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2007،)2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 

  

في نسبة اإلصابة بمرض تعفن الجذور والمتسبب عن تأثیر موعد الري والمكافحة الكیمیاویة 

  والحاصل لنبات الخیار) Pythium aphanidermatum(الفطر 

  

  أحمد فتیخان الدلیمي     

  لبستنةقسم ا-جامعة االنبار/ كلیة الزراعة 
        

  الخالصة

محافظـــة االنبـــار للموســـم الربیعـــي / أجریـــت الدراســـة فـــي احـــد الحقـــول الزراعیـــة التابعـــة لمدینـــة الرمـــادي 

فـي نسـبة ) Ridomil MZ-72( دراسة  تأثیر موعد الـري والمكافحـة الكیمیاویـة بالمبیـد الفطـري بهدف   2005

والحاصـــل لنبـــات ) Pythium aphanidermatum(اإلصـــابة بمـــرض تعفـــن الجـــذور والمتســـبب عـــن الفطـــر 

  .الخیار

أدى إلــى خفــض نســبة ) الــري كــل أربعــة أیــام ( إجــراء الــري المنــتظم للنباتــات ن أتبــین مــن نتــائج الدراســة 

،)دونـم/كغـم5633( وبالمقابـل تسـبب ذلـك فـي رفـع كمیـة الحاصـل معنویـا إلـى ) %24(اإلصابة معنویا وبلغت 

وذلك عند الري كل سبعة أیام وبین % ) 45.3و 54.3(اإلصابة بین النباتات معنویا إلى في حین ارتفعت نسبة

دونــم علــى /كغــم2766و 1956( األمــر الــذي تســبب بالمقابـل فــي خفــض الحاصــل إلـى ،یـوم وآخــر علــى التـوالي

  .)التوالي 

ان لتكــرار المكافحــة فقــد كــ)Ridomil MZ-72( أمــا فیمــا یتعلــق بــإجراء المكافحــة الكیمیاویــة بمبیــد 

یلــي ذلــك إجــراء المكافحــة لمــرة % ) 20( بالمبیــد لمــرتین األثــر الواضــح فــي خفــض نســبة اإلصــابة معنویــا وكانــت 

) معاملـــة المقارنـــة ( فیمـــا ارتفعـــت نســـبة اإلصـــابة معنویـــا عنـــد عـــدم إجـــراء المكافحـــة ،% )32.7( واحـــدة وبلغـــت 

فـي حـین أدت النسـبة ،)دونـم /كغم1723( اصل معنویا إلى مما تسبب بالمقابل في خفض الح% ) 71( وبلغت 

( زیـادة كمیـة الحاصـل معنویـا وبلغـت إلى ومرة واحدةالمنخفضة لإلصابة في كل من معاملتي المكافحة مرتین

  ).دونم على التوالي /كغم3933و 4700

ســبة اإلصــابة معنویــا إلــى اظهــر تــأثیر التــداخل بــین كــل مــن موعــد الــري والمكافحــة الكیمیاویــة انخفــاض ن

وأدت ،% )12( أدنـــى مســـتوى لهـــا وذلـــك عنـــد إجـــراء معـــاملتي الـــري كـــل أربعـــة أیـــام والمكافحـــة لمـــرتین وكانـــت 

فــي حــین إن أعلــى نســبة لإلصــابة ،)دونــم /كغــم7300(بالمقابــل إلــى رفــع كمیــة الحاصــل معنویــا إلــى أعلــى قیمــة 

فیمـا كـان للتـداخل بـین ،ام وعـدم إجـراء المكافحـة الكیمیاویـة عنـد تـداخل الـري كـل سـبعة أیـ% ) 87( وصلت إلى 

كل من معاملتي الري بین یوم وآخر وعدم إجراء المكافحة بالمبید الفطري األثر الواضح في خفض كمیة الحاصـل 

  ).  دونم /كغم1200( معنویا وبلغت 
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Effect of irrigation time and chemical controlling on the infection 
ratio with root rot caused by ( Pythium aphanidermatium ) and yield 

of cucumber

   A. F. AL-Dulaimy  
Hort. Dept. , Agric.College / University of AL-Anbar  

  

Abstract  
A study was carried out in one of Ramadi fields, AL-Anbar province in the 

spring season of 2005. The aim was to study of effect of irrigation time and chemical 
controlling by use of fungicide (Ridomil MZ-72) on the infection ratio with root rot 
caused by the fungus (Pythium aphanidermatium) and yield of cucumber.

