إسناد    بات  ث إتعزيزها ب برية فقط دون  ت معظم هذه الدراسات كانت مخأن  
 تحت حقلي، إضافة إلى عدم ثبات واستقرار المستحضرات المستخدمة  

 . (Mulugeta et al., 2020)الحقلية الظروف 
ق المكافحة الحيوية، في  ائ إدارة أمراض النبات باستخدام طر   تعد   

الة ة حديثة، استراتيجية فع  ي نظم زراعالقائمة على  النظم الزراعية المستدامة  
 لحصول على منتج نظيف خال  وامن حيث الحفاظ على البيئة من التلوث  

على صحة اإلنسان، إضافة إلى   بما ينعكسمن األثر المتبقي للمبيدات  
مقارنةً  المنخفضة  لترشيد   كلفتها  سعيًا  الكيميائية،  المبيدات  باستخدام 

. بشكل نهائيأو استبعادها  من استخدامها    الحد  استخدامها، والوصول إلى  
من   العديد  الحيويةأكدت  المبيدات  فعالية    Trichoderma)  الدراسات 

الل(  Bacillusو مرض  على  السيطرة  على  في  المبكرة  فحة 
المبيدات كعوامل  هذه  ، وقد خلصت إلى أن استخدام  البطاطا/البطاطس

إلى   تخفيض مستوى اإلصابة بالمرض إضافةً   يعمل علىمقاومة  تحفيز لل
( اإلنتاج   ,.Yellareddygari et al., 2016; Esmael et alتحسين 

استخدم    ؛(2020 داخلي كمتطف ل    Beauveria bassiana فطرالكما 
(Endophyte)  تطبيقياً   اً ق استخدامه نجاحوقد حق    ،على أمراض النبات 
(Mantzoukas & Eliopoulos , 2020  ؛Ownley et al., 2008)  . من و

 طس البطاطا/البطاتنبع أهمية البحث في مكافحة اللفحة المبكرة على    ،هنا
برامج   ضمن  لآلفات  اإلدارةحيويًا  بعض   ؛(IPM)  المتكاملة  باستخدام 

المكافحة   )بكتيريا  العناصر  فطر   ، Bacillus subtilisحيوية 
Beauveria bassiana    وفطرTrichoderma harizianum  ومقارنة ،)

استخدامهمافعاليتها مع مبيدين   المبكرة على    درج  اللفحة  للتخلص من 
الحد  البطاطا/البطاطس إمكانية  مدى  معرفة  وبالتالي  استخدام   ،  من 

لزراعة المبيد المتكاملة  المكافحة  عناصر  من  كوسيلة  الزراعية  ات 
نباتات  وإنتاجية  نمو  على  ذلك  انعكاس  ودراسة  المحاصيل، 

ونوعًا.  كم    البطاطا/البطاطس  إلى:  وعليه،ًا  البحث  تأثير   هدف  دراسة 
وإنتاج   نمو  في  المبكرة  اللفحة  بمرض  محصول  اإلصابة 

دراسة كفاءة المكافحة الكيميائية والحيوية و ،  ونوعيته  البطاطا/البطاطس
الحد   إصاب   في  النمو   تهمن  على  ذلك  وانعكاس  المبكرة  اللفحة  بمرض 

 .  ونوعيته وكمية اإلنتاج

 

 مواد البحث وطرائقه 

 

محطة الصنوبر التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية ذ البحث في  ف  ن  
في العروة ،  2م  500، ضمن حقل مفتوح مساحته  )سورية(  في الالذقية 

 ( Lucindaلوسيندا )البحث الصنف  هذا  استخدم في    . 2021لعام    الربيعية
صنف هولندي، ذو إنتاجية عالية، يتميز بقشرته الناصعة، درناته   وهو

تجهيز   تم    .اعتدال لإلصابة باللفحةكبيرة الحجم، بيضاوية الشكل، مقاوم ب 
، 2كغ/م  4األرض بحراثتها، وإضافة األسمدة العضوية المتخمرة بمعدل  

بطيء   (Diammonium phosphate)سماد حبيبي مركب  إضافة إلى  
المعدنية   العناصر  على  يحتوي   بمعدل  N:P:K ((18:18:18الذوبان، 

وتخطيطها   التربة  تسوية سطح  تتم  .  وخلطها جيدًا مع التربة  2غ/م  50
مسبقة اإلنبات رعت درنات بطاطا  ز    .سم70إلى خطوط تبعد عن بعضها  

بتاريخ  و  متوسط  حجم  حوالي  28/3/2021ذات  عمق  على  سم،   8، 
بين   واألخرى  ويفصل  الخط  35الدرنة  على  نباتية هنفس  سم  وبكثافة   ، 

، ت زراعة خطوط حماية على جوانب المعامالت، كما تم  2نبات/م  4.1
استخدم في عند الحاجة.  النباتات    لري  طريقة الري على الجاري    واعتمدت

 الكيميائي   المبيد )أ(    ، وهي:حيوية  مبيداتن وثالثة  ان كيميائي االبحث مبيد
:Moximate (50% wp)   مزيج المادة الفعالة    قابل للبلل،  بشكل مسحوق

ب   ،(cymoxanil 4% + mancozeb 46.5%)من   معدل استخدم 
الكيميائي  ، )ب(  تر ماءي ل  100غ/250  :Ranman (20% SC)المبيد 
  100مل/ 20معدل استخدم ب ، cyazofamidسائل، المادة الفعالة  بشكل

