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 نوعين من الفطرو  Verticillium chlamydosporiumفطر المن  السورية عزالتبعض ال فعالية يمو تق
Paecilomyces  البنجرحوصالت الشوندر السكري نيماتودا مكافحةفي/ Heterodera schachtii  
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 ملخصال
 عزالت السورية من الفطربعض ال فعاليةيم و تق. 2016دوابة.  محمد ميعخير العسس وأحمد عبد الس محمد حيدر، أسما محمد، خالد

Verticillium chlamydosporium  نوعين من الفطر وPaecilomyces البنجرفي مكافحة نيماتودا حوصالت الشوندر السكري/ Heterodera 

schachtii 51-42(: 1)34، . مجلة وقاية النبات العربية. 
من  Heterodera schachtii /البنجرالمصدر الوحيد إلنتاج السكر في سورية، وتعد نيماتودا حوصالت الشوندر السكري /البنجررييعد محصول الشوندر السك

 عزالتع أربيم فعالية و تقأجل ذلك، فقد تم من . هاًا في محصولخطير ، مسببة خفضًا زراعتها في الحقول السوريةأثناء  نباتات الشوندر السكريأهم اآلفات التي تصيب 
 ، Paecilomyces (P. lilacinusعزلتين من الفطر و في سورية،  /البنجرالشوندر السكري حقول ةمن ترب تم عزلها V. chlamydosporiumفطر المن  محلية

"، وذلك في تجربة أصص Rizorور صنف "ريز  يفي مكافحة تلك النيماتودا على نباتات الشوندر السكر ( carbarylبالمقارنة مع مبيد الكارباريل ) ،(P. variotiiو
جميع المعامالت  النتائج أن أوضحت النمو النباتية لنباتات الشوندر السكري المختبرة.مؤشرات  في تأثير تلك المعامالتيم و كذلك تقتم تحت ظروف البيت الزجاجي. 

 ( من الفطرDSMZ) لة المانيةهي عز  برة. وكانت أكثر المعامالت فعالية( في تكاثر النيماتودا على النباتات المختP ≤ 0.05المختبرة قد أدت إلى خفض معنوي )
P. lilacinus (73.45%)، من الفطر  26ها العزلة رقم تتلV. chlamydosporium (61.06%( ثم مبيد الكارباريل ،)59.29%.) أدت المعامالت المختبرة إلى  كما
( DSMZ 14052نباتات الشاهد الملقح بالنيماتودا فقط. وكانت المعاملة بالعزلة رقم ) معلنيماتودا، وذلك بالمقارنة في نمو النباتات الملقحة با (P ≤ 0.05) زيادة معنوية
غير الملقح  السليم حيث أعطت تلك المعاملة ضعف الوزن الرطب للمجموع الجذري في نباتات الشاهد ،أيضًا هي األكثر كفاءة في ذلك P. lilacinus من الفطر
 ، التي لم يختلف الوزن الرطب للمجموع الجذري فيها معنويًا عن مثيله في نباتات الشاهد السليم.V. chlamydosporiumمن الفطر  25العزلة رقم  هاتتل دا،بالنيماتو 

 .أحيائية مكافحةر متطفلة على بيوض النيماتودا، كارباريل، و ، فط/بنجرسكري شوندر كلمات مفتاحية:
 
 مقدمةال
 

المصدر  (.Beta vulgaris L) /البنجرشوندر السكريمحصول ال ُيعد
الوحيد إلنتاج السكر في سورية، وُيزرع بشكل رئيس في خمس 

دلب، والرقة، ودير الزور ) (. 4محافظات هي: حلب، وحمص، وا 
في كل مراحل نموه لعدد كبير من اإلجهادات يتعرض المحصول 

الت الشوندر نيماتودا حوصعد تُ توى العالمي، على المسو  .واآلفات
من أكثر أنواع  Heterodera schachtii Schmidt, 1871السكري 
في من أضرار كبيرة تسببه ، نظرًا لما على هذا المحصول أهمية اآلفات

المناطق  تلك خاصة فيبأنحاء العالم، و  مختلف مناطق زراعته في
تسبب هذه النيماتودا  ،. وفي سورية(12التي تزرعه لسنوات طويلة )

يمكن الحد من و  ،(1) الشوندر السكري ملموسة في محصول خسائر

في التربة  العددية لتلك النيماتودا الكثافةخفض هذه الخسائر عن طريق 
واحدة أو باتباع  وذلك ،مستوى عتبة الضرر االقتصادي إلى ما دون

من  األحيائيةوتعد تقنيات المكافحة  .(16أكثر من عدة طرائق مختلفة )
وخاصة تلك الطرائق التي تستخدم وأكثرها جدوى،  ئقهذه الطرا أحدث
( Egg-parasitic fungi) النيماتودا بيوض المتطفلة علىر و الفط فيها
قد تزايد نظرًا لكفاءة هذه الطرائق في مكافحة النيماتودا، فو  .(33)

 العقودمكافحة نيماتودا الحوصالت خالل ها في ستخدامال كثيراً  االهتمام
 Verticillium chlamydosporium انيعد الفطر و  .(34األخيرة )

Goddard، وPaecilomyces lilacinus (thom.) Samson  من
ناثالمتطفلة على بيوض ر و الفط  نيماتودا تعقد  كل من وا 

  الحوصالت (، ونيماتوداRoot-knot nematodes) الجذور
(Cyst nematodes،)  11) األخرى من أجناس النيماتوداغيرهما و ،
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في مكافحة نيماتودا الفعلية ا مكفاءتهن وقد أثبت هذان الفطرا .(35
من خالل  ،(19، 10) المدارية وتحت المداريةمناطق الفي  الحوصالت

ل لحتعمل على الذي ي Serine proteaseيز ينزيم سيرين بروتإإفراز 
فشال عمليةقشرة بي  (.39)الفقس  وض النيماتودا، وا 
أيضًا ن نيماتودا الحوصالت م األطوار المختلفة قد ُتصابو 

ر قاطنة التربة المضادة و خالل مراحل حياتها بفطر أو أكثر من الفط
 V. chlamydosporiumللنيماتودا. فعلى سبيل المثال، ُوجد أن الفطر 

(. وتمثل إصابة 29له القدرة على إصابة اإلناث العالقة بالجذور )
التي وضعت تلك  أو ،اإلناث حديثة العمر التي لم تضع البيض بعد

