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 امراض النخيل

 Inflorescence Rotخياس طلع النخيل )الخامج( 

فٙ انؼشاق ٔانظشٔف انغٕٚخ انًالئًخ نحذٔصخ ٔاَزشبسِ يٍ اْى ايشاض انُخٛم االلزصبدٚخ ٚؼذ 

ثهغذ انجصشح  ٔلذ ظٓش انًشض ثصٕسح ٔثبئٛخ فٙاعزًشاس ثشٔدح انغٕ نفزشح غٕٚهخ اصُبء انشزبء 

َٕظ ٔانغؼٕدٚخ ٔانًشض يؼشٔف فٙ اٚطبنٛب ٔانغضائش ٔرو 1141% ػبو 00َغجخ االصبثخ 

 .ٔيصش ٔشًبل افشٚمٙ

 األعراض: 

ثؼذ خشٔط انطهغ الٌ انًشض ٚصٛت انجشاػى  ًٚكٍ رًٛض انُخٛم انًصبة ػٍ انغهٛى اال ال

ثمغ يغًشح صغٛشح ػهٗ  ثظٕٓس انطهغ انًصبةٔٚظٓش  ٔساقانضْشٚخ ْٔٙ الرضال رحذ اثبغ األ

انغضء انؼهٕ٘ يٍ غالف انطهؼخ رزغغ انجمغ يُزششح ػهٗ يغبحخ اكجش فزشزًم عضء كجٛش يٍ 

ٔػُذيب ٔلذ رًزذ انٗ انؼشعٌٕ َفغّ انطهغ أ عًٛؼٓب ٔرُزمم االصبثخ انٗ االصْبس ٔانشًبسٚخ 

انطهؼخ انًصبثخ ٔارا رفزحذ رظٓش االصْبس انًصبثخ يغطبح رزفزح  ركٌٕ االصبثخ يجكشح ٔشذٚذح ال

انز٘ ْٕ رشاكٛت انفطش انًغجت ٚصٛت انًشض انُخٛم انزكٕس ٔاالَبس ػهٗ  ،ثًغحٕق اثٛط

 انُخٛم انًًٓم. ٔثبألخصحذ عٕاء 

كًب عغهذ إَاع يٍ   Mauginiella scaettaeٚزغجت انًشض ػٍ انفطش انُبلص المسبة: 

 كًغجت نهًشض. .Fusarium sppانفطش 

ثجػء ًَِٕ ػهٗ انجٛئبد انًغزٚخ ٔركٌٕ يغزؼًشارّ راد نٌٕ اثٛط  M.scaettaeٚزًٛض انفطش 

يصفش )كشًٚٙ( ٔيغطبِ ثكَٕٛذٚب ػذًٚخ انهٌٕ ػهٗ ْٛئخ عالعم ْٔٙ انزٙ ركغت يغزؼًشح 

نخ انفطش انًظٓش انذلٛمٙ )انطحُٛٙ(، ٚزكٌٕ يؼظًٓب يٍ خهٛخ ٔاحذح أ خهٛزٍٛ ٔلذ ٔعذد عال

أخشٖ يٍ انفطش فٙ انؼشاق ثأَٓب عشٚؼخ انًُٕ ػهٗ انجٛئبد انًغزٚخ ٔركٌٕ يغزؼًشارٓب فٙ ثبدئ 

االيش راد نٌٕ اثٛط دلٛمٙ صى ٚزغٛش نَٕٓب انٗ االعٕد ْٔٙ راد كَٕٛذٚب ٔحٛذح انخهٛخ ٔاحٛبَبً 

 ػذٚذح انخالٚب ٔاكجش حغًبً يٍ االٔنٗ ٔٚؼزمذ آَب عالالد عذٚذح نهفطش االٔل.