Results showed that regular irrigation for four days led to decrease infection 
ratio significantly (24%), decreasing infection ratio resulted in significant elevation in 
yield (5633 kg/d). The infection ratio were increasing when used the irrigation for 
seven days and between days which were (54.3 and 45.3% , respectively), this 
elevation in infection ratio resulted in reducing yield significantly (1956 and 2766 kg/d 
, respectively). 

The chemical controlling by fungicide (Ridomil MZ-72) for twice led to 
decrease infection ratio significantly (20%) and the ratio increased (32.7%) when 
controlling only for once, while the low infection ratio at this treatments led to 
increasing yield significantly (4700 and 3933 kg/d , respectively). The infection ratio 
increasing significantly (71%) in control, un use fungicide  leading to reduce yield 
significantly (1723 kg/d).

The combination between time of irrigation and chemical controlling showed 
a significant decreasing in infection ratio to low level (12%) when used irrigation for 
four days and twice controlling, while yield in this combination increasing to high 
level (7300 kg/d). The highest increasing infection ratio was (87%) for the interaction 
between irrigation for seven days and un use of fungicide, while the combination 
irrigation between days and un use of fungicide significantly reduced yield to low 
level was (1200 kg/d).                                             

                                           

  المقدمة

یتعرض محصول الخیار في جمیع مراحل النمو لعدد من األمراض أهمها مرض تعفن الجذور المتسـببة 

،Phytophthora spp،Fusarium spp(عـــن عـــدد مـــن مســـتوطنات التربـــة الممرضـــة األساســـیة 

Rhizoctonia solani  ،Pythium spp ) (1(ویعتبـر الفطـر). 2وPythium aphanidermatum (

الذي یسبب مرض تعفن البذور وسقوط البادرات وتعفن الجـذور مـن أكثـر فطریـات التربـة خطـورة علـى الخیـار فـي 

ولــذا فقــد اتجــه البــاحثین وبشــكل خــاص إلــى االهتمــام بهــذا النــوع مــن ،)4و2،3(الزراعــة المحمیــة والمكشــوفة 

لـى انتشـاره وكـذلك البحـث فـي أفضـل طـرق فطریات التربة مـن خـالل دراسـة أسـباب المـرض والعوامـل المشـجعة ع

9،10(والحیویـــة ) 8( والفیزیائیـــة ) 7و5،6(مكافحـــة هـــذا المـــرض ســـواء الكیمیائیـــة بالدرجـــة األساســـیة 

  .بهدف التقلیل من نسبة اإلصابة وزیادة اإلنتاجیة) 11و

تسـبب فـي خفـض معنـوي ) 5Gالرایـدومیل ( إن اسـتخدام مبیـد ) 12( لوحظ من خالل دراسـة قـام بهـا 

Pythium(في النسبة المئویـة للـذبول بـین نباتـات الخیـار نتیجـة إصـابة جـذورها بـالفطر aphanidermatum (



253

فــي حــین أن عــدم إجــراء ،)نبــات /غــم400( وأدى ذلــك بالمقابــل إلــى زیــادة كمیــة الحاصــل % ) 18.5( وبلغــت 

ممـا تسـبب فـي خفـض كمیـة % ) 22.2( لـذبول معنویـا إلـى عملیة المكافحة بالمبید أدت إلى رفع النسبة المئویـة ل

وفي الدراسـة نفسـها أعـاله كـان إلجـراء عملیـة المكافحـة الـدور الكبیـر فـي ،)نبات /غم395(الحاصل لتصل إلى

الـــوزن الجـــاف ،عـــدد األوراق ،تحســـین معـــدل النمـــو الخضـــري والجـــذري مـــن خـــالل زیـــادة كـــل مـــن طـــول النبـــات

  . زن الجاف للمجموع الجذري وطول الجذرالو ،للمجموع الخضري 

( والعضـوي الكیمیـاويالسـماد مـن كـلتـأثیر لمعرفـة ) 13( أجراهـاالتيالدراسةتبین من نتائج