القليل منه بعدًا فعااًل في مكافحة نيماتودا الحوصالت، والحد من 
(. فهذه اإلناث تنخفض درجة خصوبتها إلى 29أعدادها بشكل كبير )

حد كبير، وتتطور إلى حوصالت ضعيفة صغيرة الحجم ال تحتوي سوى 
وبالفعل، ُوجد في إحدى  (.30على عدد قليل من البيوض السليمة )

نيماتودا  في V. chlamydosporiumراسات حول تأثير الفطر الد
، أن الفطر قد قلل من إصابة نباتات H. avenaeحوصالت الحبوب 

ومن حسن الحظ أنه  (.32) %80-26القمح بتلك النيماتودا بما يوازي 
تأثيرًا ممرضًا  V. chlamydosporiumأن للفطر  لم يثبت حتى اآلن

نما وجد أنه يمكنه االستيطان في للنباتات أو حتى الحيوانا ت الراقية، وا 
دون أن تكون له القدرة على إختراق أنسجة القشرة في الجذور، أو  ةالترب

نمو تلك األنسجة بأي شكل من  فييسبب لها تقرحات، أو حتى يؤثر 
 (.31األشكال )

على بيوض كل أيضًا بشكل رئيس  P. lilacinusيتطفل الفطر 
، ونيماتودا الحوصالت .Meloidogyne sppجذور من نيماتودا تعقد ال

Heterodera ،وGlobodera وقد بدأ استخدام هذا الفطر كأداة فعالة .
(. ويعد 28) 1979في برامج المكافحة الحيوية ضد النيماتودا منذ العام 

تأثيرًا  األحيائيةر التي تم استخدامها في المكافحة و الفطكثر هذا الفطر أ
الجذور ونيماتودا الحوصالت في المناطق المدارية  ضد نيماتودا تعقد
فعلى سبيل المثال، وجد أن الفطر قد خفض (. 36وتحت المدارية )

الملقحة الذرة، والطماطم، والبامية  تكوين العقد الجذرية على نباتات
بنسبة في جمهورية مصر العربية  M. incognitaبنيماتودا تعقد الجذور 

من تكوين كتل أيضًا . كما خفض والي، على الت%60و ،66، و71
، على %86و ،81 ،90بنسبة  هانفسالبيض النيماتودية على النباتات 

أمكن الحصول على خفض في عدد العقد كذلك و  (.25) واليالت
الجذرية وكتل البيض النيماتودية المتكونة على جذور نباتات القمح 

، %96، و%85بنسبة  M. javanicaطة نيماتودا تعقد الجذور ابوس
(. وفي المملكة العربية السعودية أيضًا، كان الفطر 23) واليعلى الت

على  M. javanicaقادرًا على خفض تكاثر نيماتودا تعقد الجذور 

 والي، على الت%65، و78الطماطم والباذنجان بنسبة البندورة/نباتات 
(23.) 

 المتطفلة رو وتوزيع الفط وجود( 27وقد درس اسماعيل وآخرون )
  البحر المتوسطحبوب  حوصالتعلى بيوض نيماتودا 

H. latipons  في عينات تربة تم جمعها من سورية، وكذلك في عينات
تم جمعها  H. schachtiiتربة ملوثة بنيماتودا حوصالت بنجر السكر 

في هذه العينات هما  انتشاراً ر و من ألمانيا، ووجدوا أن أكثر الفط
 .Acremonium، وFusariumن االفطر 

نيماتودا ل األحيائيةمكافحة النظرًا لندرة األبحاث التي تتناول و 
 خاصة باستخدام الفطرينب، و حوصالت الشوندر السكري في سورية

V. chlamydosporiumو ،Paecilomyces ،هذه الدراسة هدفت  فقد
 V. chlamydosporiumفطر المن  عزالتال بعض يم فعاليةو تقإلى 

 H. schachtii تودا حوصالت الشوندر السكرينيما المرافقة لحوصالت
من  واحدة من كل عزلة إلى باإلضافةفي بعض الحقول السورية، 

مبيد الكارباريل بمقارنة  P. variotii فطرالو  P. lilacinusالفطر 
(carbaryl ،) نمو نباتات في تلك المعامالتتأثير كذلك دراسة و 

حوصالت الشوندر الملقحة بنيماتودا  /البنجرالشوندر السكري
 .H. schachtii /البنجرالسكري

 

 مواد البحث وطرائقه
 

 ة الترابية وزراعة بذور نباتات االختبارتحضير الخلط
وتم تعقيمها ، (1:1مكونة من تربة وتورب )ترابية تم تحضير خلطة 

  عندمرتين األوتوكالف  طة جهازابوس ةرطبال بالحرارة
د ذلك، تم فرد خليط التربة بع .دقيقة 20لمدة  ، كل مرةس˚ 121

والتورب المعقم على مفارش بالستيكية نظيفة لمدة ثالثة أيام حتى يتم 
سم.  30التخلص من النيتريت السام، ثم ُوزع الخليط في أصص بقطر 

 "Rizor "ريزور بذور صنف الشوندر السكري تمت زراعةبعد ذلك، 
حوصالت الشوندر  المعروف بقابليته لإلصابة بنيماتودا)وحيد الجنين( 

زعت وُ  .أصيصبذور/بمعدل ثالث  ، وذلكH. schachtii السكري
وفق تصميم قطاعات  البيت الزجاجيداخل األصص على طاوالت 

مكررات لكل معاملة. تم التحكم في الظروف  ةأربعب عشوائية كاملة
البيئية داخل البيت الزجاجي طوال مدة التجربة على النحو اآلتي: درجة 

 16، واإلضاءة= %65-60، ودرجة الرطوبة النسبية= س˚ 25= الحرارة
 اإلنبات، تم خف من بعد أسبوع. و ساعات ظالم 8ساعة إضاءة و

 أصيص.باتات ليبقى نبات واحد في كل الن
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 وتلقيح النباتات استخالص وتحضير اللقاح النيماتودي
من أحد حقول  H. schachtiiتم استخالص حوصالت النيماتودا 

السكري شديدة التلوث بهذه النيماتودا، وذلك بطريقة الطفو  الشوندر
 وتم استبعاد الحوصالت Fenwick Can (20،) قمع فينويكباستخدام 

بعد و  ا أي عالمات لإلصابات الفطرية.التي تظهر عليه الفارغة أو تلك
السليمة الممتلئة بالبيوض ويرقات الطور  تم سحق الحوصالت ،ذلك