ماءي ل )جتر  الحيوي  (  ـ،  مستحضر وهو  ،  Fitosporin 200-Mالمبيد 
شركة   إنتاج  بكتيريا  ،  Basfinkomتجاري  على   Bacillusيحتوي 

subtilis 26D  ، لتر ماء، مع إعادة الرش   100/غ  300معدل  استخدم ب
األولى  10بعد   الرشة  من  )د(  أيام  الحيوي  ،   Beauveriaالمبيد 

bassiana  ،(B10  )معزولة من تربة بستان زيتون منطقة   عزلة محلية
، بوغة/مل  710معلق بوغي تركيزبصورة  ،  منجيال في محافظة الالذقية

الحيوي )هــ(   محلية  ،Trichoderm harizianum  المبيد  معزولة   عزلة 
معلق بصورة    ،من تربة بيوت محمية في منطقة جبلة في محافظة الالذقية

  ظهور مالحظة    عند  هذه المبيدات  رش   تم    بوغة/مل.  710بوغي تركيز  



327 Arab J. Pl. Prot. Vol. 40, No. 4 (2022) 

ع المبكرة  اللفحة  بمرض  )بتاريخ  اإلصابة  النباتات   . (28/4/2021لى 
العشوائية  صم   التجربة وفقًا لتصميم كامل  (، Dospekhov, 1985)مت 

ست  شحيث   البحث  لكل    مل  مكررات  بأربعة  و  معامالت،   25معاملة، 
، وعدد النباتات قطعة 24نباتًا في كل مكرر، وبلغ عدد القطع التجريبية 

تحليل النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج   نباتًا. تم    600الكلي في التجربة  
، ANOVA، واختبار تحليل التباين  Genestate12التحليل اإلحصائي  

القراءات   أخذ  تم  .  %5احتمال  عند مستوى  فرق معنوي    أقل  وحساب قيمة  
بالمؤشرات المرضية )أخذت القراءات على    نباتات من كل    5الخاصة 

معاملة(  20  أي    ،مكرر كل  من  اإلصابة شد   :وشملت  ،نباتًا   ة 
(Disease severity)عراض بتاريخ  األعند بداية ظهور    هاحساب  تم    ، حيث

القراءة   أخذبعد    هنفسالتاريخ  في    المبيدات  رش    حيث تم  ،  28/4/2021
مرتين )بعد أسبوع، وبعد أسبوعين بواقع  ة اإلصابة  ، ثم أخذت شد  األولى

ة اإلصابة على حساب شد    . وتم  (الكيميائية والحيوية  بيداتالم  من رش  
بالمرض   درجات    6  ذي  سلم  اعتمادًا على  المجموع الخضري المصاب 

(Chaerani et al., 2007؛  Nielson et al., 2018  ؛Nuppenau et 

al., 2015)  ،  بقع لإلصابة )النبات سليم(  = ال توجد أي  0  التالي:وفق ،
)المساحة1 ضعيفة  إصابة  من    المصابة  =  إصابة  2،  %(25أقل   =

)المساحة شديدة 3،  %(50-25من    المصابة  متوسطة  إصابة   =
 المساحة شديدة جدًا )  = إصابة4،  %(75-50من  المصابة  )المساحة  

ة اإلصابة لكل سبت شد  وح    = النباتات ميتة.5،  (%75من    أكثر  المصابة
 معاملة وفق المعادلة التالية:

 

 )%( =  اإلصابة شدة

  درجة × المصابة  األوراق عدد موعجم

 اإلصابة
× 100 

  في قيمة  أعلى × الكلي األوراق  مجموع

 اإلصابة سلم

 وفق المعادلة التالية:نسبة اإلصابة  تب سح  و 
 

 اإلصابة )%( =  نسبة
 عدد األوراق المصابة 

 ×100 
 األوراق الكلي  عدد 

 

 وشملت: ،القراءات الخاصة بالنمو الخضري  أخذ تم   كما
سم - الورقي  المسطح  مساحة  بعد    تم    :نبات/2متوسط   القياس 

األقراص   بطريقة  الحساب  وجرى  الزراعة،  على  شهرين  مرور 
(Watson, 1952)،  مرات خالل موسم النمو: القياس األول  3  وبواقع، 

بعد    ، القياس الثاني  ؛النباتات بالمبيدات الكيميائية والحيوية  قبل رش  
)بعد    20مرور   بالمبيدات  النباتات  رش  على  من    80يومًا  يومًا 
يومًا على رش   40والقياس الثالث عند جني المحصول، بعد    ؛(الزراعة

بالمبيدات )بعد   الزراعة  يوماً   100النباتات  المساحة  ح سبت  و   ؛(من 
  مكرر عند كل قياس. نباتات من كل   5الورقية للنبات بقلع 

 مواعيد قياستزامنًا مع  القياس    تم    :2م/2متوسط دليل المسطح الورقي م -

  كما   .Beadle  (1989)حسابه بطريقة    وتم    ،مساحة المسطح الورقي
حيث أخذت القراءات على   ،ة اإلنتاجالقراءات الخاصة بكمي    أخذ  تم  

توسط موشملت:    ، نباتًا من كل معاملة(  40مكرر )  نباتات من كل    10
الدرنات الدرنة  و   ،(نبات/)درنةعدد  وزن  تدريج  و   ،(غ/درنة)متوسط 

مجموعات حسب   3فرزت الدرنات بعد القلع إلى    حيثالدرنات:  حجوم  
درنات متوسطة    ؛غ 35درنات صغيرة وزنها أقل من    كما يلي:  هاوزن 

فضاًل عن    . (غ  85أكثر من  )درنات كبيرة  و   (؛غ  80-35)الحجم  
إنتاج النبات من الدرنات   متوسط  :تضمنت  التيو   ،اإلنتاجية  حساب