 Pythium( فــي نســبة إصــابة نبــات الخیــار بمــرض تعفــن الجــذور والمتســبب عــن الفطــر ) مخلفــات الــدواجن 

aphanidermatum ( كــب أن إضــافة الســماد المر )NPK ( قللــت معنویــا مــن نســبة اإلصــابة وبلغــت )15،

وبالمقابـل , مرة واحدة وبدون إضافة على التـوالي, مرتین , وذلك عند إضافته لثالث مرات % ) 44و 27،33

وفي , )دونم على التوالي /طن3.2و 7.6،4.9،4.3( أدى ذلك إلى رفع كمیة الحاصل معنویا ووصلت إلى 

ممـا تسـبب بالمقابــل % ) 34( سـة لـوحظ بـان إضــافة سـماد الیوریـا أدى إلـى رفـع نســبة اإلصـابة وبلغـت نفـس الدرا

أمــا فیمــا یتعلــق بالســماد  العضــوي فقــد ). دونــم /طــن3.1( فــي خفــض كمیــة الحاصــل معنویــا حیــث وصــلت إلــى 

تسبب هذا االنخفـاض فـي وبالمقابل ،% )10( أظهرت إضافته تأثیرا معنویا كبیرا  في خفض نسبة اإلصابة إلى 

ممــا یؤكــد بــان إضــافة أي مــن األســمدة الكیمیاویــة ،)دونــم /طــن6.8( زیــادة كمیــة الحاصــل معنویــا لیصــل إلــى 

والعضویة تعمل على تحسین النمو الخضري للنباتات األمـر الـذي یزیـد مـن قابلیتهـا علـى مقاومـة األمـراض ومنهـا 

  ).17و Pythium aphanidermatum ( )14،15،16( مرض تعفن الجذور والمتسبب عن الفطر

( الفطـري بالمبیـدالكیمیاویـةوالمكافحة الري موعد تأثیر دراسةبهدف البحثهذا  تنفیذ تم 

Ridomil MZ-72 ( فـــــي نســــبة اإلصـــــابة بمــــرض تعفـــــن الجــــذور والمتســـــبب عــــن الفطـــــر)Pythium 

aphanidermatum (والحاصل لنبات الخیار.  

  

  المواد وطرائق العمل

الربیعــي محافظــة االنبــار  للموســم / فــي احــد الحقــول  الزراعیــة التابعــة لمدینــة الرمــادي اجــري البحــث  

فــي نســبة ) Ridomil MZ-72( تــأثیر موعــد الــري والمكافحــة الكیمیاویــة بالمبیــد الفطــري بهــدف دراســة 2005

والحاصـــل لنبـــات ) Pythium aphanidermatum(اإلصـــابة بمـــرض تعفـــن الجـــذور والمتســـبب عـــن الفطـــر 

  . الخیار

وتمـــت الزراعــة فــي تربـــة مزیجیــة مزروعــة بمحصـــول ) Babylon( اســتخدم فــي هـــذه التجربــة صــنف 

وعرضـها وارتفاعهـا ) م 30(استخدمت طریقة المساطب فـي الزراعـة وكـان طـول السـاقیة . الخیار لسنوات سابقة

  ).م بین بذرة وأخرىس40(زرعت البذور بمسافة ). سم 50( 

جامعــة -اخــذت نمــاذج مــن نباتــات الخیــار المصــابة إلــى مختبــرات قســم وقایــة النبــات فــي كلیــة الزراعــة 

وقـد تـم دراسـة العوامـل .بغداد وأجریت االختبارات الالزمة للكشـف عـن نـوع الفطـر المسـبب لمـرض تعفـن الجـذور

  :كاآلتي 

  

  :ري وهي حیث تم دراسة ثالث مواعید لل: موعد الري -1
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  .ویقصد به ترك یوم والري في الیوم االخر: السقي بین یوم وآخر   - أ

  .ویقصد به ترك ثالثة أیام مابین ریة وأخرى: السقي كل أربعة أیام   -ب

  . وتم ذلك من خالل ترك ستة أیام بین ریة وأخرى: السقي كل سبعة أیام   -جـ

مسبب لمـرض تعفـن الجـذور مـن خـالل اسـتخدام المبیـد أجریت عملیة مكافحة الفطر ال:المكافحة الكیمیاویة -2

  :رشا على المجموع الخضري وبثالث حاالت ) -72Ridomil MZ(الفطري 

  ).عدم إجراء المكافحة بالمبید الفطري ( المقارنة -أ

  .حیث أجریت المكافحة بعد ثالث أسابیع من إنبات البذور: المكافحة بالمبید لمرة واحدة -ب

