
 



كلیة الزراعة

ھشام صالح العسكريمحمد أحمد عوضاسم الباحث:

عنوان البحث:
مقاومة مرض العفن الفیوزارمى الجاف فى درنات البطاطس تحت ظروف التخزین

طریقة البحث:
جمع عینات من درنات البطاطس مصابة بمرض العفن الفیوزارمى الجافمن ثالجات تخزین درنات البطاطس ومن

النواالت ثم عزل المسبب المرضي وإجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى ظروف التخزین المختلفة ثم إجراء دراسات
المقاومة على المرض محل الدراسة فى الحقل واثناء التخزین. عزل المسبب المرضي الفطري من درنات البطاطس

والتى یظھر علیھا أعراض المرض من أصناف مخزنة مختلفھ ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة
البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على الدرنات  فى ظروف تخزین متباینة ثم دراسات المقاومة

باستخدام الطرق التقلیدیة بالمبیدات وكذا باستخدام مضادات االكسدة وامالح الكالسیوم وكائنات التضاد الحیوى
والعبوات المستخدمة ثم اجراء دراسات على المقاومة المتكاملة للمرض  .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
دراسات على الفطر مونوسبوراسكس كانونبولس ، الكائن المسبب لمرض عفن الجذور/تھدل العرش .

طریقة البحث:
جمع عینات من نباتات القرعیات مصابة بمرض عفن الجذور او تھدل العرش وخاصة نباتات البطیخ ثم عزل المسبب

المرضي وكائنات التضاد الحیوى من ریزوسفیر تلك النباتات وإجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبة ثم إجراء
دراسات المقاومة على المرض محل الدراسة.عزل المسبب المرضي الفطري وكائنات التضاد الحیوى من نباتات البطیخ

وباقى القرعیات المنزرعة والتى یظھر علیھا أعراض المرض ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة
البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة ثم دراسات المقاومة
باستخدام الطرق التقلیدیة بالمبیدات وكذا باستخدام مستخلصات العدید من نباتات الزینة والطبیة والعطریةو مضادات
االكسدة وامالح الكالسیوم وكائنات التضاد الحیوى والتشمیس ثم اجراء دراسات على المقاومة المتكاملة للمرض  .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
مرض الذبول الفیوزارمى فى الطماطم.

طریقة البحث:
جمع عینات من نباتات طماطم مصابة بالذبول الفطري ثم عزل المسببات المرضیة وكائنات التضاد الحیوى من

ریزوسفیر تلك النباتات وإجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبة ثم إجراء دراسات المقاومة على األمراض محل
الدراسة. عزل المسببات المرضیة الفطریة وكائنات التضاد الحیوى من نباتات الطماطم المنزرعة والتى یظھر علیھا

أعراض المرض ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة
على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة ثم دراسات المقاومة باستخدام الطرق التقلیدیة بالمبیدات وكذا باستخدام

مضادات االكسدة وامالح الكالسیوم وكائنات التضاد الحیوى والتشمیس ثم اجراء دراسات على المقاومة المتكاملة
للمرض  .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
مقاومة أمراض عفن الجذور الفطریة فى الفلفل.

طریقة البحث:
جمع عینات من نباتات فلفل مصابة باعفان الجذور الفطریة ثم عزل المسببات المرضیة وكائنات التضاد الحیوى من

ریزوسفیر تلك النباتات وإجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبة ثم إجراء دراسات المقاومة على األمراض محل
الدراسة.   عزل المسببات المرضیة الفطریة وكائنات التضاد الحیوى من نباتات الفلفل المنزرعة ثم تعریفھا وإجراء

الدراسات والتحلیالت المعملیة البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص
بالصوبة ثم دراسات المقاومة باستخدام الطرق التقلیدیة بالمبیدات وكذا باستخدام مضادات االكسدة وامالح الكالسیوم

وكائنات التضاد الحیوى ثم اجراء دراسات على المقاومة المتكاملة للمرض  .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
تثبیط أمراض الذبول الفیوزارمى وعفن الجذور فى الخیار بإستخدام بعض كائنات التضاد الحیوى النشطة 

والكومبوست .
طریقة البحث:

جمع عینات مرضیة مصابة بالذبول الفیوزارمى واعفان الجذور ثم عزل المسببات المرضیة وكائنات التضاد الحیوى
من ریزوسفیر تلك النباتات وإجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبة ثم إجراء دراسات المقاومة على األمراض

محل الدراسة. عزل المسببات المرضیة الفطریة وكائنات التضاد الحیوى من نباتات الخیار المنزرعة ثم تعریفھا وإجراء
الدراسات والتحلیالت المعملیة البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص

بالصوبة ثم دراسات المقاومة .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
التشخیص البیولوجى والجزیئى لفیروس موزیك الفا الفا على نباتات البطاطس فى مصر.