اإلنتاج التسويقي من  و   ، (كغ/دونم)إنتاجية وحدة المساحة    ،(غ/نبات)
متوسطة  مجموع كمية إنتاج الدرنات    يمث لالذي    (كغ/دونم)الدرنات  

الحجم.   اإلنتاج  حساب  تم    كماوكبيرة  جودة    شملت:  التيو   ،قراءات 
حتى ثبات   س°  105حرارة    ندع  بالتجفيف   للدرنات  الجافةنسبة المادة  

(، باستخدام 1970)  AOACحسب    الدرنة،نسبة النشا في  و   ،الوزن 
 :التالية المعادلة

 

 ( 24.18- × )نسبة المادة الجافة   0.891+  17.55=  )%(نسبة النشاء 

 

 النتائج والمناقشة 

 

عناصر  تأثير والحيويةا المكافحة    بعض  ونسبة في    لكيميائية  شدة 
 :البطاطس/الصابة بمرض اللفحة المبكرة على البطاطا

( أن نسبة اإلصابة كانت مرتفعة في معاملة  1  جدول)نت النتائج  بي  
القراءة األولى أي بعد مرور  بعد مرور أسبوعين على    (%45.98)الشاهد  

%، وكانت الفروق 33.502  صابةاإلشدة  بلغت  و ،  الزراعة  منيومًا    74
كما أظهرت النتائج أن معاملة النباتات   .بينها وبين بقية المعامالتمعنوية  
فقد بلغت    ،بالمرض  تضرراً قل  األ كانت    cyazofamid  بـرشها    التي تم  

عد مرور أسبوعين ب   %5.61صابة  اإل %، وشدة  20.18  صابةاإلنسبة  
الرش خفضاً أي  ،  على  حق قت  بمعدل   في  أن ها  وشدتها  اإلصابة  نسبة 

معاملة   هاتالو   ؛مقارنة مع الشاهد  ،على التوالي ،  %  20.4  و  25.8%
رشها تم  التي  نس  ،cymoxanil + mancozeb  بـ  النباتات  ة ب فكانت 

المبيدات و   .%7.67صابة  إ شدة  و ،  %21.98  اإلصابة ترتيب  جاء 
:  (مع وجود فروق معنوية بينها)  الحيوية من حيث نسبة اإلصابة كما يلي

T. harizianum،B. bassiana    و  Bacillus subtilis    9.63وبلغت ،
على ،  %21.40و   29.11،  28.66شدة إصابة    و%،  7.09و    8.48
 في الحد    هم  م  دور    Bacillus subtilis  بـ  لمعاملةلبالتالي كان    .التوالي

، وهذا يتوافق  البطاطا/البطاطسمن اإلصابة بمرض اللفحة المبكرة على 
 ( Lal et al., 2016؛  Awan & Shoaib, 2019)  أبحاث سابقة  مع نتائج

   .في تنشيط العمليات الفيسيولوجية داخل النبات حول دور البكتيريا
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 . البطاطا/البطاطستأثير المكافحة الكيميائية والحيوية لمرض اللفحة المبكرة في شدة ونسبة اإلصابة على نبات  .1جدول 
Table 1. Effect of chemical and biological control on the disease severity and infection rate of early blight on potatoes.  

 

 Treatment المعاملة 

 الرش قبل 

 ( من الزراعةاً ومي 60)
Before spray 

(60 days after planting) 

 بعد مرور أسبوع على الرش 

 ( عةايوماً من الزر 67)
One week after spray  

(67 days after planting) 

 بعد مرور أسبوعين على الرش 

 ( يوماً من الزراعة 74)
One week after spray  

(74 days after planting) 

 %  شدة اإلصابة
Severity 

rate%  

 %  نسبة اإلصابة
Infection 

rate% 

 %  شدة اإلصابة
Severity 

rate%  

 %  نسبة اإلصابة
Infection 

rate% 

 %  شدة اإلصابة
Severity 

rate%  

 %  نسبة اإلصابة
Infection 

rate% 

 Control 4.507 ab 13.70 a 22.51 a 30.79 a 33.502 a 45.98 a شاهد 

cymoxanil + mancozeb 4.11 b 10.28 c 5.26 d 12.74 e 7.670 d 21.98 d 

cyazofamid 3.875 bc 10.64 c 3.97 f 11.57 f 5.610 f 20.18 f 

Bacillus subtilis 4.85 a 13.63 a 5.77 c 16.61 c 7.090 e 21.40 e 

Beauveria bassiana 3.54 c 10.63 c 4.37 e 14.23 d 8.840 c 29.11 b 

Trichoderma harizianum 5.005 a 12.91 b 7.3 b 20.58 b 9.630 b 28.66 c 

 %. 5حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند نسبة  هنفس في العمود متماثلة القيم التي يتبعها أحرف
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

 

لمرض اللفحة المبكرة   لكيميائية والحيويةا  المكافحة  عناصر  بعض  تأثير
 المسطح الورقي ودليلفي تطور مساحة  البطاطس/على البطاطا

لنباتات   الورقي  المسطح  ودليل  مساحة  قياس   البطاطا/البطاطس جرى 
يومًا   100و  80،  60ل مراحل النمو المختلفة )بعد  ثالث مرات خالبواقع  

أظهرت النتائج األثر السلبي لإلصابة بمرض اللفحة المبكرة   .(من الزراعة
المسطح ودليل  في خفض مساحة  والتي تسب بت    البطاطا/البطاطسعلى  
الخضري،   وقد،  معامالتاللكافة  ي  الورق النمو  معدل  خفض  إلى  أدت 
وظه  حيث القديمة  األنسجة  على  اإلصابة  على بدأت  األعراض  رت 

،  وتموت في مرحلة الحقة  التي بدأت باالصفرار لتجف  األوراق السفلى،  
سابقة نتائج  مع  ينسجم  النتائج (Ganie et al, 2013)  مم ا  أظهرت   .