رشــة ( تــم رش المبیــد بموعــدین األول بعــد ثــالث أســابیع مــن إنبــات البــذور : ة بالمبیــد لمــرتین المكافحــ-جـــ

  .أیام من الرشة األولى10والرشة الثانیة بعد ) وقائیة 

  :تم في هذه التجربة دراسة الصفات التالیة 

دلة التالیة حیث تم حساب عدد النباتات المصابة وحسبت النسبة من المعا( % ) : نسبة اإلصابة -ا

  عدد النباتات المصابة                      

      100× _______________________=  نسبة اإلصابة  

  العدد الكلي للنباتات                                   

من خالل حساب اإلنتاج الكلي للوحدة ) دونم/كغم( تم حساب كمیة الحاصل ): دونم  / كغم(الحاصل -2

  ). دونم ( التجریبیة الواحدة لكل معاملة ومقارنتها بوحدة المساحة 

ضــمن التجــارب العاملیــة وبواقــع ثــالث مكــررات لكــل معاملــة ) RCBD( نفــذت التجربــة بإتبــاع تصــمیم 

  ).18% ( 5وعلى مستوى احتمال ) .L.S.D(وحللت النتائج وفق اختبار 

  

  النتائج والمناقشة

  ( % ) نسبة اإلصابة -1

أن إجــراء عملیــة الــري كــل أربعــة أیــام خفضــت معنویــا مــن نســبة اإلصــابة یتضــح بــ) 1( الجــدول مــن

مقارنـة بمعـاملتي الـري بـین یـوم وآخـر والـري كـل سـبعة أیـام والتـي ارتفعـت نسـبة اإلصـابة فیهمـا % ) 24( وبلغت 

بـــین النباتـــات عنـــد إن الســـبب فـــي انخفـــاض نســـبة اإلصـــابة ). علـــى التـــوالي % 54.3و 45.3( ووصـــلت إلـــى 

إرواءهــا كــل أربعــة أیــام ربمــا یعــود إلــى زیــادة النمــو الخضــري نتیجــة انتظــام عملیــة الــري ممــا یســاعد النباتــات فــي 

أمـــا الســـبب فـــي ارتفـــاع نســـبة . )17و 13،14،15،16(مقاومـــة األمـــراض ومنهـــا مـــرض تعفـــن الجـــذور 

زیـادة كمیـة الرطوبـة حـول الجـذور ممـا یـوفر بیئـة مناسـبة اإلصابة في معاملـة الـري بـین یـوم وآخـر فقـد تعـزى إلـى

یعــد مــن الفطریــات البیضــیة والتــي ) Pythium aphanidermatum(لنمــو وانتشــار الفطــر خاصــة وان الفطــر 

فـي حـین أن زیـادة نسـبة اإلصـابة عنـد إرواء النباتـات . )20و 3،19( یتطلب دیمومتهـا ونشـاطها وجـود المـاء 

ما یرجع السبب فیه إلى تدهور المجموع الخضـري وذبـول النباتـات نتیجـة تعرضـها للعطـش األمـر كل سبعة أیام رب

  .الذي یؤدي بالتالي إلى ضعف قابلیتها على مقاومة األمراض

اظهر تـأثیرا واضـحا فـي خفـض ) -72Ridomil MZ(إن إجراء المكافحة الكیمیاویة بالمبید الفطري 

وذلك عند إجراء المكافحة لمرتین مقارنة بالمكافحة لمرة واحدة والتي ارتفعـت ) % 20( نسبة اإلصابة معنویا إلى 
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أدى إلــى رفــع ) المقارنــة(فــي حــین إن عــدم إجــراء المكافحــة فــي معاملــة ،% )32.7(فیهــا نســبة اإلصــابة وبلغــت 

كیمیاویـة أظهـرت وهذا یدلل على إن إجراء المكافحـة ال% ) 71( نسبة اإلصابة معنویا بین النباتات ووصلت إلى 

خاصــة عنــد المكافحــة لمــرتین وذلــك ) Pythium aphanidermatum(دورا كبیــرا فــي الحــد مــن نشــاط الفطــر 

