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ABSTRACT: The dry rot disease incidence was affected by the different storage 

temperature degrees of both cultivations (Nili and Summer) during two tested seasons. 

The least periods of storage with least temperature degrees of storage (15 days at 3 – 

5°C) decreased dry rot disease incidence % in both lasted seasons. Significant 

differences were notice between periods of storage which combined with different 

temperature degrees.  

Eight plant extracts were tested against dry rot disease in potato tubers. Three 

concentrations of each plant extract were used i.e. 3, 5 and 10%. Garlic and cinnamon 

extracts were tested against the most aggressive fungal isolates, under storage 

conditions on potato tubers cv. Spunta. Both plant extracts were effective on disease 

index and minimized potato dry rot disease symptoms. Biological control using 

biological agents were effective in disease control both in laboratory and under storage 

conditions. Also, Tachigaren plus 600 SL fungicide at 100 ppm was the most effective 

one in controlling the dry rot disease incidence.  
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 دراسات عمى بعض أمراض أعفان درنات البطاطس أثناء التخزين عنوان الرسالة:
 أحمد حسن جابر فرج اسم الباحـث   :
 (أمراض النبات)ماجستير فى العموم الزراعية  الدرجة العممية:

 النبات الزراعى القسم العممى :

 13/1/2021س الكمية : متاريخ موافقة مج
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ أمراض النبات    ضو ـــــــــــأ.د. محمد أحمد ع لجنة اإلشراف:
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ أمراض النبات    العميم عامرجمعة عبد أ.د.   

 الممخص العربى
 لبحث في التالي:جاز نتائج ااألمراض الفطرية مثل العفن الجاف. وُيمكن إي ُتصاب البطاطس في الحقل والمخزن بالعديد من

لإلصابة بالمرض، وعمى العكـس مـن ذلـك فـلن التخـزين عمـى  %م قمَّل بشدة °5 – 3ى درجة حرارة أن التخزين عم ثبت من التجارب
ع حدوث العدوى وشـدة اإلصـابة فـي درنـات البطـا°05م ودرجة °02 – 81درجة  فـي تجـارب ُمقاومـة حـدوث مـرض العفـن  س.طم قد شجَّ

ار استخدام ثمانيـة ُمستخمصـات نباتيـة بتركيـزات ألنسجة نباتية ُمختمفة، تم اختبطاطس باستخدام ُمستخمصات مائية الجاف في درنات الب
ُمسـتخمص الثـوم  ُمختمفة حيث تم الوصول إلى أن أفضـل الُمستخمصـات النباتيـة فـي ُمقاومـة المـرض عمـى صـنف البطـاطس سـبونتا كـان

، 3تخمص بـثثث تركيـزات باتية الثمانية ُمنفردة وكـل ُمسـم اختبار تأثير الُمستخمصات النت هو أفضل الُمستخمصات. %82، 5، 3بتركيز 
 ، وكانت االختبارات معمميًا في عممية تضاد لمفطـر الُممـرض عمـى بيئـة يذائيـة ُمضـاف إليُـا الُمسـتخمص النبـاتي بتركيـز  واحـد  82%، 5

رشـًا عمـى درنـات البطـاطس التـي تـم  %82، 5، 3تم اختبار ُمستخمصات نباتين وهما الثوم والقرفـة فـي ثـثث تركيـزات  في أطباق بتري.
كائنـات تضـاد حيويـة مـن جـنس الترايكودرمـا فـي مقـدرتُا عمـى التضــاد  82تـم اختبـار  .F10عـدواها بـأقوى عـزالت الفيوزاريـوم سـوالني 

زاريـوم مـن الفيو ( وعزلـة F10  ،F4  ،F1اق بتري باإلضافة إلـى عـزالت الفيوزاريـوم سـوالني )الفطرية في أطب تالحيوي مع أقوى العزال
(. أثَّــرت فطريــات التضــاد الحيــوي بدرجــة  كبيــرة  عمــى خفــض نســبة F20( ، وعزلــة مــن الفطــر فيوزاريــوم أفينــاكيوم )F19أوكسيســبوريم )

ــة بكائنــات التضــاد  م وذلــك°02 – 81 ةاإلصــابة تحــت ظــروف التخــزين العاديــة فــي حــرار  بالُمقارنــة بالــدرنات الُمعديــة فقــط دون الُمعامم
تـم اختبـار خمسـة ُمبيـدات فطريـة لُمعاممـة الـدرنات الُمعديـة بـالفطر فيوزاريـوم سـوالني وذلـك أثنـاء تخـزين الـدرنات فـي صـناديق ي. الحيو 

 .جزء في المميون( 822كرتون بالجرعة الُموصى بُا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