فروق معنوية بين النباتات في المعامالت المختلفة ( عدم وجود  2جدول  )
ما   في القياس األول قبل معاملة النباتات بالمبيدات الكيميائية والحيوية

، وبعد مرور من مثيالتها بقليل  التي كانت أقل    B. bassianaعدا معاملة  
 ( األولى  القراءة  على  يومًا  ال  80عشرين  على  رش  يومًا  وبعد   زراعة(، 

لوحظ   تباين المعامالت،  باختالف في    وجود  الورقي  المسطح  مساحة 
كافة المعامالت معنويًا على معاملة الشاهد والتي   تتفوق  ، فقدالمعامالت

المسطح   نبات، ودليل/2سم  10466.66بلغت مساحة المسطح الورقي فيها  
تفوقًا  ،  2م/2م  4.29  الورقي الكيميائية  المبيدات  معنويًا على وقد حققت 

مرور    الحيوية  المبيدات الرش،  20بعد  على  معاملة  تفوقت  و   يومًا 
cymoxanil  +mancozeb   وأعطت أفضل   ،معنويًا على كافة المعامالت

، وبلغت قيمة نبات/2سم  15263.88  بلغتحيث    مساحة للمسطح الورقي
الورقي  دليل الم2م/2م  6.25  المسطح  معاملة  تلتها     الكيميائي يد  ب ، 

cyazofamidالدليل  نبات،  /2سم  14629.54  وبلغت  ، 2م/2م  5.99وبلغ 
أفضل مساحة ودليل   ،Bacillus subtilisفي حين حققت معاملة البكتيريا  
بين معامالت الورقي  المدروسة  للمسطح  الحيوية  بلغت   ،المبيدات  وقد 

التوالي،  2م/2م  5.74،  نبات/2سم  14000  يوم    100وبعد مرور  .  على 

مساحة المسطح الورقي   تالزراعة )القياس الثاني بعد الرش(، تراجععلى  
المعامالت   إلى  لكافة  الشاهد  في  ودليل نبات/2سم  3611ووصلت   ، 

الورقي تأثيرًا حيث    ،2م/2م  1.48  المسطح  المبكرة  اللفحة  لمرض  كان 
واضحًا من خالل الضرر الذي ألحقته بأوراق النباتات والذي تسبب في  

، في حين تفوقت معاملة المبيد اصفرارها وجفافها وموت قسم كبير منها
المعامالت  cyazofamidي  الكيميائ  بقية  على  قدرها    معنويًا  بمساحة 

عن الشاهد،    نبات/2سم  4827.75بزيادة قدرها  أي     ،نبات/2سم  8438.75
الحيوي   تالهاو   ،2م/2م   3.45  ورقيالمسطح  ال  دليلبلغ  و  المبيد   معاملة 

assianab .B    ودليل مسطح ورقي   نبات/2سم  8046.25بمساحة قدرها
 قل  ، في حين كانت أمعنويًا على بقية المعامالت، متفوقة  2م/2م  3.29

 Bacillusساحة للمسطح الورقي بين المعامالت المرشوشة هي معاملة  م

subtilis  هنا   .2م/2م .252ودليل مسطح ورقي   نبات/2سم 5495وبلغت
األثر اإليجابي للمبيدات الحيوية في تحسين مساحة   شارة إلىالبد من اإل

النبات،  داخل  الفيزيولوجية  العمليات  تنشيط  الورقي من خالل  المسطح 
والتي ساهمت في تنشيط النمو الخضري وزيادة امتصاص اآلزوت من 
مع  يتوافق  وهذا  الورقي،  المسطح  ودليل  مساحة  زيادة  وبالتالي  التربة، 

سابقاً نتائج   نشرت   ,.Purwantisari et al  ؛Aldiba, 2019)  أبحاث 

   .(Singh et al., 201؛ 2018

 
عناصر المكافحة الكيميائية والحيوية لمرض اللفحة المبكرة   بعضتأثير  
 في بعض المؤشرات النتاجية  البطاطا/البطاطسعلى 

بانخفاض كبير   البطاطا/البطاطستتسبب اإلصابة باللفحة المبكرة على  
 ،في كمية اإلنتاج نتيجة األضرار التي يلحقها المرض بالمجموع الخضري 

األمر ،  (Morgan et al., 2002)هذا بدوره سلبًا على اإلنتاجية  ينعكس  و 
قياس حجم    تم  عدد وحجم الدرنات المتشكلة على النبات.  الذي يتجل ى في  

( 3جدول  )  النتائج   وأظهرت  ،الدرنات لكل معاملة من معامالت التجربة
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وجود فروق معنوية بين المعامالت المدروسة من حيث أحجام الدرنات  
و الثالث   من فقد    (،ةصغير و   ،متوسطة)كبيرة،  إنتاج  أفضل  أن  لوحظ 

  تفوق الدرنات الكبيرة كان في المعامالت المرشوشة بالمبيدات الحيوية وب 
على بقية المعامالت من حيث وزن   Bacillus subtilisمعاملة  ل  معنوي 