 ة المرض:دور

ٚمعٙ انفطش فزشح انغكٌٕ ػهٗ ْٛأح يبٚغهٛى داخم اَغغخ اثبغ ٔلٕاػذ انغؼف ٔانمًخ انُبيٛخ 

انطهغ يغ انؼُبلٛذ انضْشٚخ أ ٔػُذ رًبط ًُٕٔٚ يغ انطهغ انٗ اٌ ٚظٓش انؼُمٕد انضْش٘ ٔانهٛف 

فٙ َفظ االصبثخ االٔنٛخ ٔارا اَزششد االصبثخ فال رظٓش  انفطش ٚصٛجٓب ًُٕٔٚ يغ انطهغ يغججبً 

 .انًٕعى ثم ثبنًٕعى انالحك

 

 المقاومت:

ٔكزنك  لطغ انطهغ انًصبة ٔحشلّ ٔرؼهٛى انُخٛم انًصبة نًكبفحزّ ثبنًٕعى انًمجم -1

 . االٔساق انمذًٚخ

 .هغ انزكٕس انًصبثخ ثبنزهمٛحػذو اعزؼًبل غ -2
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غى/نزش يبء نششزٍٛ االٔنٗ أائم 3غى/نزش يبء أ فبٚكٌٕ 2 سػ انُخٛم ثبنًجٛذ ثُهٛذ -3

ٔاعزؼًبل انشػ ثبنطبئشاد اػطذ َزبئظ افعم  انضبَٙرششٍٚ انضبَٙ ٔانضبَٛخ أائم كبٌَٕ 

 ثذالً يٍ انًششبد االسظٛخ.

 .بف انًمبٔيخ يضم انحالٔ٘ ٔانضْش٘انزٕعغ فٙ صساػخ االصُ -4

 

 

 Foolsو   (Terminal Bud Rot (المجنونت)تعفن القمت الناميت مرض 

Disease ( 

 ٚظٓش انًشض فٙ انجغبرٍٛ انًًٓهخ ٔانُخٛم انعؼٛف غٛش انًؼزُٗ ثّ ٔيغ االصبثبد انحششٚخ 

 : األعراض

ػهٗ عؼف  ػذح ففٙ حبنخ االصبثخ انطفٛفخ رظٓش رشْٕبد ثأشكبل انًشض رظٓش االػشاض

نٌٕ اعٕد فٙ لٕاػذ انغؼف يًب  انُخٛم ٚصبحجٓب رحشلبد ثُٛخ ػهٗ عٕاَت انغؼفخ يغ ظٕٓس

ٔرظٓش االصبثخ ػهٗ انؼشق انٕعطٙ ٚؼطٙ انُخهخ انًصبثخ ػذو اَزظبو انغؼف فزظٓش يشْٕخ 

ٔفٙ حبنخ نهغؼف ٔخبصخ انحذٚش ػهٗ ْٛئخ ثضشاد دائشٚخ ثُٛخ رزحٕل ثؼذ رنك انٗ االعٕد. 

رخٛظ اَغغخ انمًخ ٔرحٕنٓب  االصبثخ انشذٚذح فبٌ انمًخ انُبيٛخ نهُخهخ رًٛم انٗ احذ انغٓبد َزٛغخ

ٔيٍ ْزا انؼشض اخز اعى انًشض انٗ كزهخ عٕداء ٔرإد٘ االصبثخ انٗ عمٕغ ساط انُخهخ 

 .)انًغَُٕخ(

 .Monilialesيٍ سرجخ  Calara Paradoxaانفطش انُبلص ٚزغجت انًشض ػٍ 2 المسبة

رزكٌٕ فٙ عالعم ٔرزكشف داخهٛبً   ٔحٛذح انخهٛخ ػذًٚخ انهٌٕ انكَٕٛذٚب االٔنٗ ٚكٌٕ َٕػٍٛ يٍ

 .ٔعالعم لصٛشحٔحٛذح انخهٛخ  اكجش حغًبً ٔ داكُخ ٔانضبَٛخفٙ لًخ انحبيم انكَٕٛذ٘ انصٕنغبَٙ، 

ْٕٔ يٍ انفطشٚبد االعكٛخ  Ceratostomella paradoxaانطٕس انكبيم نٓزا انفطش ْٕ 

نهٌٕ ٚزكٌٕ ثذاخهٓب انؼذٚذ انحمٛمٛخ ٔٚكٌٕ صًبس اعكٛخ دٔسلٛخ انشكم رزًٛض ثؼُك غٕٚم عٕداء ا

 يٍ االكٛبط االعكٛخ ٔٚحزٕ٘ كم كٛظ ػهٗ صًبَٛخ عجٕساد ثٛعبٔٚخ شفبفخ ٔحٛذح انخهٛخ.