نقل تم  ات ساعة تحتوي على قليل من الماء، ثمجفي زجا (2Jالثاني )
هذه تمرير و كؤوس زجاجية، زجاجات نقاًل كميًا إلى تلك ال اتيو محت

 ؛على منخلين متراكبين من ماء الصنبور خفيفالمحتويات تحت تيار 
ميكروميتر لجمع الشوائب، والسفلي  150العلوي منهما ذو سعة ثقوب 

 ُأخذت (.2Jت الطور الثاني )ميكروميتر لجمع البيوض ويرقا 25
نقاًل كميًا إلى كأس لت قون  ميكروميتر(  25محتويات المنخل الثاني )

زجاجي، وتمت مجانسة محتويات الكأس الزجاجي على مقلب 
مل ليوضع فوق شريحة عّد النيماتودا، وليتم  1مغنطيسي، وُأخذ منها 
ستعانة باال مل 1/(2Jيرقات الطور الثاني )+ تقدير عدد البيوض 
تم بعد ذلك ضبط الحجم النهائي في الكأس ليصبح بالمجهر المركب. 

( في كل مل فيه مساويًا للعدد 2Jعدد البيوض ويرقات الطور الثاني )
 (/ مل.2Jبيضة ويرقة ) 1000

نيماتودا العدوى ب إضافة تتم من خف النباتات، بعد أسبوع
 5000عدل لمعامالت المختلفة بمحوصالت الشوندر السكري إلى ا

ثالث حفرات  أصيص في(/2Eggs + J) + يرقة طور ثانبيضة 
الجذور. بعد ذلك ُتركت  وبالقرب من األعماق حول ساق النبات ةمتفاوت

 النباتات لتنمو داخل البيت الزجاجي، وتم تسميدها وريها حسب الحاجة
 طوال مدة التجربة.

 
 Verticillium chlamydosporiumالفطر  وتعريف عزل
من العينات الترابية التي تم  V. chlamydosporiumعزل الفطر تم 

الملوثة بنيماتودا حوصالت  /البنجرجمعها من حقول الشوندر السكري
في عدة محافظات سورية، وذلك  H. schachtiiالشوندر السكري 

وإلجراء ذلك، تم خلط  (.22) ( التربةSprinklingنثر )تقنية  اماستخدب
 1خذ أ ،تحت ظروف غرفة العزل المعقمةو  لطًا جيدًا،العينات الترابية خ

 ئيوي آغار ماتحي ق بتريعلى سطح طب تنثر و  من كل عينة تربة غ
 على يحتويمن معلق نيماتودي مل  lفة ضاإ تتم . بعد ذلك(1.5%)

نيماتودا حوصالت الشوندر  ( من2Jيرقة طور ثان ) 100
 وبذلك .(22) رو فطتنمو عليه الكطعم  H. schachtii /البنجرالسكري
 ،ر المرتبطة بالنيماتودا فقطو تم تأمين مصدر غذائي للفط يكون قد

فر مصدر غذائي لها. ارى بسبب عدم تو ر أخو نمو فطب السماح وعدم
تم إحكام إغالق و  ،كل عينة تربةمن مكررات )أطباق(  ةأربع تم عمل

 ندعحضان  في األطباق ضنتحُ ثم  ،البارافيلم بشرائططباق جيدًا األ
25 مين الوسط المالئم لنمو لتأفي الظالم  %65رطوبة ودرجة ، س
التقصي  ، ثم بدأساعة 72لمدة  ةضنااألطباق في الح تركتر. و الفط

المكررات  جميعفي  V. chlamydosporiumعن وجود الفطر 
بشكل  المركب طة المجهر الضوئياوذلك بفحصها بوس)األطباق(، 
أعراض التطفل على بيوض ويرقات على  بناءً و  .شهرين دوري لمدة
دكستروز  بيئة بتري تحتوي على أطباقإلى  رو تم نقل الفطالنيماتودا، 

، ثم تم تحضين تهالتنقيتحت ظروف معقمة  /البطاطاآغار البطاطس
 في الظالم %65ودرجة رطوبة ، س 25 عند ةضنافي حاألطباق هذه 
لفطرية. بعد ذلك تم ا نمو المستعمراتاكتمال حتى أو  ،سبعة أياملمدة و 

التوصيف  بناًء على V. chlamydosporium تعريف الفطر
المورفولوجي للمزارع الفطرية والقياسات المورفومترية لتشكيالت الفطر 

مزارع نقية غير  تحديد المكررات التي تحتوي على بعد ذلك تم .(8)
 تحتوتم إكثارها وحفظها  ،V. chlamydosporiumالفطر  مختلطة من

 .لحين الحاجة عليها وف معقمةظر 
 

 قاح الفطريتحضير الل
من بين  V. chlamydosporiumالفطر من عزالت أربع  اختيارتم 

، 24، 22رقم من الترب السورية، وهي العزالت  هاعزلتم العزالت التي 
 من الفطر (DSMZ 14052) عزلة ألمانية باإلضافة إلى، 26و 25

P. lilacinus الفطر  أخرى منجامعة فرايبورغ، و  تم الحصول عليها من
P. variotii  لذي حصل ا قاسمالتم الحصول عليها من الباحث محمد

من  في أطروحته لنيل درجة الدكتوراهخالل عمله البحثي  بدوره عليها
 العزالتجميع تنمية  تتم. بعد ذلك، (3) جامعة دمشق، كلية الزراعة

 )درجة حرارة معقمة بالبخار تحت ضغط شعيربيئة حبوب على 
121 أقراص صغيرة قطر كل منها ضافةإوذلك ب ،دقيقة( 20لمدة  س 

بيئة المنماة على العزالت الست المختارة طور فمستعمرات من  2سم 1
 كل منها على حتويي دوارق زجاجيةإلى  دكستروز آغار البطاطس

 بإحكام تم إغالق الدوارق ة.الشعير المعقمبيئة حبوب من  غ 100
 ةضناالحوضعت في  ، ثمنيوميمو البارافيلم وورق األلشرائط طة اوسب

ر و . تمت إضافة اللقاح الفطري من الفطأسبوعينلمدة  س 25 عند
 200ر بمعدل و البذور المحملة بالفط المستخدمة، وذلك بإضافة