بلغت   حيث  الحجم،  الكبيرة  معاملة غ/نبات،    566.28الدرنات   تلتها 
B. bassiana  معاملة   غ/نبات  512.86  وبلغت على  معنوي   وبتفوق 

T. harizianum    غ/نبات  480.75التي بلغ إنتاجها من الدرنات الكبيرة ،
إنتاج معاملة الشاهد   النسبة   .غ/نبات  278.48في حين كان  وبحساب 

النتاجية الكلية للنبات، فقد أظهرت منسوبًة لم الدرنات  و حجلتوزع  المئوية  
نتائج التحليل االحصائي أن أعلى نسبة مئوية للدرنات الكبيرة كانت في 

باقي   %77.27بنسبة    B. bassianaمعاملة   على  معنوي  وبتفوق 
%، متفوقة 74.24بنسبة    Bacillus subtilis  تلتها معاملةو   ،المعامالت

حيث بلغت نسبة الدرنات الكبيرة   T. harizianumمعنويًا على معاملة  

أقل  ،  %71.83  افيه في    وكانت  الحجم  كبيرة  للدرنات   تيمعاملنسبة 
cyazofamid  وقد   ،والشاهد المتقاربتين من حيث نسبة الدرنات الكبيرة

 . ، على التوالي%67.77، و 68.85بلغت 
 بالنسبة لتأثير المكافحة الكيميائية والحيوية في إنتاجية النباتأما   

للنبات الكلية  اإلنتاجية  من  ونسبتها  الحجم  متوسطة  الدرنات     من 
  Bacillus subtilis  ،cyazofamid  تمعامالالتفوق  تبين  (،  4جدول  )
فرق    ،T. harizianum  و بينها  يكن  لم  بقية   والتي  على  معنوي، 

، 160.6  :منها  في كل  وزن الدرنات متوسطة الحجم  حيث بلغ    ،المعامالت
التواليغ/نبات132.66  و  150.13 على  المعامالت: ،  تلتها   ،

cymoxanil + mancozeb))  ،B. bassiana،   الدرنات وزن  بلغ  وقد 
وبفروق   ،غ/نبات، على التوالي100.06  و  129.08متوسطة الحجم فيها  

 .(غ/نبات70.95) تاج في معاملة الشاهد إن  بينها، وكان أقل  فيما معنوية 
 

 
 . البطاطا/البطاطس. تأثير المكافحة الكيميائية والحيوية لمرض اللفحة المبكرة في مساحة ودليل المسطح الورقي لنبات 2جدول 

Table 2. The effect of chemical and biological control of early blight on the foliage and leaf area index of potato plants. 
 

 Treatments المعامالت 

 يوماً من الزراعة  60بعد 
60 days after planting 

 يوماً من الزراعة  80بعد 
80 days after planting 

 يوماً من الزراعة  100بعد 
100 days after planting 

مساحة المسطح  

 نبات /2الورقي سم
Foliage area  

/plant2 cm 

دليل المسطح  

 2م/2الورقي م

Area index 
2/m2m 

مساحة المسطح  

 نبات /2الورقي سم
Foliage area  

/plant2 cm 

دليل المسطح  

 2م/2الورقي م

Area index 
2/m2m 

مساحة المسطح  

 نبات /2الورقي سم
Foliage area  

/plant2 cm 

دليل المسطح  

 2م/2الورقي م

Area index 
2/m2m 

 Control 7756.66 a 3.18 a 10466.66 e 4.29 e 3611.00 f 1.48 f  شاهد 

cymoxanil + mancozeb 7421.81 b 3.04 b 15263.88 a 6.25 a 5887.50 d 2.41 d 

cyazofamid 7541.66 ab 3.09 ab 14629.54 b 5.99 b 8438.75 a 3.45 a 

Bacillus subtilis 7707.27 a 3.15 a 14000.00 b 5.74 b 5495.00 e 2.25 e 

Beauveria bassiana 7421.81 b 3.04 b 12734.44 d 5.22 d 8046.25 b 3.29 b 

Trichoderma harizianum 7750.90 a 3.17 a 13457.14 c 5.51 c 6803.33 c 2.78 c 

 %. 5حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند نسبة  هنفس في العمودمتماثلة القيم التي يتبعها أحرف 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
 

 

اإلنتاج   تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية المستخدمة في مكافحة اللفحة المبكرة في حجم درنات البطاطا/البطاطس، ونسبة األحجام المختلفة في .  3جدول  

 الكلي للنبات.
Table 3. The effect of chemical and biological control of early blight on potato tubers measurement and proportion of different 

sizes in total production. 
 

  Treatment المعاملة 

 غ  80درنات كبيرة ≤ 
Large tubers ≥ 80 g 

 غ 80-35درنات متوسطة 
Medium tubers 35-80 g 

 غ 35درنات صغيرة ≥
Small tubers ≤ 35 g 

 )غ(  نبات
plant (g) 

 % من إنتاجية النبات 
% of plant 

production 
 )غ(  نبات

plant (g) 

 % من إنتاجية النبات 
% of plant 

production 
 )غ(  نبات

plant (g) 

 % من إنتاجية النبات 
% of plant 

production 

 Control 278.48 f 67.77 d 70.95 d 17.26 b 61.45 a 14.95 a  شاهد 

cymoxanil + mancozeb 405.54 d 68.85 d 129.08 b 21.91 b 54.38 b 9.23 b 

cyazofamid 286.88 e 59.37 f 150.13 a 31.07 a 46.13 d 9.54 b 

Bacillus subtilis 566.28 a 74.24 b 160.60 a 21.05 b 35.85 e 4.70 e 

Beauveria bassiana 512.86 b 77.27 a 100.06 c 15.07 bc 50.77 c 7.64 d 

Trichoderma harizianum 480.75 c 71.83 c 132.66 ab 19.82 b 55.82 b 8.34 c 

 %. 5حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند نسبة  هفي العمود نفسمتماثلة القيم التي يتبعها أحرف 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
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الكلي  تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية لمكافحة مرض اللفحة المبكرة في عدد الدرنات المتشكلة على نبات البطاطا/البطاطس وكمية اإلنتاج  .  4جدول  

 والتسويقي.
Table 4. The effect of chemical and biological control of early blight disease on tubers number and total and marketable 

production. 
 

