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فاعلية بعض المبيدات الفطرية في مكافحة مرض خياس طلع النخيل المتسبب عن 

  .Mauginiella scaettae Cav  الفطر 
 

  

  1إسماعيل إبراهيم الياسري 

  2فضل عبد الحسين الفضل 

  3احمد زهير اسماعيل 

  

  )الكوفة معةجا/ كلية الزراعة 2(   )بغداد -ابو غريب  –الهيأة العامة لوقاية المزروعات  – 3و 1(

وأســتخدمت   2005 - 2004و 2004 -2003 )موســمين أنتــاجيين(خــالل ســنتين الدراســة  أجريــت

   فيها أربعة مبيدات فطرية هي

Vapcomyl 50 WP (Benomyl). Score 250 EC (Difenoconazole). 

 Bavistin 50 FL (Carbendazim). 

Topas 100 EC (Penconazole). 

 

ميم العشوائي التام في احد بساتين النخيل في منطقة ابو غريب تضم مجموعة من تم التنفيذ وفق التص 

لتر وذلك لرشتين  1ooاالصناف المختلفة وجرت عملية الرش باستخدام مرشة ذات عجالت سعة 

االولى خالل شهر تشرين الثاني والثانية خالل شهر كانون االول، أخذت القراءات بعد اكتمال ظهور 

في  Score 250 ECالمبيد الفطري  فاعليةأوضحت نتائج الدراسة . ة شهر مايسالطلع فى بداي

%  34.1كانت  في حين  % 7.92السيطرة على المرض، إذ بلغت نسبة اإلصابة بعد المعاملة 

في حين كان  .Bavistin 50 FLثم المبيد   Vapcomyl 50 WPوتاله المبيد  للمعاملة الضابطية،

كما تبين من مقارنة حساسية . السيطرة على المرض اعلية فىقلها فأ  Topas 100 ECالمبيد 

في حين  %)30.4 ( أصناف النخيل المشمولة بالمعامالت إن الصنف خضراوي كان أكثرهـا حسـاسيـة 

باعتدال حساسيته ) عمراني( بينما تميز الصنف أسطة عمران%)  0(كان الصنف بربن أقلها حساسية 

%). 12.1(للمرض

  

  

المبيدات الفطرية، النخيل، مرض خياس .Mauginiella scaettae Cav الفطر :  مات المفتاحيةالكل

  طلع النخيل
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  المقدمة

 Mauginiella scaettaeعن الفطر ) Inflorescence Rot(يتسبب مرض خياس طلع النخيل  

Cav. ي تنتقل وتظهر األعراض األولية للمرض على السطح الخارجي للطلعات غير المتفتحة والت

إليها في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع وتتكون مناطق بنية أو صدأية وتنتشر ببطء، ويقضي الفطر 

ينتشر مرض خياس طلع ). 8و 6و 5(فترة الشتاء على هيأة غزل فطرى في قواعد السعف والليف 

ابة طلع النخيل النخيل في العديد من بساتين النخيل في العراق ويسبب سنويا  خسائر مهمة نتيجة إص

يؤثر المرض تأثيرا كبيرا على إنتاج التمر خصوصا عند توفر الظروف . بصورة مبكرة بهذا المرض

). 7و  5و 1(البيئية المالئمة النتشاره وقد أجريت عدة دراسات على المرض منها دراسات حيوية 

 Mauginiella scattaeوجد أن هناك عدد من الفطريات تسبب المرض في العراق أهمها الفطر 

Cav.   بينما بلغت نسبة االصابة بالجنس % 86.44حيث بلغت نسبته في النورات الزهرية المصابة

Fusarium  بنوعيه   F.solani  و F. moniliforme  13.66 % ,  كما وجد أن حقن معلق

في  ,)4(داخل الطلعة أعطى إصابة شديدة على عدد من أفحل النخيل  M.scaettaeسبورات الفطر 

حين بينت الدراسات التشريحية أن الفطر موجود في قواعد السعف والليف على شكل نمو خضري ولم 

يهاجم الطلع إال في نهاية شهر كانون الثاني رغم وجودها خالل شهري تشرين الثاني وكانون األول 

د كانت آخر لم تجرى دراسات حديثة على المرض والمبيدات التي يمكن استخدامها لمكافحته وق). 2(

البحوث قد أنجزت في منتصف السبعينات وتمخضت عن التوصية باستخدام المبيد بنليت 

Benomyl   WP   50% )3(  وبالرغم من قدم المبيد ومضي فترة طويلة على استخدامه ووجود

في  يزال المبيد الوحيد المستخدم ماإال انه ,محاذير عديدة اوقفت استخدامه في العديد من دول العالم

مبيدات جديدة  يمكن  استخدامها   فاعليةولذلك أجريت هذه الدراسة بهدف اختبار .مكافحة المرض

من الجيل الثالث )  Difenoconazole(وتعتبر المادة الفعالة  للمبيد سكور. للحد من المرض