 األصص تيو ر و رب من جذور الشتالت، ق بالقانفأغ/لألصيص داخل 
 .ريًا خفيفًا لمدة أسبوع
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 التالمعام
كما  (الشاهد معاملة +معامالت  ثمان) تسع معامالت شملت التجربة

 :يلي
 ُمعامل بأي معامالت. ملقح بالنيماتودا أو غير شاهد سليم (1
 /البنجربنيماتودا حوصالت الشوندر السكري ُملقحشاهد  (2

H. schachtii .فقط 
+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (3

 1.5بمعدل  (Carbarylريل )كاربا يائيالمبيد الكيممعاملة بلا
 .ماء/أصيص لتر 0.5غ/

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (4
 .V. chlamydosporiumالفطر من  22رقم  عزلةالب معاملةال

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (5
 .V. chlamydosporiumالفطر من  24لعزلة رقم المعاملة با

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (6
 .V. chlamydosporiumالفطر من  25المعاملة بالعزلة رقم 

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (7
 .V. chlamydosporiumالفطر من  26المعاملة بالعزلة رقم 

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (8
 P. lilacinus الفطرمن  (DSMZ) عزلةالبمعاملة ال
(DSMZ.) 

+  H. schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري  التلقيح (9
 .P. variotii الفطرعزلة بمعاملة ال

 
 وأخذ النتائج إنهاء التجربة

 تم رفعيومًا من التلقيح بالنيماتودا، حيث  60بعد  تم إنهاء التجربة
من الماء  خفيفمن األصص برفق شديد، ثم غسلها بتيار  النباتات

 طب لكٍل منالر  وزنالخذ أل طة مناشف ورقيةاالجاري، وُجففت بوس
المجموع الجذري  بعد ذلك، تم فحص .الخضري والجذري ينالمجموع

عدد الحوصالت على المجموع  باستخدام المجهر البسيط، وتم تقدير
الجذري لكل مكرر. تم أيضًا خلط تربة كل أصيص خلطًا جيدًا، 

، وذلك الستخالص الحوصالت 3سم  200وُأخذت منها عينة بحجم 
تم جمع  ها.توضيحالسابق  منها بطريقة الطفو باستخدام قمع فينويك

 فيتربة ي والجذر ال من المجموع من كلٍ  المتحصل عليهاالحوصالت 
 ليتم حساب عدد الحوصالت في كل مكرر. كل مكرر

في  المعامالت المختلفةتم حساب نسبة فعالية بعد ذلك، 
 :(45) المكافحة طبقًا للمعادلة اآلتية

 
 

  100×  (X-1فعالية )%( = )ال
 

= عدد حوصالت النيماتودا في تربة وحدة المعاملة  Xحيث: 

ة الشاهد الملقح بالفطر/عدد حوصالت النيماتودا في تربة وحد

 .بالنيماتودا فقط

 
بعد االنتهاء من تلك الحسابات والتقديرات التي سبق توضيحها، 

في كمية من الماء بطبق  )مجتمعة( مكررحوصالت كل  تم سحق
ين على منخلتم تمرير المعلق و  (،Syracuse dish) صغير زجاجي

، شوائبميكروميتر ليحجز ال 150 متراكبين؛ العلوي منهما قطر ثقوبه
 ، ثم(2J) البيوض ويرقات الطور الثاني ليحجز ميكروميتر 25 والسفلي

 خفيف طة تيارابوس زجاجيكأس  تم نقل محتويات المنخل السفلي إلى
تقليب محتويات الكأس الزجاجي  ، تمبعد ذلك الماء العادي. من

مل إلى شريحة عّد النيماتودا  1المقلب المغنطيسي، وُنقل منها  بوساطة
تحت المجهر المركب،  (2Jم عّد البيوض ويرقات الطور الثاني )ليت

ض واليرقات في كل و للبي( Pf)العدد النهائي وليتم بعد ذلك حساب 
 Reproductive، ومنه تم حساب عامل التكاثر مكرر )جذر وتربة(

factors (RFطبقًا للمعادلة ال )(40) تالية: 
 

Rf = Pf/Pi  
 

يرقات الطور +  )عدد البيوض للنيماتوداالكثافة النهائية  =Pf حيث:

في كل  = الكثافة االبتدائية للنيماتوداPiو كل مكرر(،في ( 2Jالثاني )

 .(2Jطور ثان  يرقة+ بيضة  5000) مكرر

 
نباتات الشوندر السكري  نموالزيادة في تم أيضًا تقدير نسبة 

 تاليةعادلة الطبقًا للم والمعاملة بالمعامالت المختلفة الملقحة بالنيماتودا
(45): 

 

 100( ×Y - 1=) النمو الزيادة فينسبة 
 

وزن الجذر في وحدة ن الجذر في وحدة المعاملة بالفطر/= وز Yث حي

 الملقح بالنيماتودا فقط الشاهد

 
 اإلحصائيـل تحليال

التي تحتوي على قيم  نتائجالقبل البدء في تحليل النتائج، تم تحويل 
النسب  ، كما تم تحويل قيم(1+ قيمة )لكل صفرية إلى الجذر التربيعي 

(. بعد Angular transformationالمئوية باستخدام التحويل الزاوي )
، (38)( SAS) م برنامج تحليل البياناتااستخدبتم تحليل النتائج  ذلك،
باستخدام طريقة أقل فرق معنوي محمي تمت مقارنة المتوسطات  ثم

. (38)(  ’0.05Protected LSDFishers) 0.05عند مستوى احتمال 
وعند عرض النتائج في الجداول، تم عرض البيانات األصلية غير 

 المحولة مع ما يقابلها من أحرف المعنوية في البيانات المحولة.
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 ج النتائ
 

 /البنجرصنف الشوندر السكريب تلويث تربة األصص المزروعة أدى
 H. schachtii" بنيماتودا حوصالت الشوندر السكري Rizor"ريزور 
حوصالت النيماتودا ويرقات الطور الثاني كبيرة من أعداد  إلى تكون

(2J في ) زادكما نباتات الشاهد الملقح بالنيماتودا فقط. تربة جذور و 
 عن الواحد الصحيح الشاهدهذا عامل تكاثر النيماتودا على نباتات 

(Rf= 41.42)  أدت جميع المعامالت المختبرةوقد  .(1)جدول 
العزلة و  V. chlamydosporiumاستخدام العزالت السورية من الفطر ب

 .Pوعزلة الفطر  P. lilacinusالفطر من  (DSMZ 14052) األلمانية

variotii معنوي إلى خفض (P ≤ 0.05 ) في( الكثافة النهائيةPf )
، ممثلة في عدد H. schachtiiلنيماتودا حوصالت الشوندر السكري 

صيص، أ(/2Jصيص، وعدد يرقات الطور الثاني )أحوصالت النيماتودا/
وكانت العزلتان (. 1( )جدول Rfوكذلك عامل تكاثر النيماتودا )

من  26، ورقم P. lilacinus( من الفطر DSMZ 14052)مانية لاأل
 الفطر

V. chlamydosporium ( 73.45هما أكثر المعامالت فعالية% ،
المبيد كارباريل هما المعاملة بتتل (،والي، على الت%61.06و
(. أما أقل المعامالت فعالية في المكافحة فقد كانت المعاملة 59.29%)

فقطV. chlamydosporium (11.50%  )من الفطر  24بالعزلة رقم 
 (.1)جدول 

  األربع المختبرة سوريةالعزالت التأثير  2يوضح الجدول 
 األلمانية، وكذلك العزلة V. chlamydosporiumمن الفطر 

(DSMZ 14052 من الفطر )P. lilacinus  وعزلة الفطرP. variotii 
الوزن الرطب لكل من المجموعين الخضري والجذري لنباتات  في

" الملقحة وغير الملقحة بنيماتودا Rizorالشوندر السكري صنف "ريزور 
مبيد ب، وذلك مقارنة H. schachtiiحوصالت الشوندر السكري 

وضح الجدول أيضًا تأثير تلك المعامالت (. كما يcarbarylالكارباريل )
في تحفيز نمو نباتات الشوندر السكري الملقحة بالنيماتودا نسبة إلى 
نباتات الشاهد الملقح بالنيماتودا فقط. أدت جميع المعامالت المختبرة 

( في الوزن الرطب للمجموعين الخضري P ≤ 0.05إلى زيادة معنوية )
النيماتودا، وذلك بالمقارنة بنباتات الشاهد والجذري في النباتات الملقحة ب

نمو النباتات الكاملة  الملقحة بالنيماتودا فقط. وقد بلغت الزيادة في
المعاملة بالعزلة  )المجموع الخضري + المجموع الجذري( أقصاها في

P. lilacinus (1799.8% ،)( من الفطر DSMZ 14052) األلمانية
 V. chlamydosporiumن الفطر م 25رقم  بالعزلة تلتها المعاملة

، (%404.16(، وأدناها في المعاملة بالمبيد كارباريل )1117.86%)
 (.2)جدول الشاهد الملقح بالنيماتودا فقط  نباتات معوذلك بالمقارنة 

 المناقشة
 

( في التربة، 2Jبناًء على أعداد حوصالت ويرقات الطور الثاني )
قد أثبتت هذه الدراسة قابلية (، فRfوكذلك عامل تكاثر النيماتودا )
" لإلصابة بنيماتودا حوصالت Rizorصنف الشوندر السكري "ريزور 

تحت الظروف السورية، وهو صنف  H. schachtiiالشوندر السكري 
وحيد الجنين مستورد من فرنسا. وقد أدت هذه اإلصابة إلى انخفاض 
ما شديد في الوزن الرطب لكل من المجموعين الخضري والجذري، م

هذا الصنف لإلصابة بتلك العشيرة السورية من  قابليةيدل على شدة 
النيماتودا، وعدم تحمله لها. وفي الحقيقة، فإن التقارير عن قابلية بعض 

لإلصابة بنيماتودا حوصالت الشوندر  .Beta sppأنواع جنس الشوندر 
قد وردت من مناطق مختلفة من العالم منذ نحو  H. schachtiiالسكري 

 (.44، 42لخمسين عامًا )ا
ويستدعي هذا االنخفاض الشديد في نمو نباتات الشوندر السكري 

خاصة في نمو المجموع ب، و H. schachtiiنتيجة لإلصابة بالنيماتودا 
طبقًا للدراسة الحالية وما سبقها  -الذي يستخرج منه السكر  -الجذري 

م لمكافحة تلك ( إلى التدخل السريع الصار 13، 9من دراسات وتقارير )
النيماتودا، ومجابهة خطرها الشديد تجاه محصول الشوندر السكري الذي 

فاإلصابة بهذه  (.4)يعد المصدر الوحيد إلنتاج السكر في سورية 
النيماتودا التي تعد واحدة من أخطر آفات الشوندر السكري وأكثرها 

ور في تؤدي إلى اختالل وظائف الجذ (13)انتشارًا على مستوى العالم 
امتصاص المغذيات والماء من التربة، ومن ثم انخفاض وزن الجذور 
المخزنة، وانخفاض نسبة السكر بها، وتكفي كثافة عددية من هذه 

+ يرقة طور ثان/غ تربة لكي  اتبيض 4-3النيماتودا في التربة قدرها 
ينخفض محصول جذور الشوندر السكري بما يزيد عن الخمسين بالمائة 

عند  %80 ، وقد يتجاوز هذا االنخفاض في المحصول(43( )50%)
 .(21وجود كثافات عالية من هذه النيماتودا في التربة )

 /البنجرولما كانت مكافحة نيماتودا حوصالت الشوندر السكري
H. schachtii  ق تشمل: األصناف ائتتم بواحدة أو أكثر من عدة طر

ية، والممارسات الزراعية، ق الكيميائائالمقاومة والمتحملة لإلصابة، والطر 
ق للمكافحة ائق الطبيعية واألحيائية، فإن اختيار أي من هذه الطر ائوالطر 

( في Piيعتمد على العديد من العوامل مثل: الكثافة االبتدائية للنيماتودا )
التربة، ونوع المحصول، وحالة التربة وغيرها من العوامل، لكن األفضل 

تودا هو تكامل عدة طرائق مع بعضها دائمًا في مكافحة هذه النيما
 (.16) البعض في إطار ما يسمى بالمكافحة المتكاملة لآلفات

ونظرًا ألن طرائق المكافحة األحيائية تعد واحدة من أهم الطرائق 
التي تشملها برامج المكافحة المتكاملة لآلفات النيماتودية بوجه عام، 

تودا تعقد الجذور ( ونيماCyst nematodesونيماتودا الحوصالت )
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(Root-knot nematodes بوجه خاص، وذلك بسبب عدم تو )فر ا
األصناف المقاومة أو المتحملة لإلصابة، وبسبب المخاطر الناجمة عن 