طریقة البحث:
           جمع عینات مرضیة مصابة بالمرض من نباتات البطاطس ثم إجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فىالصوبة ثم

إجراء الدراسات التشخیصیة البیولوجیة والجزیئیة مع دراسات تشریحیة بالمیكروسكوب اإللكترونى .   عزل المسبب
الفیروسى لمرض موزیك الفا الفا من نباتات البطاطس المنزرعة ثم تعریفھ وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة

البیولوجیة علیھ ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة ثم دراسات جزیئیة
على الفیروس والفحص بالمیكروسكوب االلكترونى وكذا دراسات المقاومة .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
 زیادة تأثیر التضاد فى بعض كائنات التضاد الحیوى ضد الفطریات المسببة لمرض عفن ثمار الفلفل بإستخدام 

أشعة جاما .
طریقة البحث:

جمع عینات مرضیة مصابة بالمرض من ثمار الفلفل ثم إجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبة والحصول على
كائنات التضاد الحیوى ومعاملتھا بأشعة جاما بھیئة الطاقة الذریة ثم محاولة مقاومة المرض معملیا بإستخدام كائنات

التضاد الحیوى المعاملة باإلشعاع ضد الفطریات المسببة للمرض وتطبیق المعاملة على الثمار السلیمة فى المعمل . تم
عزل المسببات الفطریة لمرض عفن ثمار الفلفل فى التربة المصریة المنزرعة ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت

المعملیة علیھا ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة ثم دراسات تحلیلیة
متقدمة على الفطر ومقاومتھ .

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
مرض العفن الفحمى فى نباتات القرعیات .

طریقة البحث:
جمع عینات مرضیة مصابة بالمرض ثم إجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوب عزل المسببات الفطریة لمرض

العفن الفحمى فى نباتات القرعیات فى التربة المصریة المنزرعة ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة
علیھا ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة ثم دراسات تحلیلیة متقدمة على
الفطر ومقاومتھ بالطرق المختلفة مثل المبیدات الفطریة وكائنات التضاد الحیوى ومضادات األكسدة وأمالح الكالسیوم

والطاقة الشمسیة.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:أكادیمينوع البحث:



 



عنوان البحث:
إنتشار مرض عفن الجذور المونوسبوراسكى وتھدل العرش على  نباتات القرعیات فى مصر .

طریقة البحث:
جمع عینات مرضیة مصابة بالمرض ثم إجراء دراسات معملیة وتطبیقاتھا فى الصوبةعزل المسببات الفطریة لمرض
تھدل العرش وعفن الجذور المونوسبوراسكى فى نباتات القرعیات فى التربة المصریة المنزرعة ثم تعریفھا وإجراء
الدراسات والتحلیالت المعملیة علیھا ثم تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة

ووضع تصور عام إلنتشار ھذا الفطر فى مصر.

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:



 



عنوان البحث:
توصیف أنواع فطر الترایكودرما بطریقتى البیولوجیا الجزیئیة والقدرة على التضاد الحیوى للفطریات المسببة 

لمرض عفن الجذور فى البطیخ .
طریقة البحث:

عزل المسببات الفطریة لمرض عفن الجذور فى نباتات البطیخ فى التربة المصریة وكذا عزل فطریات التضاد الحیوى
من مناطق ریزوسفیر النباتات المصابة بمرض عفن الجذور ثم تعریفھا وإجراء الدراسات والتحلیالت المعملیة علیھا ثم

تطبیق نتائج الدراسات المعملیة على النباتات المنزرعة فى أصص بالصوبة

2012/10/31تاریخ اعتماد تسجیل البحث:تطبیقينوع البحث:


