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  مرض خياس طلع النخيل
  

  وزارة العلوم والتكنولوجيا/ باحث علمي اقدم  /الدكتور هادي مهدي عبود   
  

  ه ـمقدم

 التاسع عشر كدون تواجد هذا المرض في مناطقهم منذ اوائل القرنؤ على الرغم من ان أهل البصره ي

  )9(ن و البلداويكما ذكر حسي) 5(من قبل هانسفود  1949 عام اال ان أول تسجيل له كان) 9(

ه البصره بشكل وبائي حيث وصلت نسبه االصابه ظفي محاف انتشر المرض 1949_48في عام  انه 

اكد أليسون  1952وفي عام  % .10_3ه العاديه التي تتراوح ما بين دمقارنه بنسبه تواج% 80الى 

  .هميه االقتصاديه في العراق مراض ذات االوجوده من خالل دراسته لال) 3(

  قام الدباغ و حسين بدراسه بعض خواص المسبب المرضي و طرق مكافحته  1961ي عام و ف

ل فيها و دراستين مهمتين االولى تنا) 1،2( 1971ي و جماعته عام نوفي مطلع السبعينات نشر العا

انتشار المرض وحساسيه اصناف النخيل لالصابه به في حين تناول في البحث الثاني كفاءه المكافحه 

  .في السيطره عليه  ائيهكيميال
 

المرضي كما اختبر في  فقد اشار الى احتمال وجود ساللتين للمسبب) 7( 1977اما الحسن وبرهان 

  عدد من المبيدات الكيميائيه للسيطره على المرض وقد وجد ان المبيدين توزيت ) 8(بحث اخر

  .و بتليت هما االكثر فعاليه في مكافحه المرض 

  

  :أعراض المرض 

كن تميز النخيل المصاب عن النخيل السليم اال بعد خروج الطلع اواخر فصل الشتاء و بدايه فصل اليم

خاصه اذا كانت عادتا في السنه القادمه  بان النخله المصابه تصا ظالربيع ، اال انه من المالح

  .روف الجويه مالئمه لضهور االصابه ظال

ها وهي ال تزال تحت أباط االوراق ، تبدا االصابه يهاجم المسبب المرضي البراعم الزهريه حال تكون

العلوي لغالف الطلع الخارجي ، وبعد فتره تتطور االصابه هور بقع صغيره جوزيه اللون على الجزء ظب

عه ومن ثم االزهار والشماريخ ، بل قد تمتد االصابه لللطحيث يهاجم المسبب المرضي السطح الداخلي 

االصابات الشديده ال تتفتح الطلعه بل تجف و تموت النورات الزهريه  الى العرجون نفسه ، وفي حاله

  ).  3،  2،  1شكل (داخلها قبل اكتمال نموها 

تختلف اصناف النخيل في حساسيتها لالصابه فاالصناف ساير وبريم و قنطار و خضراوي حساسه 

  .للمرض بينما تبدي االصناف حالوي و زهدي بعض المقاومه لالصابه بالمرض 
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  :المسبب المرضي 

  يتسبب هذا المرض بشكل رئيسي عن االصابه بالفطر

(Fungi imperfecti , moniliales , moniliaceae) Mauginiella scettae  

  Fusarium moniliformeبه بالفطرين اعن االص اقل كما ان المرض ممكن ان يتسبب و بتكرار

يتواجد و بشكل نقي عادتا في االنسجه المصابه  والفطر ماجنيال Thielaviopsis paradoxaوالفطر 

افه التي تكون احاديه او ثنائيه وا حيانا متعدده الخاليا فو التبوغ يحدث بشكل سلسله من االبواغ الش

مزارع ) . 4(مايكرون عرضا  10_15مايكرون طوال و  30_10ين يتراوح ابعادها ماب)  4الشكل (

ه من سالسل بطبقعي بيضاء اللون ، ال تلبث ان تغطى صناعي الالفطر ماجنيال على الوسط الزر 

ه الى اخرى بهيئه يبقى المسبب المرضي من سن)4(دقيقاديه التي تعطي المزرعه مضهرا ياالبواغ الكون

من الموسم ) المهمله(عزل فطري سابت في بقايا النورات الزهريه الباقيه على االشجار غير المخدومه 

عف التي يبدو انها لها دور مميز في حدوث العدوى االوليه خصوصا وان السابق او في قواعد الس

ا من ابطها ، اما االبواغ فيبدو انها التلعب دورا مهما في بقاء الفطر من سنه الى الطلعه الجديده تنش

 35بشكل تام بعد تعرضها لدرجه حراره  ان ابواغ الفطر تفقد حيويتها) 7(اخرى فقد وجد الحسن وبرهان

) وفي نشر االصابه من شجره الى اخرى(ايام اال ان اهميتها تقع في نشر االصابه الثانويه  6 لمده

 .خاصه عند استخدام طلع ملوث بها

  

  
  

  Mauginiella scaettaeة الخاليا للفطر دعدمتو الثنائية ، االبواغ االحادية 

  
  

  :المهيئه لالصابه  روفظال

النبات مستودعا  اتفيضهر المرض بشكل متكرر في البساتين المهمله غير المخدومه اذ تشكل مخل

قاح لم الظكبير للقاح الفطر المسبب ، كما تعد عمليه تكريب النخله مهمه كونها تعمل على ازالت مع
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ه من البروده ر المالئميالسابت للفطر المسبب كما تجعل الجزء المتبقي منه عرضه للعوامل المناخيه غ

  .شديد نسبيا لدرجات الحراره الرتفاع االاو 

ر المطر و درجات حراره في فصل طبه التي تمتاز بشتاء و ربيع وافالمرض يزدهر في المناطق الر 

 ثمحدده لحدو روف ظان مثل هذه ال فقد وجد ) م 20-15تتراوح ما بين (معتدله )شباط ، اذار(الربيع 

ك فان اصناف النخيل التي يضهر فيها الطلع بشكل مبكر او متاخر فانها االصابه  و انتشارها و بذال

  .تهرب من االصابه الن الفطر ال تالئمه درجات الحراره المنخفضه او المرتفعه نسبيا 

  

  :المكافحه 

خدمه جيده واحد من اهم الوسائل الفعاله للحد من انتشار هذا المرض تكمن في خدمه االشجار 

النورات الزهريه المصابه وحرقها في مكان خاص في  تكريب النخيل و جمع بقايا يهلواالهتمام بعم

فقد وجد انها تلعب دورا في خفض نسبه و شده االصابه بالمرض ، كما يجب االنتباه الى  البستان ،

في عمليه تلقيح النخيل فالطلع الملوث بابواغ الفطريات المسببه للمرض تعد من اهم استخدام طلع سليم 

  .صابه الى السليمه شجار المسباب انتشار االصابه من االا

مهيئه لالصابه و مستوى عالي من االصابه في الموسم  انيه  روفظ(كما ينصح في الحاالت الحرجه 

باحدا المبيدات الكيميائيه الموصى بيها من قبل وزاره الزراعه  كيميائيهاجراء عمليه المكافحه ال) السابق

  شجره/محلول الرشغالون من  2_1قلب النخله وبواقعالرش الى  على ان توجه عمليه
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