ر المتطفلة على و (. وبما أن الفط2استخدام المبيدات النيماتودية )
النيماتودا، وخصوصًا تلك المتطفلة على بيوض النيماتودا، قد أعطت 
مؤشرات ناجحًة في مكافحة نيماتودا الحوصالت ونيماتودا تعقد الجذور 

يم فعالية عدة عزالت سورية و ( فقد قامت هذه الدراسة بتق38، 30، 29)
وعزلتان )نوعان( من الفطر  V. chlamydosporiumمن الفطر 

Paecilomyes البنجرفي مكافحة نيماتودا حوصالت الشوندر السكري/ 
H. schachtii ى نباتات الشوندر السكري تحت الظروف السورية.عل 

 
 

( في PVو PL) Paecilomyces( ونوعين من الفطر VC) Verticillium chlamydosporiumفعالية بعض العزالت السورية من الفطر  .1جدول 

يوماً من العدوى  60"، بعد Rizorر على نباتات الشوندر السكري صنف "ريزوH.schachtii (HS )نيماتودا حوصالت الشوندر السكري مكافحة 

 بالنيماتودا.
Table 1. Efficacy of some Syrian isolates of Verticillium chlamydosporium (VC) and two species of Paecilomyces (PL and 

PV) in controlling the sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii (HS), on sugar beet plants cv. Rizor, 60 days after 

inoculation. 
 

 Treatment  المعاملة

 عدد الحوصالت/إصيص 

االنحراف ±المتوسط)

 (المعياري
No. cysts/pot 

(Mean±SD) 

عدد يرقات الطور 

 الثاني/إصيص

االنحراف ±المتوسط)

 (المعياري
No. J2/pot 

(Mean±SD) 

 *عامل التكاثر
Reproduction 

*factor (Rf) 

لية فعا

المعاملة 

)%(** 
Treatment 

efficacy 
**(%) 

 غير ملقح بالنيماتودا شاهد 
Non-infected control 

0.0 a 0.0 a - - 

 (HS) شاهد ملقح بالنيماتودا
Nematode (HS)-infected control 

28.25±1.25 h 7083±217 g 1.42 - 

HS + (لتر ماء/أصيص 0.5غ/ 1.5بمعدل ) كارباريل 

HS + carbaryl (@ 1.5 g/0.5 liter water/pot) 

11.50±1.47 cd 2597±406 de 0.52 59.29 

HS  +VC  22عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 22) 

18.00±1.63 f 2800±274 de 0.56 36.28 

HS  +VC  24عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 24) 

25.00±2.27 gh 4219±694 f 0.84 11.50 

HS  +VC  25عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 25) 

17.75±2.78 ef 3374±673 ef 0.67 37.17 

HS  +VC  26عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 26) 

11.00±085 bc 1285±170 bc 0.26 61.06 

HS  الفطر +Paecilomyces lilacinus (DSMZ 14052) 
HS + Paecilomyces lilacinus (DSMZ 14052) 

7.50±0.50 bc 1296±190 bc 0.26 73.45 

HS +  الفطرPaecilomyces variotii 

HS + Paecilomyces variotii 

15.50±0.87 def 2364±197 cde 0.47 45.13 

 (، كما تم تحويل بيانات النسب المئوية باستخدام التحويل الزاوي، وذلك قبل إجراء1تم تحويل البيانات التي تحتوي على قيم صفرية إلى الجذر التربيعي لكل )قيمة + 

 (.ANOVAالتحليل اإلحصائي )

 القيم المعروضة في الجدول هي عبارة عن القيم األصلية لمتوسطات أربع مكررات في كل معاملة.

 .0.05ال تختلف فيما بينها معنوياً طبقاً لقيمة أقل فرق معنوي محمي عند مستوى احتمال  العمود القيم المتبوعة بنفس الحرف )األحرف( في نفس 

 (.eggs 5000( بكل إصيص/الكثافة االبتدائية للقاح بكل إصيص )2eggs + Jاثر= الكثافة النهائية للنيماتودا )عامل التك* 
عدد حوصالت النيماتودا في تربة وحدة المعاملة بالمبيد أو الفطر/عدد حوصالت النيماتودا في تربة وحدة الشاهد الملقح = X، حيث 100×  (X-1)فعالية المعاملة= ** 

 .ماتودا فقطبالني
Data which contain zero values were transformed to the square root of each (value + 1), while percentage data were transformed using the 

angular transformation, prior to ANOVA. 

Values presented in the table are the original means of four replicates for each treatment. 

Values followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different according to the Fishers’ Protected LSD0.05. 

* Rf= Pf (eggs + J2)/Pi (5000 eggs + J2/pot). 
** Treatment efficacy= (1 – x) × 100, where x= no. nematode cysts in the soil of the experimental unit treated with the nematicide or the 

fungus/no. nematode cysts in the soil of the nematode-infected control experimental unit. 
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الوزن  في( PVو PL) Paecilomycesوعين من الفطر ( ونPC) Verticillium chlamydosporiumتأثير بعض العزالت السورية من الفطر .2جدول 

 يوماً من العدوى بالنيماتودا. 60(، بعد H) H.schachtiiبنيماتودا حوصالت الشوندر السكري الرطب وتحفيز نمو نباتات الشوندر السكري الملقحة
Table 2. Effect of some Syrian isolates of Verticillium chlamydosporium (VC) and two species of Paecilomyces (PL and PV) 

on the fresh weight and growth stimulation of sugar beet plant inoculated with sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii 

(HS), 60 days after inoculation. 
 

