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e-mail: amina_a_g@yahoo.com 

 
 مخصالم

مراضية عزلة فطرية ضمف المجمكعة الفطرية  28 ىدفت ىذه الدراسة الختبار حيكية كا 
بمختبرات قسـ كقاية النبات بكمية الزراعة جامعة طرابمس، كالمحفكظة تحت الزيت المعدني 

عزلة فطرية فقط تمت استعادتيا كال 12النتائج أف  أكضحتسنكات(. 5-6 مفلمدة زمنية )
مف الفطريات حيكيتيا. كفي اختبار القدرة  عزلة 16يكيتيا، بينما فقدتزالت محتفظة بح

المحتفظة بحيكيتيا بتمقيح أجزاء نباتية مختمفة كعكائؿ           (12)االمراضية ليذه العزالت 
. )% (0-100تتراكح ما بيف  اإلصابة، أكضح أف نسبة )) نبتات كاممة كبذكر أك ثمار
تحت الزيت المعدني  الحية بطرائؽ مختمفة مشتممة الحفظ كتمت إعادة حفظ ىذه العزالت
 كفى تربة معقمة كبالنقؿ الدكرم.

 فطريات، الحفظ، الزيت المعدني، اختبارات اإلحيائية ك االمراضية.الكممات المفتاحية : 
 

 المقدمة
، (mineral oil)تحفظ الفطريات بطرؽ عدة، أحدىما طريقة الحفظ تحت الزيت المعدني

 30ك  15في أنابيب حفظ )سعة  (PDA)تنمية المزارع الفطرية عمى كسط غذائي  حيث تتـ
مؿ(. بعد فترة التحضيف كعند إكتماؿ النمك في ىذه األنابيب تغمر المزارع الفطرية النامية 
بالزيت المعدني " البارافيف الطبي " لمنع فقد الماء مف ىذه المزارع كتقميؿ النمك كالنشاط 

كذلؾ مف خبلؿ تخفيض استيبلؾ األكسجيف الحيكم لمعزالت 
ة الطريقة ذ(. كقد أجريت أكؿ دراسة لحفظ الفطريات بي22،21،19،15،13،11،9)

كعزلة مف  .Fusarium sppمف  أنكاع 4( حيث قاـ بحفظ 17) (Sherf, 1943)بكاسطة
ه الفطريات تحتفظ بحيكيتيا عند تخزينيا تحت الزيت ذكأكد أف ى .Alternaria spفطر 

أشير. كتعتبر طريقة الحفظ تحت الزيت المعدني مف ضمف  6المعدني لمدة تصؿ إلى 
، كذلؾ بتغطية المزارع ) IMI (أساليب حفظ الفطريات المتبعة فى المعيد الدكلى لمفطريات 

الدراسات التى أجريت بمعيد  .(22،20،16،15،13،10،8)الفطرية النقية بالزيت المعدني 
IMI  :بينت أف استخداـ ىذه الطريقة لمحفظ قد حافظت عمى حيكية بعض الفطريات مثؿ
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Penicillium , Aspergillus، Phythium كPhythophthora  سنة  40لمدة
(21،19) .Wernham كMiller (22 أثبتا اف ممرضات الذرة )Helminthosporium 

maydis، Diplodia sp.  كsp. Gibberellaاحتفظت بحيكيتيا كقدرتيا االمراضية بعد 
( إف 8)Westonك  Buellثبلث سنكات مف الحفظ تحت الزيت المعدنى، كما أكد كبل مف 

حفظ الفطريات تحت الزيت المعدني يمنع فقد الماء مف النمكات الفطرية ك يقمؿ مف نشاطيا 
لعديد مف األجناس الفطرية باستخداـ ( بحفظ ا11) Fennelك نمكىا لمدة سنتيف. ك قاـ 

، كما قاـ بتكضيح أىـ الخطكات بنجاح عدة طرائؽ مف بينيا الحفظ تحت الزيت المعدني
البلـز إتباعيا أثناء الحفظ تحت الزيت المعدني المعقـ، كعند استرجاع النمك ينقؿ جزء مف 

ة المستخدمة فى المزرعة المحفكظة تحت الزيت المعدنى الى بيئة ال تختمؼ عف البيئ
عزلة  32عزلة مف أصؿ  16أف cappellini (9 ) ك Haenselerالتخزيف. كأثبت كبل مف 

احتفظت بحيكيتيا كبقدرتيا عمى تككيف األبكاغ كذلؾ بعد  .Helminthosporium sppمف
( أف األنكاع 7)  Bravermanسنكات. كأكضح  7أف ُحفظت تحت الزيت المعدني لمدة 

احتفظت بحيكيتيا كقدرتيا االمراضية بعد حفظيا  .Stemphylium sppالتابعة لمفطر 
 Gordan ((14ك Littleسنة. كأكد كبل مف 5-12تحت الزيت المعدني لمدة تتراكح مف 

مزرعة  202عمى ( في دراسة آجراىا 7) Bravermanالنتائج التي تحصؿ عمييا عمى 
فظيا تحت الزيت المعدني تتراكح ما فطرية حيث كجدا اف المدة الزمنية لبقائيا حية عند ح

.كفى السنكات األخيرة اثبتت العديد مف الدراسات اف تقنية الحفظ تحت الزيت سنة6-12بيف 
 ( بدراسة عمى10) Cavalcanti المعدني مف الطرائؽ الناجحة لحفظ الفطريات، حيث قاـ

الحفظ تحت الزيت نكعا مف الفطريات البازيدية كأكد نجاح عممية  47مزرعة فطرية تضـ 64
كأكضح إف العديد مف الفطريات المحفكظة بيذه  سنة، 7-34المعدني لمدة تتراكح مف

الطريقة ال تفقدىا صفاتيا المميزة، كرغـ إف بعض المزارع تتعرض لمتمؼ كلتجنب ذلؾ يتـ 
كما أف طريقة الحفظ تحت الزيت المعدني (. 22،20،18،15)نقميا باستمرار كبانتظاـ 

بساطتيا، كعدـ تكمفتيا إبقائيا عمى حيكية العينات المحفكظة لمدة طكيمة  بالرغـ مف
 اال انيا تسبب تأخيرا في نمك المزارع المحفكظة عند إعادة نمكىا(. 22،21،20،18،8)
ك بالرغـ مف ذلؾ فالحفظ تحت الزيت المعدني يكصى بو لتخزيف  (20،17،15،8)

كفى دراسة ,. (22،20،18)دات المحدكدة الفطريات في المعامؿ ذات اإلمكانيات كالمع
عينة فطرية محفكظة بطريقة التجفيذ لمدة تتراكح  52( الختبار حيكية كامراضية 3لمقمكدم )

كمعرفة لمنكع. أظيرت األختبارات أف  IMI)سنة، مف معيد الدكلي لمفطريات )28 – 62مف 
كأعيد حفظيا بعدة طرائؽ كمنيا الحفظ تحت تـ استرجاع حيكيتيا عينة فطرية فقط  28
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الزيت المعدني. كقد ىدفت ىذه الدراسة إلعادة اختبار حيكية كاثبات القدرة األمراضية 
عند سنكات  6 – 5لمدة ) زيت البارافيف(لمعينات الفطرية المحفكظة تحت الزيت المعدني 

المستجدة بالقسـ ثـ إعادة تعريؼ العزالت الفطرية  فيلبلستعانة بيا  ºـ 4-5درجة حرارة 
 بطرائؽ الحفظ المختمفة.حفظيا 

 
 مواد وطرق البحث

جامعة طرابمس سنة  –أجريت ىذه االختبارات في معامؿ قسـ كقاية النباتات بكمية الزراعة 
" الفطرية 28كذلؾ الختبار حيكية العينات الفطرية. حيث تـ إعادة تنمية العينات " 2002