      9 )(للمبيدات وذلك حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية 

 

 

مواد وطرائق العمل

فــــي أحــــد بســــاتين  2005 -2004و  2004-2003الدراســــة علــــى مــــدار الموســــمين  أجريــــت 

،رقمـت ) 1شـكل( بغـداد–النخيل التي تم انتخابها لشدة إصـابتها بـالمرض فـي منطقـة أبـى غريـب 

وذلـــك بعـــد تحديـــد ) C.R.D(اشـــجار النخيـــل ووزعـــت المعـــامالت وفـــق التصـــميم التـــام التعشـــية 

وتوزيعهــا  2003فــي عــام ) مصــابة 25نخلــة ســليمة و  40(اشــجار النخيــل الســليمة والمصــابة 

وتركــت ) مصــابة  لكــل معاملــة 5ســليمة و  8نخلــة منهــا  13بواقــع (بالتســاوي علــى المعــامالت 

أنـــــواع )1(ويوضـــــح الجـــــدول ) مصـــــابة 5ســـــليمة و 8(نخلـــــة  كمعاملـــــة ضـــــابطية للمقارنـــــة  13

للمبيـــد فـــى منتصـــف تشـــرين  أجريـــت الرشـــة االولـــى.ومعـــدالت المبيـــدات المســـتخدمة فـــي الدراســـة
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ســـجلت جميـــع النتـــائج فـــى االول مـــن مـــايس . الثـــانى والرشـــة الثانيـــة فـــى منتصـــف كـــانون الثـــانى

  ). عند مرحلة النمو الكامل للعذوق( 2006

  

  المبيدات الفطرية المختبرة ومعدالت استعمالها) 1(جدول 

  معدل االستعمال  المبـيـد  ت

1  Score 250 EC. (Difenoconazole) 0.5 ml /Liter  

2  Topas 100 EC. (Penconazole) 1 ml/Liter  

3  Vapcomyl 50 WP.(Benomyl) 1.25gm/Liter  

4  Bavistin 50 FL. (Carbendazim) 1ml/Liter  

  : نخلة توزعت على ثمانية أصناف كاآلتي  65شملت المعامالت 

  

  أنواع واعداد أصناف النخيل المشمولة بالدراسة) 2(جدول 

  العدد  صنفال  ت

  20  )عمراني(اسطة عمران  1

  16  خضراوي  2

  7  خستاوي  3

  5  زهدي  4

  5  اشرسي  5

  3  تبرزل  6

  2  بربن  7

  7  افحل  8

  65  المجموع  

 

لتر باستخدام قصبة رش طويلة وذلك  100عجالت سعة  تم رش المبيدات بوساطة مرشة ذات

وقد تم اخذ القراءات ,انون الثانيلمرتين االولى في شهر تشرين الثاني والثانية في شهر ك

بحساب عدد العذوق الكلي وعدد العذوق المصابة لكل نخلة من النخالت المشمولة بالدراسة 

الداخلة في كل معاملة لغرض مقارنة  وحددت األصناف,بهدف استخراج نسبة االصابة

العذوق حساسيتها لإلصابة اعتمادا على  نسبةاالصابة الكلية لكل صنف بعد حساب عدد 

تم تحليل النتائج وفقا . الكلي وعدد العذوق المصابة لكل نخلة وتجميع العدد لكل صنف
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على مستوى ) .L.S.D(للتصميم تام التعشية وقورنت المعدالت استنادا إلى اقل فرق معنوي 

  .0.05معنوية 

  

  :النتائج والمناقشة  

  :فعالية المبيدات  –أوال 

يــدات المســتخدمة فــي الســيطرة علــى مــرض خيــاس طلــع النخيــل، فعاليــة المب) 3(يوضــح الجــدول 

كــــان افضــــل المبيــــدات فعاليــــة إذ بلــــغ معــــدل نســــبة  Score 250 ECوتبــــين أن المبيــــد 

وقــــد اختلفــــت هــــذه النســــبة معنويــــا عــــن المعاملــــة الضــــابطية،وتاله المبيــــد %  7.92االصــــابة

Benomyl 50 %WP   ثـم المبيـدBavistin 50% FL  ف معنـوي فـي ولـيس هنـاك اخـتال

 Topas،في حين كان المبيد .Score 250 ECتأثير كل من المبيدين مقارنة مع تأثير المبيد 

100 EC.   فــي الســيطرة علــى المــرض بــالرغم مــن عــدم اختالفــه معنويــا عــن  اعليــةاقلهــا ف

ولـم يختلـف كـل مـن المبيـدين   Bavistin 50%  FLو   Vapcomil 50% WPالمبيـدين 

Topas 100 EC  وBavistin 50% FL.  ممـا تقـدم يمكـن . معنويـا عـن معاملـة المقارنـة

لتــر مــاء لرشــتين اولهــا فــي /مــل   0.5بمعــدل  .Score 250 ECالتوصـية باســتخدام المبيــد 

