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 الملخص 
 

َِّجة او البونسيانا ) في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ( من مرض قرحة الساق الذي يتميز بجفاف  Delonix regia (D. regia)تعاني أشجار الُمتَوه 
( عزل 1الفروع واألوراق ، وآفات اللحاء ، وتغير لون أنسجة الخشب ، ونخر الخشب الطولي وتكون الصمغ. األهداف الرئيسية لهذه الرسالة هي:  

 Actinomycetes( تقييم فعالية مبيدات الفطريات ، والبكتيريا المستخرجه من فصيلة  2لمرتبطة بـ البونسيانا المصابة ،  وتحديد العوامل الممرضة ا
( تطوير وتنفيذ استراتيجيات اإلدارة المتكاملة 3أكتينوبكتيرية الواعدة ضد العامل المسبب لقرحة الساق في المختبر وفي الجسم الحي و في المشتل. و  

المريضة. تم تأكيد  تعريف    D. regiaباستمرار من أنسجة    N. dimidiatum (N. dimidiatum) DSM 109897. تم عزل الفطر   لألمراض
® و  Protifertالفطر من خالل الدراسات الجزيئية والهيكلية و علم المورفولجي. للسيطرة علي المرض ، تم استخدام مبيدات الفطريات الكيميائية ،  

Cidely® Top    وAmistrar® Top    لـ االجنسيه(  )االبواغ  الكونيدي  أعداد  وخفض  كبير  بشكل  الفطريات  نمو  بتثبيط  قامت  التي  و   ،N. 
dimidiatum   في التجارب المختبرية و المشاتل. تعتبر "المقايسة الحيوية للتفاح" الموصوفة طريقة مبتكرة يمكن أن تكون مفيدة عند إجراء دراسات

بين جميع    N. dimidiatumأنه أكثر مبيدات الفطريات فعالية ضد    Cidely® Topات. في ظل الظروف الميدانية ، أثبت  العالج بمبيدات الفطري
عزلة أكتينوبكتيرية من تربة ريزوسفير في البوينسيانا في اإلمارات العربية المتحدة ، من بينها البكتيريا العقدية   47العالجات المختبرة. تم الحصول على 

streptomycete actinobacteria   ، و التي كانت السائدة. أظهرت ثالث عزالتStreptomyces rochei UAE2   ،S. coelicoflavus 
UAE1    وS. antibioticus UAE1    نشاطًا قويًا مضاًدا للفطريات في المختبر ضد ،Neoscytalidium dimidiatum  كان التأثير المضاد .

في   من    S. coelicoflavusو    S. rocheiللفطريات  الحيوي  المضاد  التوالي.  ، على  الخلية  تحطيم جدار  إنزيمات  بإنتاج  أساسي  بشكل  مرتبطًا 
ت إلى كبت نمو الفطريات السابقه ، كان مرتبطا مع كال األسلوبين من اإلجراءات. باستخدام المقايسة الحيوية الجديدة لفاكهة التفاح ، أدت هذه العزال

( كفاءة أكبر ضد  BCAs. في ظل ظروف المشتل ، أظهر كل من عوامل المكافحة الحيوية المحتملة )N. dimidiatumلملقحة بـ اآلفات على الثمار ا
بعد العامل الممرض )العالجي( أو العامل   BCAs)وقائي( مقارنة بتلك التي تم فيها تطبيق نفس   N. dimidiatumقرحة الساق عند تطبيقها قبل تلقيح 

على أعراض المرض قابلة للمقارنة   S. antibioticus)مبيد فطري كيميائي( و    Cidely® Topلتحكم( . كانت التأثيرات العالجية لـ  الممرض وحده )ا
 في البوينسيانا. هذه الدراسة هي األولى من نوعها الستكشاف إمكانية استخدام كل من المكافحة الحيوية ومبيدات الفطريات.
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