 Treatment  المعاملة

 (لمعيارياالنحراف ا±المتوسط) الوزن الرطب )غ(
(Mean±SD) Fresh weight (g) 

الزيادة في نمو النبات 

%(*) 
Plant growth 

increase (%)* 
 لمجموع الخضريا

Shoot system 

 لمجموع الجذريا
Root system 

 غير ملقح بالنيماتودا شاهد 
Non-infected control 

33.96±1 a 31.66±2.09 b - 

  (HS) شاهد ملقح بالنيماتودا
Nematode (HS)-infected control 

3.64±1.93 e 1.54±0.40 e - 

HS + (لتر ماء/أصيص 0.5غ/ 1.5بمعدل ) كارباريل 

HS + carbaryl (@ 1.5 g/0.5 liter water/pot) 

12.79±0.74 d 12.62±0.98 d 404.16 

HS  +VC  22عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 22) 

24.25±2.56 bc 16.45±1.89 cd 806.75 

HS  +VC  24عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 24) 

22.30±2.51 c 20.88±1.78 c 756.75 

HS  +VC  25عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 25) 

26.21±1.28 bc 35.17±2.81 b 1117.86 

HS  +VC  26عزلة رقم 
HS + VC (isolate # 26) 

28.81±2.06 ab 14.61±2.17 cd 761.51 

HS  الفطر +Paecilomyces lilacinus (DSMZ 14052) 
HS + Paecilomyces lilacinus (DSMZ 14052) 

33.94±3.28 a 61.81±4.72 a 1799.80 

HS +  الفطرPaecilomyces variotii 

HS + Paecilomyces variotii 

23.67±2.49 bc 14.60±3.21 cd 659.33 

 القيم المعروضة في الجدول هي عبارة عن متوسطات ألربع مكررات.

 .0.05ال تختلف فيما بينها معنوياً طبقاً لقيمة أقل فرق معنوي محمي عند مستوى احتمال  العمود افي نفس القيم المتبوعة بنفس الحرف )األحرف( 

 نسبة الزيادة في نمو النبات )كامالً( مقارنة بنمو النبات في معاملة الشاهد الملقح بالنيماتودا فقط.* 

Percentage data were transformed using the angular transformation prior to ANOVA. 

Values are the means of four replicates for each treatment. 

Values followed by the same letter(s) in the same column are not significantly different according to the Fishers’ Protected LSD0.05. 

* Percent of the growth increase in the whole plant. 

 
وقد أثبتت هذه الدراسة فعالية جميع العزالت الفطرية المستخدمة 
في مكافحة تلك النيماتودا، حيث انخفضت معنويًا أعداد الحوصالت 
ويرقات الطور الثاني في التربة نتيجة للمعاملة بها، كما انخفض معنويًا 

 لنيماتودا. وكانت العزلة األلمانية من الفطرأيضًا عامل تكاثر ا
 P. lilacinus  هي األكثر تفوقًا من بين جميع المعامالت المختبرة في

هذا الصدد. وتتوافق هذه النتائج إلى حد بعيد مع نتائج دراسة إيرانية 
ر المتطفلة على بيوض و الختبار إمراضية عزالت مختلفة من الفط

التي أظهرت أن  H. schachtiiلسكري نيماتودا حوصالت الشوندر ا
ر و كان هو األكثر فعالية من بين جميع الفط P. lilacinusالفطر 

المختبرة في التطفل على بيوض تلك النيماتودا، حيث وجد الفطر 
من البيوض داخل الحوصالت  %60متطفاًل على أكثر من 

على  النيماتودية. وباإلضافة إلى ذلك، تبينت أيضًا قدرة هذا الفطر
أن الفطر  وفي دراسة أخرى، وجد(. 7إصابة اليرقات داخل البيوض )

P. lilacinus  ر المستخدمة إمراضية و الفط أكثرأيضًا هو كان
 (.37)للنيماتودا في الترب اإلسبانية 

العزالت السورية المختبرة من أوضحت الدراسة الحالية أيضًا أن 
فعاليتها  بينها من حيثفيما  قد اختلفت V. chlamydosporiumفطر ال

 حيث كانت العزلةتحت الظروف السورية،  H.schachtii لنيماتوداا ضد
في حين  ،في المكافحةالعزالت  تلك أفضلمن هذا الفطر هي  26 رقم

وهو األمر الذي سبق الحصول عليه  .األقل كفاءة 24 رقم العزلة كانت
 فطريم فعالية ست عزالت من الو أيضًا في دراسة سابقة لتق

V. chlamydosporium فل على بيوض نيماتودا الحوصالت، في التط
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يث أوضحت تلك الدراسة تفاوت القدرة اإلمراضية للعزالت الست ح
 (.26المختبرة، لكنها كلها كانت قادرة على إصابة البيوض )

مقارنة  P. lilacinus لفطرل فعاليةال ُيعزى التفوق النسبي فيوقد 
 في مكافحة النيماتودا V. chlamydosporiumبالفطر 

 H. schachtii  تلك النيماتودا إناثقدرة  فيالمباشر  هتأثير إلى  
 أن الفطر كما .(26) بيض كامل الحيوية إنتاجعلى 

V. chlamydosporium ية.جذور النباتال أنسجة يمكنه الدخول إلى ال 
صر وتقت ،رو الجذب التربة المحيطةتبقى فعاليته محدودة في  ومن ثم،
ر و الجذتلك في التطفل على كتل البيوض الموجودة خارج فقط قدرته 

تطفل ال على P. lilacinusالفطر ال تقتصر فعالية  وفي الحقيقة .(17)
حول الدراسات  إنبيوض ومكافحة نيماتودا الحوصالت فقط، بل العلى 

فعاليته في المكافحة والتطفل على بيوض أنواع نيماتودا تعقد الجذور 
(root-knot nematodes ) التابعة للجنسMeloidogyne  تكون ربما

هي األغلب واألكثر عددًا. فعلى سبيل المثال ال الحصر وردت تقارير 
 النوعنيماتودا  في مكافحة هذا الفطر كفاءةعن من المنطقة العربية عدة 

M. incognita  والذرة والبامياء في مصر  /الطماطمالبندورةكل من على
على الفاصولياء و  ،(24) أيضاً  لى البرسيم المصري في مصروع ،(25)

كفاءة في  الفطر أظهر كما .(6الخضراء في المملكة العربية السعودية )
على البندورة والباذنجان في  M. javanica نيماتودا النوع مكافحة

 الفطر ت دراسات سابقة أيضًا فعاليةأثبتكذلك و  (.23السعودية )
V. chlamydosporium في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور 

M. incognitaو ،M. arenaria (5 ،25)،  حوصالت نيماتودا و
فعالية هذا  تأكدتكما  .Globodera rostochiensis (14)البطاطا 
 H. glycinsفي مكافحة نيماتودا حوصالت فول الصويا  أيضاً الفطر 

 .H. schachtii (15)وحوصالت الشوندر السكري 
ضافة إلىو  على بيوض  المتطفلةر و لفطالفعالية العالية ل ا 
إذا قد تزيد كثيرًا ن هذه الفعالية أأيضًا فقد وجد  ،في المكافحة النيماتودا
المعدي )الطور يرقات الطور قيام قبل  التربةفي  رو تلك الفط وجدت