 Treatment المعاملة 

متوسط عدد الدرنات الكلي 

 درنة/نبات 
Average of tuber 

number 

Tubers/plant 

متوسط وزن الدرنة  

 غ/درنة 
Average of tuber 

weight g/tuber 

 نتاجية الكلية اإل
Total production 

 نتاج التسويقي اإل
Marketable production 

 )غ(  نبات
plant (g) 

 )كغ( دونم

Donum 

(kg) 
 )كغ( دونم

Donum (kg) 

 % من االنتاج الكلي 
% of total 

production   

 Control 6.52 e 67.48 d 439.96 f 1803.83 f 1552.014 f 86.03 c  شاهد 

cymoxanil + mancozeb 7.32 c 80.46 c 588.96 d 2414.73 d 2191.942 d 90.77 b 

cyazofamid 7.78 b 62.10 e 483.09 e 1980.66 e 1791.741 e 90.46 b 

Bacillus subtilis 8.16 a 93.47 a 762.67 a 3126.94 a 2980.208 a 95.30 a 

Beauveria bassiana 6.79 d 93.45 a 634.52 c 2601.53 c 2393.621 c 92.00 b 

Trichoderma harizianum 7.75 b 86.35 b 669.21 b 2743.76 b 2514.981 b 91.66 b 

 %. 5حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند نسبة نفسه في العمود متماثلة القيم التي يتبعها أحرف 
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 

 
إلنتاجية الكلية منسوبًة لحجم الدرنات    ه الفئة منوبمتابعة نسبة هذ

في  تبين  للنبات،   كان  المتوسطة  الدرنات  من  إنتاج  أعلى  معاملة أن 
cyazofamid    في حين لم تكن هناك   ،% وبفرق معنوي 31.07بنسبة

الشاهد  فروق   المعامالت ومن ضمنها  بقية  بين  أما من حيث .  معنوية 
من اإلنتاجية الكلية للنبات، فقد أظهرت   الصغيرة ونسبتهاوزن الدرنات  

منها  أن  (،  3جدول  )نتائج  ال إنتاج  الشاهدكان  أعلى  معاملة  لغ وب   في 
لحجم في معاملة إنتاجية من هذا ا  في حين كانت أقل  غ/نبات،  61.45

Bacillus subtilis   من ،  غ/نبات35.85  كانتو الحجم  هذا  نسبة  أما 
اإل من  للنبات الدرنات  الكلية  بلغت    ،نتاجية  معاملة 14.95فقد  في   %

 9.54التي تراوحت نسبتها بين    المعامالت  عن بقية  بفروق معنويةالشاهد  
 . Bacillus subtilisنسبة في معاملة  % حيث كانت أقل  4.70و 

ويعزى السبب في انخفاض وزن الدرنات الكبيرة والمتوسطة وارتفاع  
مساحة  انخفاض  إلى  الشاهد  معاملة  في  الصغيرة  الدرنات  وعدد  وزن 

المبكرة   اللفحة  بمرض  باإلصابة  تأثرها  نتيجة  الورقي  وتساقط  المسطح 
ينعكس على    ،بصورة مبكرة  وجفاف األوراق الواحد مما  النبات  إنتاجية 

الدرناتو  ووزن  حجم   ؛Landschoot et al., 2017)  انخفاض 
Singh et al., 2015)  .  الكبيرة للدرنات  وزن  أعلى  كان  حين  في 

الم معاملتي  في    Bacillus subtilisالحيويين    بيدينوالمتوسطة 
أن ه  ،B. bassianaو للفحة   حيث  النبات  مقاومة  في  لدورهما  إضافة 

في زيادة إنتاج النبات، من خالل تنشيط   ز  محف    أثر    فقد كان لهما   المبكرة،
النبات  داخل  الفيزيولوجية  ساهمت    ،العمليات  تنشيط بدورها  والتي  في 

زيادة   مما أدى إلىالنمو الخضري، وزيادة امتصاص اآلزوت من التربة،  
ا المسطح  ودليل  علىلورقي،  مساحة  بدوره  هذا  معدل   وساعد  زيادة 

ترافق   ام  ماالستفادة من األشعة الشمسية وزيادة معدل التمثيل الضوئي،  
وانتقالها  األوراق  في  المصنعة  الكربوهيدراتية  المواد  إنتاج  زيادة  مع 

بالتالي زيادة إنتاج النبات الواحد، وزيادة إنتاجية و   ،وتخزينها في الدرنات
 ,Awan & Shoaib)نشرت سابقًا    المساحة، وهذا يتطابق مع نتائجوحدة  

أشار(Lal et al, 2016؛  Duarte et al., 2012؛  2019 كما   . 
Keunen et al.  (2013  إلى دور الكائنات النافعة والمستخدمة كمبيدات )

حيوية في حماية النبات من المسببات الممرضة من خالل زيادة محتواها 
الكربوهيد من   ،اتر من  محتواها  وزيادة  الخلوية  الجدر  صالبة  وزيادة 

 مضادات األكسدة. 