  . )12و 5،6،7( للحد من نشاط وانتشار الفطر بعد إجراء الرشة الوقائیة األولى 

بین تأثیر التداخل بین موعد الري والمكافحة الكیمیاویة انخفاض نسبة اإلصابة معنویا إلى أدنى مسـتوى 

وذلك عند إجراء الـري كـل أربعـة أیـام والمكافحـة الكیمیاویـة لمـرتین وقـد یعـزى السـبب فـي ذلـك % ) 12( لها وبلغ 

ى تحســـین النمـــو الخضـــري للنبـــات وزیـــادة إلـــى الـــدور االیجـــابي المشـــترك لكـــل مـــن الـــري المنـــتظم والـــذي یـــؤدي إلـــ

ــــــى الفطــــــر  ــــــى القضــــــاء عل  Pythium(مقاومتــــــه لألمــــــراض وبــــــین المكافحــــــة الكیمیاویــــــة والتــــــي تــــــؤدي إل

aphanidermatum (فیما ارتفعت نسبة اإلصابة إلى ،أو الحد من نموه ونشاطه )وذلك في معاملتي % ) 87

الـــري كـــل ســـبعة أیـــام والـــذي تســـبب فـــي إجهـــاد النباتـــات نتیجـــة و ) المقارنـــة ( التـــداخل بـــین عـــدم إجـــراء المكافحـــة 

  .تعرضها للعطش مما یضعف من مقاومتها لألمراض

  

في نسبة اإلصابة ) Ridomil MZ-72( تأثیر موعد الري والمكافحة بمبید )1(جدول

  ) Pythium aphanidermatum(بمرض تعفن الجذور والمتسبب عن الفطر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

 ) *                   

L.S.D.

للــري  ) 0.05<أ

  3.1=وللتداخل   1.82= 

  

  ) دونم /كغم( الحاصل -2

بمــرض تعفــن الجــذور والمتســبب أن انخفــاض نســبة اإلصــابة ) 2( أظهــرت النتــائج المبینــة فــي الجــدول 

أدت إلـى رفـع )الري كل أربعـة أیـام (المنتظم نتیجة إجراء الري) Pythium aphanidermatum(عن الفطر 

بــین یــوم وآخــر والــري كــل ســبعة أیــام مقارنــة بمعــاملتي الــري) دونــم / كغــم5633( كمیــة الحاصــل معنویــا وبلغــت 

ري الـ                  

               

المكافحة الكیمیاویة 

الري بین یوم 

  وآخر

الري كل أربعة 

  أیام

الري كل 

  سبعة أیام
  المعدل

عدم إجراء ( المقارنة 

  )المكافحة 
83438771

المكافحة بالمبید لمرة 

  واحدة
33174832.7

  المكافحة بالمبید

  لمرتین
20122820

45.32454.3  المعدل
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والسـبب فـي ذلـك ،)دونم على التـوالي / كغم1956و 2766( والتي انخفض فیهما الحاصل معنویا ووصل إلى 

  ).1( ة اإلصابة في كل منهما وكما هو موضح في الجدول قد یعود إلى ارتفاع نسب

ومن ثـم انخفـض تـدریجیا ) دونم / كغم4700( ارتفع الحاصل معنویا عند إجراء المكافحة لمرتین وبلغ 

في حـین انخفـض الحاصـل وبشـكل معنـوي كبیـر فـي ،)دونم / كغم3933( عند المكافحة لمرة واحدة لیصل إلى 

إن الســبب فــي ذلــك ربمـا یعــود إلــى الــدور ). دونـم / كغــم1723(وكــان ) م إجـراء المكافحــة عــد( معاملـة المقارنــة 

الكبیــر الــذي تظهــره نســبة اإلصــابة فــي تأثیرهــا علــى الحاصــل حیــث أن النســبة انخفضــت فــي معاملــة المكافحــة 

لمقارنة األمر الـذي في حین ارتفعت النسبة وبشكل واضح في معاملة ا،لمرتین تالها معاملة المكافحة لمرة واحدة

  .)12و 5،6،7( أدى إلى ارتباط تأثیره المباشر في الحاصل 

وذلـــك عنـــد إجـــراء ) دونـــم / كغـــم7300( إن كمیـــة الحاصـــل ارتفعـــت معنویـــا ألعلـــى مســـتویاتها وبلغـــت 

