
 Fungicidesالمبيدات الفطرية 
تعد الفطريات من أهم وأكثر المسببات المرضية النباتية التي تحدث خسائر إقتصادية كبيرة في 

)األحياء ذاتية التغذية  Heterotrophicاألنتاج الزراعي وهي من األحياء غير ذاتية التغذية 
Autotrophic المكافحة الكيمياوية ال تزال أكثر الوسائل نجاحًا وشيوعًا في السيطرة على . )

األمراض الفطرية . أفضل المبيدات الفطرية تلك القابلة للذوبان في الماء لكنها سهلة الغسل لذلك يتم 
 تحضير مبيدات قليلة الذوبان بالماء وقابلة لأللتصاق باألجزاء المعاملة . المبيدات الفطرية

Fungicide  هي المواد الكيمياوية التي لها القابلية على قتل أو منع تطور األبواغ والهايفات الفطرية
، أوتسمح بنمو  Fungistatic، أو موقفة لنمو الفطر )مثبطة(   Fungitoxicوهي تكون أما قاتلة 

األمراض الفطرية  . ال يعتمد مبدأ الحد الحرج األقتصادي في Genestaticالفطر لكن تمنع تكاثره  
 .  كما هو الحال في الحشرات بل يجب عالجها حال ظهورها واألفضل إستعمال المبيدات الوقائية

 :  تقسم إلى العديد من المجاميع باألعتماد على العديد من األسس منهاتقسيم المبيدات الفطرية: 

 :  : حسب طريقة تغطيتها لألجزاء المعاملة بها وتكون أولا 
: وتستعمل قبل األصابة لوقاية النبات  Protective Fungicidesيدات الفطرية الوقائية ( المب1

 .  وتمتاز بفترة بقاء طويلة وقدرتها العالية على األلتصاق باألجزاء المعاملة
: ويشترط فيها القدرة على القضاء على  Curative Fungicides( المبيدات الفطرية العالجية 2

ليس من الضروري أن تكون ذات آثار باقية لفترة طويلة ، تستعمل المبيدات الفطر أينما وجد و 
 . الوقائية بتراكيز أقل من المبيدات العالجية

 :  : حسب طبيعة األصابة باألمراض الفطرية وتكون ثانياا 
: وتكون أمراض البذور إما خارجية مثل  Seed borne diseases( مبيدات لمعاملة البذور 1

أمراض التفحم المغطى أو داخلية مثل أمراض التفحم السائب . وتستعمل المبيدات لمعاملة البذور 
لوقايتها من األصابة بهذه األمراض في المخازن أو عند الزراعة وتكون هذه المبيدات عادة بشكل 

 .  ثم تترك لتجف مساحيق تعفير أو بشكل سوائل تغطس فيها البذور
: وتضم مجموعة المبيدات التي تستعمل  Soil borne diseases( مبيدات لمعاملة التربة 2

،  Pythiumلمعاملة التربة المراد زراعتها مثل المبخرات كبروميد المثيل ومن فطريات التربة 
Phytophthora  ، Rhizoctonia . 



: مثل أمراض الذبول الفيوزارمي والذبول  Vascular diseases( مبيدات األمراض الوعائية 3
 . الفرتسيلي

والزغبي : مثل أمراض البياض الدقيقي  Foliar diseases( مبيدات أمراض المجموع الخضري 4
 . وغيرها وهذه المبيدات ترش على النبات

  ميكانزم التأثير السام للمبيدات الفطرية
لخلية الفطرية والتي تكون محاطة بغشاء بالزمي لكي يكون المبيد الفطري فعااًل يجب أن يخترق ا

إختياري النفاذية يتحكم بمرور المركبات والمواد إلى داخل وخارج الخلية ويتكون هذا الغشاء من دهن 
مفسفر + بروتين لذلك فالمواد المحبة للدهون يكون مرورها أسرع خالل الغشاء ومنها المواد 

يدات الفطرية القابلة للذوبان في الدهون تدخل بسهولة داخل الهيدروكاربونية ومشتقاتها لذلك المب
 . الخلية الفطرية أسرع من المبيدات الذائبة في الماء

 : سمية المبيد الفطري تعتمد على ما يلي
 القابلية على الذوبان في الدهون فكلما كان المبيد ذائبًا أكثر كان سامًا أكثر.  -أ

المبيد على جزء قطبي يحدث السمية وجزء عضوي يعطي شكل جزيء المبيد حيث يحوي  -ب
 الفطرية . بعد نفاذ المبيد يبدأ بأحداث تأثيره داخل الخلية الشكل الالزم للنفاذ خالل الغشاء البالزمي

 : من خالل التأثير السام على ما يلي
 . تفاعل المبيدات الفطرية مع األنزيمات الحيوية فتعمل على تثبيطها -1
 . التأثير على تفاعالت األكسدة واألختزال بما يؤثر على إنتاج الطاقة -2