سنكات، كتشمؿ فطريات تابعة  6 – 5معدني لمدة تتراكح مف كالمحفكظة تحت الزيت ال
كالفطريات  Deuteromycotaكالفطريات الناقصة Ascomycotaلمفطريات االسكية 

أجريت عممية النقؿ مف زجاجات الحفظ إلى إطباؽ  ).1جدكؿ:  ( Zygomycota ةيالزيج
، تحت ظركؼ معقمة بمعدؿ ثبلث مكررات لكؿ عينة، كضعت ) PDA (الكسط المغذم

 1-4( كخبلؿ فترة زمنية تراكحت بيف ºـ 2±  24األطباؽ المحقكنة في الحضانة عند ) 
فحصت كؿ (. 20،23أسابيع سجمت نتائج اختبار الحيكية كذلؾ بمبلحظة نمك الفطريات )
لمتأكد مف تعريؼ الفطر  عينة فطرية نامية كذلؾ بتحضير شريحة لفحصيا تحت المجير،

كذلؾ مف خبلؿ الصفات المكرفكلكجية لمعينة  IMI ) (حسب ما كرد فى بطاقة التعريؼ مف 
النامية كمقارنتيا بالصفات المذككرة فى المراجع كالكتب المتخصصة في تقسيـ الفطريات 

 كالتأكد مف عدـ حصكؿ تمكث لمعينة بكائنات دقيقة أخرل. 
( كبعد تنميتيا فى PDAة فى زجاجات حفظ تحتكل عمى كسط )حقف لقاح كؿ عينة فطري
 (لمدة أربع أسابيع غمرت المزارع الفطرية بالزيت المعدني  ºـ24±2حضاف عند درجة حرارة 

(. 12،22، (8ـ 4- 5، ثـ حفظت فى الثبلجة عند درجة حرارة)زيت البارفيف الطبي
نباتات متنكعة كعكائؿ اصمية  كالختبار القدرة اإلمراضية لمفطريات النامية استخدمت

لمفطريات المختبرة كمنيا الكاممة كالبرسيـ كالفكؿ السكدانى،أك اجزاء نباتية استخدمت في 
التجربة كبذكر: الذرة ك الشعير ك الفكؿ السكداني ك البازالء ك البرسيـ، أك ثمار: كالبرتقاؿ، 

فطريات المترممة. بالنسبة كالطماطـ، كالميمكف، أما الخبز كالجبف فاستخدمت كعكائؿ لم
% كلقحت العكائؿ 100لمفطريات التى تصيب الثمارجيز معمؽ األبكاغ الفطرية بتركيز 

األصمية لمفطريات المراد اختبار إمراضيتيا. أخذت الثمار المستخدمة كعائؿ لمفطر كعقمت 
سطحيا كتـ احداث جركح بسيطة فى سطح الثمارتـ غمرت في معمؽ الفطر في كؤكس 

جية معقمة بكاقع ثمرة كاحدة فى كؿ كأس تحتكم عمى كرؽ ترشيح معقـ ك مشبع بالماء زجا
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مكررات لكؿ تجربة، مع استخداـ ثمرة  3المعقـ لتكفير الرطكبة البلزمة لنمك الفطر بكاقع 
مجركحة كغير مجركحة كغير معاممة بالمعمؽ الفطرم كشاىد. كغطئت كؿ الكؤكس بإحكاـ 

سجمت النتائج بعد أسبكعيف ام مع   °ـ 2±24ت المعامبلت عند بكرؽ األلكمكنيـك كحفظ
.اما البذكر فعقمت سطحيان في بمعمؽ الفطر ككزعت البذكر في ظيكر اإلصابة عمى الثمار

بذرة في كؿ طبؽ مع  20أطباؽ معقمة بيا كرؽ ترشيح معقـ ك مشبع بالماء المعقـ بمعدؿ 
بدكف معاممة كشاىد ككضعت األطباؽ في مكررات لكؿ تجربة، باإلضافة إلى مكرر  4عمؿ 

درجة حرارة المعمؿ مع تكفير الرطكبة البلزمة عند االحتياج كيتـ مبلحظة كتسجيؿ النتائج 
يكميا. أما بالنسبة لممرضات المجمكع الجذرم فإنو تـ تعقيـ التربة مرتيف في 

نصؼ، رطؿ / بكصة مربعة لمدة ساعة ك  15ك ضغط  0ـ 121درجة حرارة  المعقـ عند
%، ثـ غسمت 70بعد تعقيميا سطحيا بالكحكؿ تؤخذ الشتكؿ المراد استخداميا كعائؿ، ك 

الجذكر بماء مقطر كمعقـ الزالة تأثير الكحكؿ، كعمؿ جركح بسيطة فى جذكر النباتات 
زرعت النباتات في ( 22،16،8،3)غمرت الشتبلت في معمؽ الفطرباستخداـ أبرة معقمة، ثـ 
مكررات مع ترؾ شتبلت معقمة كمعاممة بماء  3ة المعقمة بمعدؿ أصص تحتكم عمى الترب

ضاءة الغرفة. تركت  معقـ كشاىد كتـ رم النباتات حسب الحاجة ك تركت في درجة حرارة كا 
النباتات لتدكيف النتائج، كبعد ظيكر اإلصابة عمى العكائؿ عزؿ المسبب مف العكائؿ المتنكعة 

تـ التأكد مف شكميا الظاىرم كمقارنتيا بصفات كبل عمى حدة ك )بذكر، ثمار، كشتبلت (
صمية كمقارنتيا بما ىك كارد فى المراجع المختصة بتقسيـ الفطريات العينات الفطرية األ

(. كقد أجريت أخر مرحمة ليذة الدراسة كىى حفظ العينات الفطرية 20،18،15،11،6،2)
مة، كتحت الزيت المعدنى، كفى النامية بأربع طرؽ مختمفة :النقؿ الدكرم، كفى التربة المعق

 (. 3الماء المعقـ)
 

  النتائج والمناقشة
مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا مف ىذه الدراسة في اختبارات استعادة العزالت لحيكيتيا  

عزلة فطرية تـ حفظيا تحت الزيت  28عزلة احتفظت بحيكيتيا مف أصؿ  12أتضح أف 
% مف العزالت كما ىك  43سنكات فأستعيد نمك ما يعادؿ  6 – 5المعدني لمدة تتراكح مف 

 Zygomycetesيبيف أف فطران كاحدان يتبع الفطريات الزايجية  (. الذم2مكضح )بالجدكؿ:
فطريات تابعة لصؼ  7ك Asccomycetesفطريات اسكية  4تمكف مف استعادة نمكه، ك 

. مف خبلؿ ىذة الدراسة تبث اف الكثير مف Deuteromydetesالفطريات الناقصة
طرل كشكؿ األبكاغ حيث ثـ الفطريات ال تفقد صفاتيا الخاصة اك المميزة مف حيث الغزؿ الف
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" كذلؾ بأستخداـ المجير كمقارنتيا بالمراجع كالكتب المتخصصة 12فحص العينات الفطرية "
كما . Fennel(11)(كىذا ما تؤكدة نتائج الدراسة التى قاـ بيا 2،6فى تقسيـ الفطريات)

ىذا يتفؽ لكحظ أف ىذة الطريقة تسبب تأخير فى نمك المزارع المحفكظة عند اعادة نمكىا ك 
أسابيع  5( كذلؾ خبلؿ الفترة الزمنية مف أسبكع إلى 20،18،15،8مع دراسات سابقة )

فطران  16(. أما العزالت التي فقدت القدرة عمى استعادة النمك فكاف عددىا 2)جدكؿ رقـ 
كأعيد تنميتيا أكثر مف مرة لمتأكد مف حيكيتيا لـ نتحصؿ عمى أم نمكات، كما حدث أيضان 