 
عناصر    تأثير الدرنات  بعض  عدد  في  والحيوية  الكيميائية  المكافحة 

 مئوية لإلنتاج التسويقي ومتوسط وزنها وكمية النتاج والنسبة ال
( دور المبيدات الكيميائية والحيوية المستخدمة 4دول  )جأظهرت النتائج  

من الضرر الناتج عن اإلصابة بمرض اللفحة المبكرة، وبالتالي   د  في الح
والتسويقي الكلي  اإلنتاج  كمية  معاملة  .تحسين  تفوقت   Bacillus  فقد 

subtilis    الدرنات متوسط عدد  حيث  من  المعامالت  بقية  معنويًا على 
الواحد النبات  على  بزيادة    8.16وبلغت    ،المتشكلة   1.64درنة/نبات، 

الشاهد،  معاملة  عن  معاملتي  درنة/نبات     cyazofamid  تلتها 
بينهما    T. harizianumو  ،درنة/نبات   7.75،  7.78بدون فرق معنوي 

التوالي أقل    ،على  وبلغ   B. bassiana  ةإنتاج في معاملفي حين كان 
  .درنة/نبات 6.79

الناتجة   الدرنات  المستخدمة على وزن  المبيدات  كما انعكس أثر 
كل   تفوقت    في  فقد     Bacillus subtilisتي  معاملمن    كل  معاملة، 

وبلغ متوسط وزن الدرنة   ،معنويًا على بقية المعامالت  B. bassiana  و
و93.47 التوالي،  ،غ93.45،  معاملة  متلته  على   T. harizianumا 

ل لوزن الدرنة في معد  ، وكان أقل  Bacillus subtilis  غ  86.35لت  وسج  
كما أظهرت النتائج ارتفاع إنتاجية نباتات    غ.  67.48معاملة الشاهد وبلغ  
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المعاملة بالمبيدات الكيماوية والحيوية مقارنة بمعاملة    البطاطا/البطاطس
النبات  الشاهد إنتاج  متوسط  وبلغ   ،762.67  ،669.21  ،634.52 ،

 ،  Bacillus subtilisللمعامالت    غ/نبات  483.09  و  588.96
T. harizianum،  B. bassiana  ،(cymoxanil + mancozeb )  

مع وجود ،  غ/نبات للشاهد439.96  قابلها  ،على التوالي  ،cyazofamid  و
بين كل   للمعامالت  .  منها   فروق معنوية  المساحة  إنتاجية وحدة  وبلغت 

الذكر     2414.73،  2601.53،  2743.76،  3126.94سابقة 
 نم و كغ/د  1803.83في حين كانت  ،  على التوالي  ،نمو كغ/د  1980.66و

 . معاملة الشاهدفي 
  تظهر أأما بالنسبة لإلنتاج التسويقي )درنات كبيرة + متوسطة(،  

أعلى إنتاج تسويقي كان في معامالت المبيدات الحيوية التي النتائج أن  
نم و كغ/د  2393.621  و  2514.981  ،2980.208سجلت  
، على B. bassiana  و  Bacillus subtilis  ،  T. harizianumللمعامالت

من اإلنتاج   ،معنوية فيما بينها، وبلغت نسبتها التسويقيةالتوالي، وبفروق 
قدرها  91.66،  92،  95.30  ،الكلي بزيادة  التوالي  على   ،%10.77 ،
% عن معاملة الشاهد، في حين بلغ اإلنتاج التسويقي في 6.54،  6.93

الكيميائية  معاملتي   (cymoxanil + mancozeb)  المبيدات 
التوالي، و كغ/د  1791.741  و  cyazofamid  2191.943 و على  نم، 

عن معاملة    % 15.44  و  41.23وبزيادة قدرها    ،وبفروق معنوية بينهما
نم. كما أظهرت  و كغ/د  1552.014  التسويقية  إنتاجيته  حيث بلغت  الشاهد

   Bacillus subtilisأن أفضل معاملة كانت معاملة المبيد الحيوي  النتائج  
المدروسة  كافةب  اإلنتاجية  هذا   ،المعايير  تنشيط    ويعزى  في  دوره  إلى 

وتنظيم ،  (Awan & Shoaib, 2019العمليات الفيسيولوجية داخل النبات ) 
 (.Peters et al., 2008ت )الهرمونات وتحديد مستويات اإلثيلين في النبا

 
تأثير بعض عناصر المكافحة الكيميائية والحيوية لمرض اللفحة المبكرة  

 بعض المؤشرات النوعية لدرنات البطاطا/البطاطس  في
المجموع ال على  المبكرة  اللفحة  مرض  يلحقها  التي  األضرار  تقتصر   

فحسب واإلنتاجية  في  يؤثر    ولكن ه   ،الخضري  الكيميائي أيضًا  التركيب 
  ( 5)جدول    أظهرت النتائج  (.Shahbazi et al., 2010الناتجة )للدرنات  

للمعامالت   الجافة  المادة  نسبة  في  معنويًا  ،  B. bassianaانخفاضًا 
Bacillus subtilis  ،T. harizianum  بلغت إذ   ،17.70  ،17.31 

مع  16.73و بالمقارنة  التوالي،  على  الشاهد، %16.4،  معاملة  في   %
الكيميائيين  المبيدين  معاملتي  في  الجافة  للمادة  نسبة  أعلى  وكانت 

cyazofamid  وcymoxanil + mancozeb)وسجلت  )  19.97 
  %، على التوالي، وبفروق ظاهرية بينهما، في حين كانت أقل  19.43و