حيث  ،للنيماتودا باختراق جذور النباتات القابلة لإلصابة الثاني غالبًا(
على تلك اليرقات ويقتلها أو لفطر ه الحالة أن يتطفل ايمكن في هذ
 (.18خفض نسبة اإلصابة )يضعفها، فتن

كان لمبيد الكارباريل فعالية جيدة أيضًا في مكافحة نيماتودا 
على نباتات الشوندر  H. schachtiiحوصالت الشوندر السكري 

ورن إذا ما ق اً السكري في هذه الدراسة، ولكنه كان أقل فعالية نسبي
من  26رقم المحلية ، والعزلة P. lilacinusمن الفطر األلمانية  بالعزلة
وبالرغم مما هو معروف عن كفاءة  .V. chlamydosporiumالفطر 

المبيدات النيماتودية في مكافحة نيماتودا حوصالت الشوندر السكري 

H. schachtii (41 ًإال أن نتائجئنا في هذه الدراسة تلقى تأييدا كبيرا ،) 
ر المتطفلة على و من نتائج دراسات سابقة تفوقت فيها المعاملة بالفط

على بعض المبيدات النيماتودية  P. lilacinusبيوض النيماتودا كالفطر 
 M. javanica، وM. incognitaفي مكافحة نيماتودا تعقد الجذور 

 (.25، 24، 23على العديد من نباتات محاصيل الحقل والخضر )
إلى زيادة كبيرة في نمو نباتات  المختبرة امالتأدت جميع المع

 الشوندر السكريالملقحة بنيماتودا حوصالت  الشوندر السكري
H. schachtii مقارنة بالنباتات الملقحة بالنيماتودا فقط. وكانت ،

هي األكثر تفوقًا،  P. lilacinusمن الفطر  األلمانيةالمعاملة بالعزلة 
 من الفطر 25رقم المحلية زلة وتلتها في ذلك المعاملة بالع

V. chlamydosporium في حين كانت المعاملة بمبيد الكارباريل هي ،
الكلي بنسبة نمو الأقل المعامالت في ذلك، برغم أنها أعطت زيادة في 

وهي زيادة ليست مقارنة بالنباتات الملقحة بالنيماتودا فقط، ، 404%
ابة بنيماتودا في ظل وجود اإلص بسيطة بأي حال من األحوال

. ولكن، وكما سبقت H. schachtii /البنجرحوصالت الشوندر السكري
اإلشارة إليه، أن كل ذلك كان بالمقارنة إلى نباتات الشاهد الملقح 
بالنيماتودا فقط، والذي كان نمو النباتات فيه ضعيفًا جدًا سواء كان في 

تات الشوندر نتيجة للحساسية الشديدة لنبا المجموع الخضري أو الجذري
. أما إذا ما تمت مقارنة نمو النباتات السكري تجاه هذه النيماتودا

الملقحة بالنيماتودا والمعاملة بالمعامالت المختلفة إلى نباتات الشاهد 
لم يتلق أيضًا أيًا من المعامالت الذي السليم غير الملقح بالنيماتودا و 

( DSMZ 14052) نيةاأللماالمختبرة، فسوف نجد أن المعاملة بالعزلة 
كانت هي المعاملة الوحيدة التي أعطت نموًا  P. lilacinusمن الفطر 

 خضريًا مماثاًل لنمو نباتات ذلك الشاهد تقريبًا، ونموا جذريًا يفوقه مرتين
تقريبًا، وهو األهم ألن المجموع الجذري هو الذي يستخدم في استخراج 

د كبير مع نتائج سابقة . ومرة أخرى، تتفق هذه النتائج إلى حالسكر
في نمو النباتات الملقحة بنيماتودا تعقد  P. lilacinusحول تأثير الفطر 

 M. javanica (23 ،24 ،25.)أو  M. incognitaالجذور 
من  االنيماتودا جزءً بيوض المتطفلة على  الفطوريبقى استخدام 

 الشوندر السكري حوصالتالمتكاملة لنيماتودا اإلدارة برنامج 
H. schachtii.  تشجع النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة و

، من الترب السورية الفطورجراء المزيد من الدراسات لعزل هذه إل
كثارها، واختبار فعاليتها الستخدام األفضل منها في البيئة السورية  وا 

 في حقول الشوندر فعال ضد هذه النيماتوداكعامل مكافحة اقتصادي 
، كما يجب أيضًا إجراء المزيد من الدراسات لتحديد لبنجرالسكري/ا

 للتربة. الطريقة والجرعة والموعد األنسب إلضافة هذه الفطريات
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Abstract 
Haidar, A.M., Kh.M.Kh. Al-Assas and A.A.M. Dawabah. 2016. Efficacy of some Syrian isolates of Verticillium 

chlamydosporium and two species of Paecilomyces in controlling the sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii). 

Arab Journal of Plant Protection, 34(1): 42-51. 
Sugar beet is the only source of sugar production in Syria. The sugar beet cyst nematode, Heterodera schachtii is one of the most 

important pathogens that attack this crop in Syria causing serious yield losses. In this study, the efficacy of four V. chlamydosporium isolates 

plus two isolates of Paecilomyces (P. lilacinus and P. variotii), as compared to carbaryl were evaluated against H. schachtii on sugar beet in 

a greenhouse pot experiment. The effects of these treatments on the growth parameters of the sugar beet cv. Rizor were determined. The 

results showed that all treatments significantly reduced (P ≤ 0.05) the reproduction of H. schachtii on the sugar beet tested plants. The most 

effective treatments were; P. lilacinus (the German isolate DSMZ 14052) (73.45%), followed by V. chlamydosporium (isolate # 26) 

(61.06%), and carbaryl (59.29%). However, all treatments increased (P ≤ 0.05) the growth of sugar beet plants inoculated with H. schachtii. 

The DSMZ 14052 isolate of P. lilacinus again was the most effective, where the root fresh weight was almost double of the root fresh weight 

of the healthy (non-infected) plants. The isolate # 25 of V. chlamydosporium ranked second to the German isolate of P. lilacinus in this 

respect, where the root fresh weight did not significantly differ from that of the healthy plants. 

Keywords: Biocontrol, carbaryl, egg-parasitic fungi, sugar beet. 
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