حيث  Aspergillus flavusرفكلكجية عمى بعض العينات مثمما لكحظ عمى عزلة تغيرات مك 
فقدت المكف الطبيعي لممستعمرة فتغير مف المكف األخضر الزاىي إلى المكف األسكد كىذا يتفؽ 

(. ك أظيرت نتائج اختبارات االمراضية أف أغمب 22،21،18،15مع دراسات سابقة 
الفطريات التي احتفظت بقدرتيا عمى النمك ال زالت تحتفظ بقدرتيا عمى إصابة عكائميا، فقد 

(. 3% كما ىك مكضح )الجدكؿ رقـ  100 – 0صابة لمعكائؿ تتراكح ما بيف بمغت نسبة اإل
 6 – 5كتمت إعادة لحفظ الفطريات التي ال تزاؿ تحتفظ بحيكيتيا بعد مدة تخزيف تتراكح مف 

سنكات ك ذلؾ باستخداـ طرائؽ مختمفة لمحفظ منيا طريقة النقؿ الدكرم، الحفظ تحت الزيت 
معقـ، الحفظ في التربة المعقمة، كتخزينيا ك حفظيا في درجة المعدني، الحفظ في الماء ال

عزلة فطرية محفكظة  28" كماأجريت مقارنة بيف نتيجة إختبار الحيكية  0ـ 5 – 4حرارة " 
تحت الزيت المعدني ك نتائج اختبار الحيكية لنفس العينات المحفكظة بطريقة النقؿ 

ريت في نفس الكقت كما في الجدكؿ رقـ " ( لدراسات أخرل اج5( كفي تربة معقمة)4الدكرم)
". ك نستنتج مف الجدكؿ حسب النتائج المتحصؿ عمييا أف طريقة الحفظ بالنقؿ الدكرم  4

أفضؿ طريقة لحفظ الفطريات مف طريقة الحفظ بالزيت المعدني كالحفظ في التربة المعقمة 
ظت طريقة النقؿ (، حيث حاف21،20،18) IMIكىذه النتائج تتفؽ مع دراسات اجريت فى 

%، أما الحفظ  54عزلة فطرية أم ما يعادؿ  28فطران مف أصؿ  15الدكرم عمى حيكية 
% مف العينات، ك الحفظ  43فطران بحيكيتو أم ما يعادؿ  12تحت الزيت المعدني احتفظ 
% مف العزالت  29فطريات فقط مف النمك أم ما يعادؿ  8في التربة معقمة تمكنت 

يمنع مف تبنى أسمكب الحفظ تحت الزيت المعدنى لتحزيف الفطريات فى فقط.كلكف ذلؾ ال 
سنة بناء  34 1 - المعامؿ ذات األمكانيات كالمعدات المحدكدة كلمدة طكيمة تتركاح ما بيف

(. كنتائج ىذة الدراسة حيث خزنت العينات 20،18،10،7عمى نتائج دراسات سابقة )
الحصكؿ عمييا كتنميتيا، مع األحتفاظ بقدرتيا  سنكات، كتمكف العزؿ مف 6-5الفطرية لمدة 

األمراضية. ىذة الطرائؽ تعتبر ذات مردكد عمميا جيدا لما ليا مف أىمية فى الحفاظ عمى 
 بعض العزالت النادرة الجراء دراسات معمقة عمييا مستقببل.



 4102القمودي وآخرون،

 22                                                              (4اجمللد ) 4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

قائمة الفطريات المحفكظة تحت الزيت المعدني حسب معيد الفطريات  .(1) جدول
(IMI()3.) 