 : المقاومت

 ب ٔدٍْ يٕاظغ االصبثخ ثؼغُٛخ ثٕسدٔ.لطغ ٔاصانخ انغؼف حٕل انمًخ انُبيٛخ ٔحشلٓ -1

 .دػذ انحبعخ غى/نزش يبء كهًب2انشػ ثبنجُهٛذ  -2

 كششخ ٔلبئٛخ فٙ انخشٚف. 502424سػ انُخٛم ثًضٚظ ثٕسدٔ  -3

 عًغ ٔحشق انشؤٔط انغبلطخ فٙ اسض انجغزبٌ ٔحشلٓب. -4
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 False Smutمرض التفحم الكاذب 

 ُٚزشش انًشض فٙ انًُبغك انشغجخ يضم انفبٔ ٔانًذُٚخ 

 االعراض:

راد لًخ صفشاء رزغغ انجضشاد كهًب  رظٓش االصبثخ ػهٗ انغؼف ثشكم ثضشاد دائشٚخ عٕداء

 الصبثخ ٔرصفش االَغغخ انًغبٔسح نهجضشح صى رغف يًب ٚإد٘ انٗ ظؼف انُخهخ.اشزذد ا

  Graphiola phoenicisٚزغجت انًشض ػٍ انفطش  المسبة:

انزٙ رزًٛض  Graphiolaceaeٔانؼبئهخ  Ustiloginalesْٕٔ يٍ انفطشٚبد انجبصٚذٚخ يٍ سرجخ 

ٔٚزكٌٕ ثذاخهٓب عجٕساد رٛهٛخ كشٔٚخ صفشاء  Peridiumثزكٍٕٚ صًبس ثبصٚذٚخ ْٔٙ انجشٚذٕٚو 

انهٌٕ ػهٗ ْٛئخ عهغهخ ٔيحًٕنخ ػهٗ ْٛفبد لصٛشح يمغًخ ٕٔٚعذ ثٍٛ ْزِ انٓٛفبد انمصٛشح 

انخصجخ ْٛفبد غٕٚهخ ػمًٛخ، ٔاحٛبَبً رزجشػى انغجٕساد انزٛهٛخ ْٔٙ الصانذ داخم انضًشح 

حٛذح انخهٛخ غبنجبً ْٔزِ لذ رزجشػى ٔ Sporidiaعجٕسٚذٚبد نجبصٚذٚخ أ ثؼذ اَزشبسْب ٔرؼطٙ ا

رحذ ثششح انٕسلخ يُزغخ ثضشاد ًٛغٛهٕٛو ان ُٔٚزششثذٔسْب ٔرؼطٙ اَبثٛت رخزشق ثششح انؼبئم 

 عذٚذح.

رُمغى انٓٛفبد انخصجخ ثغذس يغزؼشظخ انٗ ػذح خالٚب ٚحزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ َٕارٍٛ رزحذ انُٕاربٌ 

شٔيٕعٕيٙ صى رُمغى ْزِ انُٕاح اَمغبيبً اخزضانٛبً انٗ فٙ انغجٕس انزٛهٙ ٔرؼطٙ َٕاح صُبئٛخ انؼذد انك

 اسثؼخ إَٚخ ُٚزمم كم يُٓب انٗ احذ انغجٕسٚذاد انُبرغخ يٍ رجشع انغجٕس انزٛهٙ.

 المقاومت:

 رمهٛى انُخٛم عُٕٚبً ٔاعزئصبل االٔساق انًصبثخ ٔحشلٓب. -1

 ثؼذ انزمهٛى صالس يشاد ثٍٛ انًشح ٔاالخشٖ صالس اعبثٛغ. 100:2:2انشػ ثًضٚظ ثٕسدٔ  -2

 اعزُجبغ اصُبف يمبٔيخ ٔلذ ٚكٌٕ نهصُف خغزبٔ٘ َٕع يٍ انًمبٔيخ نٓزا انًشض. -3
 