وقد انعكس هذا على    (؛%16.40)  نسبة للمادة الجافة في معاملة الشاهد

معنويًا   ين الكيميائي   ينمحتوى الدرنات من النشاء، فقد تفوقت معاملتا المبيد 
 13.80وبلغت    ،الدرنات  فيعلى بقية المعامالت من حيث نسبة النشاء  

لكل  13.32و ، (cymoxanil + mancozebو)  cyazofamidمن    % 
نسبة للنشاء   لتوالي، وبدون فروق معنوية بينهما، في حين كانت أقل  على ا

ارتفاع نسبة  وقد يعزى سبب  %.  10.62في معاملة الشاهد التي بلغت  
المادة الجافة والنشاء في هاتين المعاملتين إلى أن مساحة ودليل المسطح 

أعلى   كليهما  في  ب الورقي  المعامالت،مقارنة   زيادة معدل  وبالتالي  بقية 
إنتاج المواد الكربوهيدراتية المصنعة في األوراق   زيدي   مما  التمثيل الضوئي،

الدرنات الكيميائي   وانتقالها وتخزينها في  التركيب  التأثير على  وبالتالي 
للدرنات. فعند دراسة عالقة االرتباط بين شدة اإلصابة ونسبة المادة الجافة  

لكل منهما، ( - =0.7Rسلبية قوية )الدرنات تبين أنها عالقة  فيوالنشاء 
المبكرة باللفحة  اإلصابة  شدة  زادت  مساحة    ،فكلما  على  تؤثر  والتي 

 سابقة   هذا مع نتائجيتوافق  و   ،ت نسبة هذه الموادما قل  كل    ،المسطح الورقي
(Leiminger & Hauslanden, 2007).  
 

تأثير المبيدات الكيميائية والحيوية المستخدمة في مكافحة اللفحة .  5جدول  

 . في نسبة المادة الجافة والنشاالمبكرة للبطاطا 
Table 5. The effect of chemical and biological control of 

early blight on dry matter and starch content.  
 

 Treatment    المعاملة 

متوسط نسبة 

 المادة الجافة )%( 
Average of dry 

matter content 

(%) 

متوسط نسبة 

 النشا )%( 
Average of 

starch content 

(%) 

 16.40 b 10.62 b (Control) شاهد 

cymoxanil + mancozeb 19.43 a 13.32 a 

cyazofamid 19.97 a 13.80 a 

Bacillus subtilis 17.31 b 11.43 b 

Beauveria bassiana 17.70 b 11.78 b 

Trichoderma harizianum 16.73 b 10.91 b 

ال يوجد بينها فرق معنوي عند نفسه  في العمود    متماثلة  القيم التي يتبعها أحرف

 %. 5تمال ح انسبة 
Values followed by the same letters in the same column are not 

significantly different at P=0.05. 

 

 

تقدم لما  المفإن ه    ، بناًء  نوصيمن  أن  على    باستخدام  مكن 
الحيوية الدراسة    المبيدات  هذه  في   Bacillus subtilisالمختبرة 

التلوث  لحد  ل  وسليمة  كطريقة آمنة  Beauveria bassianaو البيئي   من 
يخل   الذي  المتبقي  البيئةواألثر  في  الكيميائية  المبيدات  استخدام  من    فه 

ولجهة الحد  ،  في  المتكامل  اللفحة   دورهما  بمرض  اإلصابة  انتشار  من 
أنها مركبات وال سي ما    ،من جهة  أخرى   لبطاطسالبطاطا/االمبكرة على  

 تساعد على تحسين اإلنتاج كمًا ونوعًا.
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Abstract 
Shaabo, A., N. Deeb, M. Mufleh, R. Zaydan, A. Haj Hasan, L. Adra, A. Askriyeh and N. Sakkour. 2022. Effect of 

Chemical and Biological Control Components in Protecting Potatoes from Infection with Early Blight Disease Caused 

by Alternaria solani and its Impact on Growth and Yield.  Arab Journal of Plant Protection, 40(4): 325-333. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.4.325333 
 This study was carried out at Alsonawbar Station of the Agricultural Scientific Research Center in Lattakia, Syria during the spring of 

2021 to evaluate the effect of different treatments for the control of potato early blight disease, and their effect on plant growth and potato yield 

and quality. Six treatments were evaluated: two chemical pesticides: Ranman 20% SC (cyazofamid), Moximate 50% WP (cymoxanil + 

mancozeb), three biological pesticides Bacillus subtilis, Beauveria bassiana and Trichoderma harizianum, in addition to the control. Results 

showed that Ranman treatment was superior, as it led to reduction of 20.18 and 5.61 % in disease severity and infection rate, respectively, two 

weeks after treatment, with a decrease of 25.80 and 20.46 %, respectively, compared to the control. With the same treatment, the leaf area and 

leaf area index reached 8438.75 cm2/plant and 3.45 m2/m2, respectively, with an increase of 4827.75 cm2/plant, and 1.97 m2/m2 over the control 

treatment. Results also showed the superiority of Bacillus subtilis treatment in terms of tubers number, tubers weight, yield, and the proportion 

of marketable yield which reached 8.16 tuber/plant, 93.47 g/tuber, 3126.94 kg/donum, 95.30% marketable yield, respectively, which 

represented a reduction rate of 20.09%, 30.99%, 42.31%, 9.72%, respectively, over the control treatment. In addition, results showed that the 

highest dry matter and starch content was obtained in response to the chemical pesticides treatments.  
Key words: Alternaria solani, potato, chemical control, biological control, production. 
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