  
 
 
 

 الفطريات  IMIـ رق ر. ـ
 Zygomycetesالفطريات الزيجية 

15 082707 Zygorhynchus moellen 
22 057762 Rhizopus stoloinfer 
24 045772 Cunnighamella echinulata 
48 121212 Choanephora cucurbitarum 
50 132640 Mucor plumbeus 

 Ascomycetesالفطريات االسكية 
4 068202 Melanospora zamiae 
9 016203 Chaetomium golbosum 
11 132026 Peziza atrovinsa 
12 134278 Pyrenophora avenae 
17 126287 Chrysosporium xerophila 
20 021944 Neurospora sitophila 
23 076761 Hypomyces solani 
32 129499 Cephalosporium coccorum 
36 049781 Cochlioblus geniculus 

 Deuteromycetesالفطريات الناقصة 
2 017454 Aspergillus niger 
5 061536 Cylindrocarpon radicicola 
6 017454 Curvularia cymbopogonis 
7 073101 Helminthosporium satirum 
8 113135 Trichoderma viride 
18 131021 Aspergillus fumigates 
19 089717 Aspergillus flavus 
29 072324 Fusarium moniliforme 
27 057832 ii Penicillium griseofulvum 
33 129056 Fusarium solani 
34 049948 ii Phoma violacea 
38 29425 Trichothecium roseum 
39 068344 Phomopsis ancostoma 
49 026211 Penicillium chrysogenum 
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 اختبارات الحيكية لمعينات المحفكظة تحت الزيت المعدني. .(2)جدول 
 مالحظات معدل النمو Zygomycetesالفطريات الزيجية  MIMرقم  ر. م
15 082707 Zygorhynchus moellen +++ * 
22 057762 Rhizopus stolonifer _ ** 
24 045772 Cunnighamella echinulata _ ** 
48 121212 Choanephora cucurbitarum _ ** 
50 132640 Mucar plumbeus _ *** 

 Asccomycetesالفطريات االسكية 
4 068202 Melanospora zamiae _ ** 
9 016203 Chaetomium globosum +++ *** 
11 132026 Peziza atrovinsa ++ ** 
12 134278 Pyrenophora avenae _ ** 
17 126287 Chrysosporium xerophila +++ *** 
20 021944 Neurospora sitophila _ *** 
23 076761 Hypomyces solani _ ** 
32 129499 Cephalosporium coccorum +++ *** 
36 049781 Cochlioblus geniculus _ ** 

 Deuteromycetesالفطريات الناقصة 
2 017454 Aspergillus niger +++ *** 
5 061536 Cylindrocarpon radicicola _ ** 
6 134162 Curvularia cymbopogonis _ * 
7 073101 Helminthosporium satirum _ * 
8 113135 Trichoderma viride +++ *** 
18 131021 Aspergillus fumigates +++ *** 
19 089717 Aspergillus flavus +++ *** 
29 072324 Fusarium moniliforme _ * 
27 057832 ii Penicillium griseofulvum ++ ** 
33 129056 Fusarium solani _ * 
34 049948 ii Phoma violacea + * 
38 29425 Trichothecium roseum _ * 
39 068344 Phomopsis ancostoma _ * 
49 026211 Penicillium chrysogenum ++ ** 
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 اختبارات القدرة االمراضية لمفطريات المحتفظة بحيكيتيا عمى بعض عكائميا .(3)جدول  
(1،2،6.) 
%نسبة  األمراض التي تسببيا العائؿ الفطريات  IMIرقـ ر.ـ

 Zygomycetesالفطريات الزيجية  اإلصابة
15 082702 Zygorhynchus 

moellen 
 93 عفف البذكر البازالء

 Asccomycetesالفطريات االسكية 
11 132026 Peziza atrovinsa 0 مترمـ الخبز 
17 126287 Chrysosporium 

xerophila 
ينمك عمى المكاد  الجبف

 العضكية
0 

32 129499 Cephalosporium 
coccorum 

 83 عفف البذكر الشعير
 Deuteromycetesالفطريات الناقصة 

2 017454 Aspergillus niger  الفكؿ
 السكداني

 96 المخزكنةاعفاف البذكر 
6 134162 Curvularia 

cymbopogonis 
 20 عفف البذكر الشعير

8 113135 Trichoderma viride 100 العفف األخضر الميمكف 
18 131021 Aspergillus fumigates 66 عفف البذكر الدرة 
19 089717 Aspergillus flavus  الفكؿ