التأثير على العمليات الحيوية من خالل تشابه التركيب بين بعض المبيدات وبعض المركبات  -3
 .  أي مضادات التمثيل Antimetaboliteالحيوية داخل خاليا الفطر وتسمى هذه المركبات 

المركبات الحيوية الداخلة في العمليات الحيوية المختلفة مثل األتحاد قد يتحد المبيد مع بعض  -4
تحاده مع القواعد النتروجينية  تصنيع البروتين علىيؤثر فمع الحوامض األمينية  يؤثر على ف. وا 

 .  RNA   ،DNAالحوامض النووية 

 



   Selectivity and Specificity of Fungicidesاألختيارية والتخصص في المبيدات الفطرية 
هو التأثير على الفطر دون النبات عند إستعمال المبيد ضمن  Selectivityيقصد بالفعل األنتخابي      

 التركيز الموصى به لذلك فاألنتخابية تعتمد على :
 التركيز المستعمل . -1 
 إختالف تركيب الجدار الخارجي ، حيث إن الجدار الخارجي لمعظم الفطريات يتكون من -2

Acetyl-glucos amine  في حين جدار النبات يتكون منCellulose  المبيد الفطري الجهازي .
 يمكن أن يحطم جدران خاليا الفطر دون التأثير على السليلوز .

بعض المبيدات الفطرية لها القابلية على التجمع في أنسجة الفطر بكميات أعلى من تجمعها في  -3
 .  خل الفطر يقتلهأنسجة النبات لذلك تركزها دا

فيقصد به قدرة المبيد في التأثير على مجموعة  Specificityأما فيما يتعلق بتخصص المبيد الفطري 
. قد يعود ألحد األسباب  معينة من الفطريات دون التأثير في فطريات أخرى تعود لمجاميع مختلفة

 :  التالية
 . Site of Actionاألختالف في الموقع الحساس  -1
 . Pentrationاألختالف في درجة نفاذ المبيد  -2
 . Detoxificationاألختالف في القابلية على تحطيم المبيد  -3

 دون اخرى .  . Oomycetesيؤثر على الفطريات البيضية  Ridomilمثل المبيد 
 : ثالثاا: حسب التركيب الكيمياوي وتكون

بسبب  من أقدم المبيدات المستعملة وال يزال : وهو Sulfer: مثل * الكبريت  مبيدات لعضوية( 1
وقد يسبب حساسية والحيوان غير سام لألنسان و ،  ضد الفطريات والحلم وبعض الحشرات فعاليته، 

فعال و .  . الينصح بأستعماله عند إرتفاع درجات الحرارة إذ يسبب حروق على أوراق النبات بسيطة
 .  كالعنب والتفاح ضد أمراض البياض الدقيقي خاصة على الفواكه

 ميكانزم التأثير السام للكبريت
 . التأثير المباشر على الفطريات من خالل أبخرته التي تخترق سبورات وهايفات الفطر فتؤثر عليها -1
  وبتوفر الرطوبة يتحول إلى حامض  3SOوهذا يتأكسد إلى  2SOإلى  Sاألكسدة إذ يتأكسد  -2

 .  الذي يكون سام للفطريات  خماسي الكبريت      
 .  وهو سام للفطريات S2Hإلى كبريتيد الهيدروجين  Sاألختزال إذ يختزل  -3



 داخل خلية الفطر يؤدي إلى ترسيب البروتين وقد يتداخل  4SO2Hتكون حامض الكبريتيك  -4
 .  الكبريت مع نظام نقل األلكترونات عند عملية التنفس     

النحاس ومركبات الزئبق لمكافحة الفطريات لكن لسميتها العالية وخطورتها كذلك أستعملت مركبات 
 . فقد منع إستعمالها حالياً 

وهي من أهم مركبات الكبريت   Dithio Carbamate: مثل *مركبات  ( مبيدات عضوية2
العضوي وقد شاع إستعمالها في مكافحة مختلف األمراض النباتية ، من مبيدات هذه المجموعة 

. المبيد  لمكافحة تبقع األوراق ، البياض الزغبي ، اللفحة المتأخرة Zinebوالمبيد  Manebالمبيد 
Dithane بيدات هذه المجموعة على دورة . تؤثر م يستعمل لمعاملة البذور ضد التفحم المغطى

 .  كربس وهي إحدى مراحل التنفس فتعيق إنتاج الطاقة

وهو يمتاز بدرجة أمان عالية ، يكافح العديد  Captanمنها مبيد  Hetero Cyclic*مركبات حلقية 
من األمراض التي تصيب المجموع الخضري منها البياض الزغبي على العنب كما يستعمل لمعاملة 