 .منتصــف شــهر تشــرين الثــاني والثانيــة فــي منتصــف شــهر كــانون الثــاني للســيطرة علــى المــرض

ام المبيـــــد ســـــكور فـــــى مكافحـــــة الفطـــــر وتعتبـــــر هـــــذه النتـــــائج تســـــجيل جديـــــد فـــــى نجـــــاح أســـــتخد

Mauginiella scaettae  علـى أشـجار نخيـل التمـرPhoenix dactyliferal L .  حيـث

ويتضــــح مــــن الشــــكل ). 10( لـــم يــــذكر ذلــــك فـــى نشــــرات المبيــــد الخاصـــة بالشــــركة المنتجــــة لـــه 

زمســتحلب مركــ250 النــورات الزهريــة الســليمة بعــد معاملــة أشــجار النخيــل بالمبيــد ســكور )2(

  

معدل النسبة المئوية لالصابة بمرض خياس طلع النخيل على االصناف فى  ) 3(جدول 

  المختلفه المعامالت

  لإلصابة بالمرض% معدل   المعاملة  ت

1  Score 250 EC.  7.92 a  

2  Topas 100 EC.  31.52 bc  

3  Vapcomyl 50 WP.  10.44 ab  

4  Bavistin 50 FL.  14.03 abc  

  Control(  34.1  c( المعاملة الضابطية  5

  L. S. D.(0.05)  22.5  
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  : حساسية بعض أصناف النخيل لمرض خياس طلع النخيل  –ثانيا 

يتبـين بشـكل أولـي ) 4(تم تسجيل األصناف الشجار النخيل التي شملتها الدراسة ومن الجدول   

ســية أن هنــاك فروقــات فــي حساســية األصــناف للمــرض فقــد كـــان الصــنف خضــراوي أكثرهـــا حسا

  في حين %) 30.4(

باعتـدال ) عمرانـي(بينمـا تميـز الصـنف اسـطة عمـران %)  0(كـان الصـنف بـربن أقلهـا حساسـية 

  %). 20.6(وهي اقل من المعدل العام لنسبة االصابة %) 12.1(حساسيته للمرض 

  

  

  يلحساسية بعض أصناف النخيل لمرض خياس طلع النخ) 4(جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد النخيل   الصنف  ت

  للصنف

عدد العذوق 

  الكلي

عددالعذوق 

  المصابة

معدل نسبة 

  االصابة

  12.1  30  248  20  ة عمرانأسط  1

  30.4  49  161  16  خضراوي  2

  17.6  12  68  7  خستاوي  3

  15.7  8  51  5  زهدي  4

  28.4  21  74  5  أشرسي  5

  18.4  5  27  3  تبرزل  6

  0 0          14  2  بربن  7

  23  17  74  7  أفحل  8

  20.6  148  717  65  المجموع  
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The main goal of this study was to examine the activity of some fungicides to 

controlling date palm inflorescence rot caused by Mauginiella scattae Cav., 

studies that concerned this disease were very little and the available were old. 

This study had done in 2003-20004 and 2004–2005 seasons, four fungicides were 

used in this study include Vapcomyl 50 WP. (Benomyl 50 WP.), Score 250 EC 

(Difenoconazole), Bavistin 50 FL (Carbendazim) and Topas 100 EC 

(Penconazole)).The study had done by using C.R.D design in an date palm 

orchard located in Abu-Graib-Baghdad   which contain many different varieties, 

the spraying was carried with 100 liter wheel sprayer for two time the 1
st
 was in 

mid- October and the 2
nd
 was in mid- December .The results were taken after the 

completely inflorescence appearance  in the beginning of May.The results 

Showed the effectiveness of the fungicide Score 250 EC. to controlling the 

disease where its ratio was 7.92%, while it was 34.1% in control treatment. The 

fungicide Vapcomyl 50 WP. Followed and then the fungicide Bavistin 50 FL. 

And the fungicide Topas 100 EC was the less one in controlling the disease. The 

comparison in sensitivity between varieties that included in this study showed 

Khastawi variety was mor sensitive (30.4%), and Barban variety was the less 

sensitive (0%), while Usta Omran (Omrany) variety was moderate in its 

sensitivity (12.1 %). 

 

Key words: Date-palm inflorescence rot, the fungus Mauginiella scaettae Cav., 

Fungicides, Date-palm. 
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  2005 – 2004خالل سنتى الدراسة  Mauginiella scaettaeالطلع المصاب بالفطر )  1( شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Scorالطلع السليم بعد معاملة أشجار النخيل بالمبيد سكور )   2(  شكل 

 
 

وقائع المؤتمر العلمي االول للتقانات الحديثة في االنتاج الحيواني و /مجلة الكوفة للعلوم الزراعية : المصدر 

اسماعيل واخرون)  2011- نيسان(النباتي 
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