 السكداني
 56 العفف األسكد

27 057832 
ii 

Penicillium 
griseofulvum 

 100 عفف الثمار البرتقاؿ
34 049948 

ii 
Phoma violacea عفف البذكر، الجذكر ك  البرسيـ

 التاج
90 

49 026211 Penicillium 
chrysogenum 

 100 عفف الثمار الطماطـ
 
 6 – 5مقارنة نتائج اختبارات الحيكية لمفطريات المحفكظة بعدة طرائؽ لمدة "  .(4)جدول  

 سنكات. 
 طرائق الحفظ الفطريات IMIرقم ر.م

تحت  Zygomycetesالفطريات الزيجية 
الزيت 
 المعدني

في تربة 
 معقمة 

 النقل الدوري
15 082707 Zygorhynchus moellen  +++ _ +++ 
22 057762 Rhizopus stolonifer _ _ _ 
24 045772 Cunnighamella echinulata  _ _ ++ 
48 121212 Choanephora cucurbitarum  _ _ _ 
50 132640 Mucar plumbeus  _ _ +++ 

 Asccomycetesالفطريات االسكية 
4 068202 Melanospora zamiae  _ _ + 
9 016203 Chaetomium globosum  +++ _ +++ 

11 132026 Peziza atrovinsa ++ _ +++ 
12 134278 Pyrenophora avenae _ _ ++ 
17 126287 Chrysosporium xerophila +++ _ +++ 
20 021944 Neurospora sitophila _ _ _ 
23 076761 Hypomyces solani _ _ _ 
32 129499 Cephalosporium coccorum +++ +++ _ 
36 049781 Cochlioblus geniculus _ _ _ 
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 4تابع جدكؿ 
 طرائق الحفظ الفطريات IMIرقم ر.م

 Deuteromycetesالفطريات الناقصة 
2 017454 Aspergillus niger +++ +++ +++ 
5 061536 Cylindrocarpon radicicola _ _ + 
6 134162 Curvularia cymbopogonis _ _ _ 
7 073101 Helminthosporium satirum _ _ ++ 
8 113135 Trichoderma viride +++ _ _ 

18 131021 Aspergillus fumigates +++ +++ +++ 
19 089717 Aspergillus flavus +++ ++ +++ 
27 072324 Penicillium griseofulvum ++ ++ _ 
29 075832 ii Fusarium moniliforme _ ++ _ 
33 129056 Fusarium solani _ +++ _ 
34 049948 ii Phoma violacea + - ++ 
38 29425 Trichothecium roseum _ _ _ 
39 068344 Phomopsis ancostoma _ _ _ 
49 026211 Penicillium chrysogenum ++ + ++ 
 ( يدؿ عمى النمك، ) + ( نمك بطيء جدان، ) ++ ( نمك بطيء، ) +++ ( نمك جيد.  -)  
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Abstract 
This study aimed to test the viability and pathogenicity of 28 isolates 
in group of plant pathogenic fungi preserved under sterile mineral oil 
(for 5-6 years) in plant Protection Department, College of Agriculture 
- University of Tripoli, Libya. Results showed that only 12 isolates 
could be recovered and found viable while 16 fungal isolates were 
non-viable. The pathogenicity tests of 12 viable isolates on different 
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plant hosts parts (whole plants, seeds or fruits), where the 
percentage of infection was was ranged from 0-100%. Viable 
isolates were successfully re-preserved using different methods 

including periodical transferring, under mineral oil and, sterile soil.  
 Keywords: Fungi, preservation, mineral oil, viability and 
pathogenicity. 
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