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در کنترل مرگ گیاهچه پنبه ناشی از  Bacillus subtilisبررسی کارایی ترکیبات بیولوژیک با ماده موثره 
Fusarium solani  

 
 3خشان، احمد در2آزاد دیسفانی ،فاطمه2، مجتبی مرادزاده اسکندری1سمیه صادقی
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کند از بين باشد که همه ساله خسارت فراواني را ايجاد ميبه در مناطق مختلف کشور ميهاي مهم پنبيماري مرگ گياهچه يکي از بيماري

آيد. بهترين روش کنترل اين شمار ميترين عوامل در مرگ گياهچه پنبه به يکي از مهم Fusarium solaniزا قارچ عوامل بيماري
باشد مزاياي کنترل بيولوژيک نداشتن اثرات مخرب بر روي سالمت ها و ترکيبات بيولوژيک ميکشبيماري ضدعفوني بذر پنبه با قارچ

به جاي  Bacillus subtilisانسان و محيط زيست است. لذا هدف از اين پژوهش امکان جايگزيني ترکيبات بيولوژيک داراي ماده موثر 
روپالس و بيوسوبتيل وکمپانيون بودندکه سموم شيميايي براي ضدعفوني بذر بود که اين ترکيبات بيولوژيک مورد بررسي شامل سوپرنيت

هاي تجاري استخراج شده از ترکيبات بيولوژيک نيز همراه با جدايه B96بود. جدايه بومي  B. subtilisماده موثره همه اينها باکتري 
زا سيليوم قارچ بيمارياز محيط حاوي ميمتري سانتي 5/0سنجي کشت متقابل يک حلقه مذکور مورد بررسي قرار گرفت. در ازمايش زيست

اي در هاي جداگانه و به صورت نقطههاي تجاري و بومي باکتري تحت مطالعه در پتريقرار داده شد و جدايه PDAدر مرکز محيط کشت 
رگر توسط کنندگي از رشد قارچ بيماچهار نقطه اطراف قارچ بيمارگر قرار داده شد. نتايج اين قسمت از آزمايش نشان داد که درصد ممانعت 

-67/44-67/46به ترتيب  B96هاي استخراج شده از ترکيبات بيولوژيک بيوسوبتيل، کمپانيون، سوپرنيتروپالس و جدايه بومي جدايه
هاي تجاري و بومي باکتري بر رشد قارچ بيمارگر مشخص شدکه درصد بود. در آزمايش ترکيبات فرار تاثير حاصل از جدايه 3/37-67/41

-19/10-77/12به ترتيب  B96هاي حاصل از بيوسوبتيل، سوپرنيتروپالس، کمپانيون و جدايه بومي ترکيبات فرار جدايهممانعت کنندگي 
سنجي نشان داد که در آزمايشگاه بيشترين اثر ممانعت کنندگي رشد قارچ بيمارگر مربوط به  بود. نتايج هر دو آزمايش زيست 58/6 -16/5

بذور پنبه رقم ورامين با ترکيبات تجاري بيولوژيک با سه غلظت  باشد. در آزمايشات گلخانهوسوبتيل ميجدايه تجاري استخراج شده از بي
(،  (DS:7/5%(، ترياديمينولWP:75%هاي کاربوکسين تيرام )کشو قارچ B96مختلف از هرکدام و سوسپانسيون جدايه بومي 

زني شده با قارچ بيمارگرکشت شدند. نتايج نشان دادکه در ني و در خاک مايه( و ايمازاليل ضد عفو:WP 5/52اپيروديون + کاربندازيم ) %
(، WP:75%ميري کاربوکسين تيرام )ها مورد آزمايش به ترتيب از کارآمدترين تا کم اثرترين آنها از نظر درصد گياهچهکشبين قارچ

در گلخانه بوده 03/21- 03/16-01/15 - 05/8ليل به ترتيب ( و ايمازا:WP 5/52(، اپيروديون + کاربندازيم ) % (DS:7/5%ترياديمينول
به  B96هاي مربوط به ترکيبات تجاري بيولوژيک بيوسوبتيل، کمپانيون، سوپرنيتروپالس و جدايه بومي اند. ميزان مرگ گياهچه در تيمار

بذر پنبه امکان جايگزيني سموم شيميايي بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که براي ضدعفوني  03/16 - 03/16 - 04/12 -02/6ترتيب 
 کش تجاري بيولوژيک بيوسوبتيل بهترين تيمار بوده است.ها قارچرايج با برخي ترکيبات بيولوژيک وجود دارد که از بين تيمار

  

 .کش بيولوژيکميري. قارچبازدارندگي. گياهچه واژه های کلیدی:
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