 .  التقاوي ضد أمراض التربة فهو يؤثر على الفطريات البيضية والكيسيةالبذور و 

وهو لمكافحة األمراض التي تصيب الفواكه  Botranمنها مبيد   Nitrobenzene*مركبات 
 . والخضر بعد الخزن مثل تعفن ثمار القرعيات

 : Antibioticsالمضادات الحيوية 
المضاد الحيوي : هو مادة منتجة من قبل كائن حي ويستعمل ضد كائن حي آخر فتؤثر فيه وتقتله 
أو تمنع نموه أو تثبط تكاثره ونشاطه وتستعمل بتراكيز قليلة . ومن المضادات الحيوية المستعملة 

لمضاد . وا وهو ذو فعالية كبيرة ضد الفطريات الكيسية والبازيدية Actidionكمبيدات فطرية هو 
ويستخدم   Trichodermaوكذلك المنتج العراقي  . ويستعمل ضد شرى الرز Blasticidinالحيوي 

 لمكافحة فطريات التربة . 
  Systemic fungicidesالمبيدات الفطرية الجهازية 

 وصف المبيد الجهازي انه يكون ممتص وينتقل عبر االوعية الناقلة ) الخشب واللحاء ( . 
  :  إيجابياتها

 . ( تعطي حماية للنبات طول الموسم دون الحاجة إلى إعادة الرش1



( يمكن معاملة أي جزء من النبات فينتشر المبيد إلى جميع أجزاء النبات حيث يمكن معاملة 2
 . الجذور فيصل إلى أعلى قمة النبات وبالعكس

 . ( ال تحصل للمبيد عملية التجوية3
 . معاملة( ليس له بقايا على سطوح األجزاء ال4
( تستعمل لمكافحة أمراض الذبول الوعائي داخل النبات كذلك لمكافحة بقية األمراض داخل النبات 5

 . والتي ال تصلها مبيدات المالمسة
( طالما إن المبيد ينفذ بسرعة داخل النبات فأن العاملين في البيوت المحمية والحقول والبساتين 6

ر كذلك ال يؤثر سلبًا في البيئة لقلة تأثيراته على األحياء غير المعاملة تعرضهم للتسمم قليل أو ناد
 . المستهدفة وكذلك على األعداء الحيوية

 : سلبياتها
( تظهر حالة المقاومة ضدها بسرعة ألن معظم المبيدات العضوية الجهازية المتخصصة يكون لها 1

 . طريقة تأثير واحدة وتؤثر على مسلك أيضي معين
ولهذا فأن الفطر  Fungitoxicوليس  Fungistatic( معظم المبيدات الجهازية الفطرية تكون 2

 . يمكن أن يعاود نشاطه بعد زوال المبيد
 . Selection pressure( المبيد الجهازي يسبب ضغط إنتخابي 3
 

 ومن اهم المبيدات الجهازية هي : 
1 – Carboxin ( vitavax )  
مبيددد جهددازي يسددتخدم لمعاملددة البددذور ضددد امددراض التفحمددات وخاصددة السددائبة ويمتدداز المبيددد بذوباندده العددالي فددي 
 الماء .                                                                                               
2 – Ridomil ( Metalaxyl ) 

     في العراق ، ويستخدم بكميات كبيرة في مكافحة البياض الزغبي من المبيدات الواسعة االستخدام 
يبقى في التربة لفترة   Ridomil 5G) الفطريات البيضية ( وامراض الذبول . ويحضر بصورتين اما 

يكون  Ridomil MZ 72طويلة يكون على هيئة حبيبات لخلطه مع التربة والصورة االخرى هي 
 ( .  W.P  على هيئة مسحوق قابل للبل )

 



3 – Benomyl ( Benlate )  
مبيدات هذه  Benzemedzolمن أهم مجاميع المبيدات الفطرية الجهازية هي مركبات بنزيميدزول 

 RNA( وهو يؤثر على Benomyl) Benletالمجموعة فعالة ضد الفطريات الكيسية ومنها مبيد 
 . DNAيتداخل مع تصنيع  Topsin-Mوبذلك يؤثر على إنقسام الخاليا وكذلك مبيد 

 
4 – Beltanol  ( chinosol )  
 من المبيدات التي تستخدم بشكل واسع في العراق لمكافحة فطريات التربة التي تصيب جذور محاصيل

  .  2مل / م 1الخضر وبمعدل 
 5 – Carbendazim   ( Bavistin )  

.والبياض الدقيقي على العنب مبيد فطري يستخدم ضد صدأ الثوم وخياس طلع النخيل                          
                                                                                                                       

 :تعقدديم هددي افضددل طريقددة لتعقدديم التددرب هددو اسددتخدام بروميددد المثيددل وخاصددة تددرب المشدداتل امددا الشددائع حاليددا لل
امبيد حشري ونيماتودحشري  ) فيوردان (    furadan     +    Benomyl    w.p   +    Ridomil G 

2غم / م 5غم / لتر                   5                  2غم / م 5            
 


