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ABSTRACT: Six Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) were obtained from 

tomato plants showed wilt disease symptoms and three isolates of Macrophomina 

phaseolina fungus were observed. Isolate (2) of FOL and isolate (3) of M. phaseolina were 

chosen for study, where they produce more propagules. However, five isolates of 

Trichoderma spp. were obtained from the rhizosphere of healthy tomato plants. The 

present study proved that using plant extracts, plant oils, biocontrol agents and 

fungicides; individually, reduced the growth and sporulation of the two pathogens; under 

laboratory conditions. The application of such treatments to the infested soil decreased 

the population of the pathogen propagules, significantly. Such individual treatments 

decreased the disease incidence with either pathogens and improved tomato growth 

parameters; significantly. 

Key words:Fusarium oxysporum, tomato plants, wittdesease, 

macrophomina phaseolina fungus. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Eman Mahmoud Ismail Selim 

2 

 دراسات عمى مقاومة بعض الفطريات المتوطنة بالتربة الممرضة لمنبات عنوان الرسالة:

 إيمان محمود إسماعيل سميم اسم الباحـث   :

 (أمراض النبات)ماجستير فى العموم الزراعية  الدرجة العممية:

 النبات الزراعى القسم العممى :

35/3/4243س الكمية : تاريخ موافقة مجم  
رشرا::لجنة اإل  المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ أمراض النباتمحمد محمد بيومى عمار أ.د.  

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ أمراض النبات    العميم عامرجمعة عبد أ.د.   
 

 لممخص العربىا
ب مـرض سـبم Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (FOL)تم الحصول عمـى سـتة عـزمت مـن الفطـر 
مسـبب مـرض العفـن الفحمـى واختيـرت  Macrophomina phaseolinaالذبول فـ  الطمـاطم وثـعث عـزمت مـن الفطـر 

( من الفطر الثانى متمام الدراسة وذلك لوفرة انتاجهما لموحـدات التكاثريـة ، 5من الفطر األول والعزلة رقم ) (4العزلة رقم )
قة حول جذور نباتات الطمـاطم السـميمة تـم عـزل خمسـة أنـواع مـن جـنس منط ومن مرضية.وكانت جميع العزمت لها قدرة 

Trichoderma spp.   الدراسـة المعمميـة أن المستخمصـات النباتيـة والزيـوت  تتـأثب .مسـتخدامها ككاننـات تضـاد حيـو
نتـاج ا لجـراثيم . وتحـت ظـرو: العطرية وكاننات التضاد الحيو  والمبيدات ذات تأثير فعال عمى اختـزال نمـو كـع الفطـرين واج

ت التضــاد نــانا، ك الصــوبة والعــدو  الصــناعية لمتربــة أدت المعــامعت المنفــردة بالمستخمصــات النباتيــة ، الزيــوت العطريــة
الحيو  والمبيدات إلى النقص المعنو  لموحدات التكاثرية لكع الفطرين ف  التربة ممـا أد  إلـى تقميـل حـدوث اإلصـابة بـأ  

 .معدل نمو النبات بصورة معنوية من المرضين وزيادة
 

 

 

 

 

 

 

 