( إلـى تووصـلفیما انخفضت ألعلـى مسـتویاتها،والمكافحة لمرتینالتداخل بین معاملتي الري كل أربعة أیام 

إن ارتفــاع الحاصــل فــي . وذلــك عنــد التــداخل بــین معــاملتي الــري بــین یــوم وآخــر والمقارنــة) دونــم / كغــم1200

معامالت التداخل أعاله قد یعزى سببه الرئیسي إلى نسبة اإلصابة والتي یكون تأثیرها سـلبیا علـى الحاصـل حیـث 

  .دة نسبة اإلصابةیزداد بانخفاض نسبة اإلصابة وبالمقابل فانه ینخفض بزیا

  

في حاصل الخیار ) Ridomil MZ-72(تأثیر موعد الري والمكافحة بمبید )2(جدول

  ) Pythium aphanidermatum(المصاب بمرض تعفن الجذور والمتسبب عن الفطر 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

             ) *L.S.D.460=وللتداخل   260= للري ) 0.05<أ  

  

  :على ضوء النتائج المستخلصة من البحث یتضح مایلي 

ـــــــار والمتســـــــببة عـــــــن الفطـــــــر -1 ــــــیب نباتـــــــات الخی  Pythium(إن مـــــــرض تعفـــــــن الجـــــــذور الـــــــذي یصـ

aphanidermatum( تــؤثر تــأثیرا ســلبیا كبیــرا فــي نباتــات هــذا المحصــول االقتصــادي ســواء مــن ناحیــة

  .النمو الجذري أو الخضري أو الحاصل

الـري                 

المكافحة الكیمیاویة 

الري بین یوم 

  وآخر

الري كل أربعة 

  أیام

الري كل 

  أیامسبعة 
  المعدل

عدم إجراء ( المقارنة 

  )المكافحة 
1200250014701723

المكافحة بالمبید لمرة 

  واحدة
3300710014003933

  المكافحة بالمبید

  لمرتین
3800730030004700

276656331956  المعدل
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تزیـد مـن نسـبة اإلصـابة نتیجـة زیـادة الرطوبــة ) بـین یــوم وآخـر ( الـري فـي مواعیـد متقاربـة إن إجـراء عملیـة -2

 Pythium(حــول الجـــذور ممـــا یـــوفر بیئـــة مالئمـــة لنمـــو وانتشـــار الفطـــر المســـبب لمــرض تعفـــن الجـــذور 

aphanidermatum (في نباتات الخیار األمر الذي یؤدي بالتالي إلى خفض كمیة الحاصل.

یـؤدي إلـى إجهادهــا نتیجـة تعرضـها للعطــش ممـا یســبب ) كـل سـبعة أیــام ( ات لفتـرات متباعــدة إن ري النباتـ-3

بالتالي إضعاف نموها الخضري ویقلل من قابلیتها في مقاومة األمراض ومنها مرض تعفن الجذور وبالتالي 

.تزداد نسبة اإلصابة ویقل الحاصل

المســــبب لمــــرض تعفــــن الجــــذور ) Pythium aphanidermatum(إن المكافحــــة الكیمیاویــــة للفطــــر -4

أدت إلـــى خفـــض نســـبة إصـــابة نباتـــات الخیـــار بهـــذا )-72Ridomil MZ(باســـتخدام المبیـــد الفطـــري

.  وان إجراء المكافحة بالمبید لمرتین تعطي نتائج أفضل من المكافحة لمرة واحدة،المرض

  :توصیات التالیة ومن خالل النتائج المالحظة من هذه الدراسة یمكن اإلشارة إلى ال

( متقاربــة وتجنـب إجـراء هــذه العملیـة فـي مواعیـد) كــل أربعـة أیـام ( بصـورة منتظمـة الخیـارنباتـاتري-1

). كل سبعة أیام ( أو فترات متباعدة ) بین یوم وآخر 

ار مـع التأكیـد علـى تكـر )-72Ridomil MZ( إجراء المكافحة الكیمیاویـة بالمبیـدات الفطریـة ومنهـا مبیـد - 2

تمثــل األولــى رشــة وقائیــة للنباتــات والثانیــة الهــدف منهــا هــو القضــاء أو الحــد مــن نشــاط ،المكافحــة لمــرتین

.  المسبب لمرض تعفن الجذور في نباتات الخیار) Pythium aphanidermatum(وانتشار الفطر 
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