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 Compositae or Asteraceae  امراض العائلة المركبة

 

  مرض البياض الزغبي في الخسDowny Mildew of Lettuce 

 االعراض :

كما فً اعراض البٌاض الزغبً االخرى حٌث ٌظهر نمو زغبً ابٌض مقابل البقع 

 المصابة والتً تكون ذات لون اصفر باهت 

 المسبب :

تتمز حوامل االكٌاس السبورنجٌة ا  Bremi lactucaeٌتسبب المرض عن الفطر 

لهذا الفطر بأنها ثنائٌة التفرع غالباً وذات نهاٌات طبقٌة الشكل ٌخرج من حوافها من 

لٌمونً الشكل ٌوجد  واحد بٌضً اوذنٌبات تحمل كل منها كٌس سبورنجً  3-5

وٌكون   Zoo sporeبداخلها سبورات كروٌة ذات هدبٌن وهً سبورات ال جنسٌة 

وتكون ذات جدران   Oosporeت جنسٌة تعرف السبورات البٌضٌة الفطر سبورا

 سمٌكة .

 دورة المرض :

ٌقضً الفطر فترة الشتاء على الخس البري وعند حلول الظروف المناسبة من 

الحرارة والرطوبة تنتشر االكٌاس السبورنجٌة الى البادرات ونباتات الخس حٌث 

انبات غٌر مباشر وتعطً سبورات تنبت مباشرة وتعطً انبوبة انبات , او تنبت 

هدبٌة والتً تنبت فً وجود نقط مائٌة حرة على النبات وٌلزم حدوث االصابة وجود 

% ووجود قطرات من الماء الحر على 011رطوبة عالٌة فً الجو تصل الى 

فً الجو الملبد بالغٌوم واوفق درجة الحرارة سطوح االوراق وتتوفر هذه الظروف 

 %.05الً لحدوث المرض هً حو

 المقاومة :

كما فً مقاومة البٌاض الزغبً االخرى حٌث ٌكافح المرض بالرش الدوري 

بالمبٌدات الفطرٌة المناسبة مثل الزٌنب والثٌرام وٌجب التركٌز على ازالة االدغال 

 والخس البري.
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  مرض اللفحة الحافية على الخسMarginal blight of Lettuce 

 االعراض :

تظهر اول اعراض المرض على حواف االوراق التً تتحول الى اللون البنً 

الغامق او االسود وتمتد االصابة الى الداخل حتى تشمل الورقة بأكملها مسببه ذبولها 

وفً الجو المشبع بالرطوبة ٌتكون عفن طري فً نخاع الساق ٌأخذ لون زٌتونً 

 وراق وٌبهت لونها .الجو جافاً فتجف حواف اال اذا كانغامقاً اما 

 المسبب :

وهً بكترٌا سالبة  Pseudomonas Marginalis ٌتسبب المرض عن بكترٌا 

لصبغة اكرام متحركة بواسطة سوط طرفً واحد , تكون البكترٌا صبغة خضراء 

م37-7مزرقة فً البٌئة وتنمو على درجات حرارة من 
5

-66والدرجة المثلى بٌن  

م31
5

. 

 المقاومة :

 زراعٌة ال تزرع فٌها المحاصٌل القابلة لإلصابة.اتباع دورة  -0

 بالمرض. لإلصابةابادة االدغال القابلة  -6

 مراعاة الصرف الجٌد وتجنب الري بالرش. -3

نزع االوراق المصابة واتالفها وتخزٌن النبات فً اماكن جٌدة التهوٌة  -4

 ومنخفضة الحرارة. 

  مرض موزائيك الخسLettuce Mosaic Disease 

 االعراض :

تظهر شافٌة العروق وهً اولى مظاهر االصابة تتقزم النباتات المصابة وتحترق 

حواف االوراق وتفشل النباتات المصابة بتكوٌن قلب كثٌف وتختلف درجة تكشف 

 التبرقش على النباتات المصابة.

 المسبب :

وهو   Lettuce Mosaic Virus (LMV)ٌتسبب هذا المرض عن الفاٌروس 

نتقل مٌكانٌكٌاً بالعصارة النباتٌة وبالبذور بنسبة تتراوح بٌن فاٌروس عصوي مرن ٌ

% حسب الصنف وبذلك ٌقضً الفاٌروس الفترة بٌن المحصول والذي ٌلٌه 8-0من 

المركبة مثل الخس البري او فً البذور وتعمل انواع من  العائلةاما على ادغال 
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وثبت حدٌثاً   Aphis gossypiiو  Myzus persicaeالمن على نقل الفاٌروس 

م61-55نقل الفاٌروس بواسطة الحامول. درجة الحرارة الممٌتة هً من 
5

ودرجة  

6-01التخفٌف النهائً من 
ساعة او اقل على درجة  48ومدة التعمٌر فً العصٌر  

 المختبر.

 المقاومة :

 انتاج بذور خالٌة من الفاٌروس واستخدامها فً الزراعة. -0

التً تؤخذ منها شتالت قرٌبة من حقول ٌجب ان ال تكون مراقد البذور  -6

 الخس او محاصٌل حساسة للمرض.

 عند اجراء شتل البادرات تغمس اوالً فً النٌكوتٌن. -3

 التخلص من النباتات المصابة اوالً بأول ومكافحة المن. -4

 

 

 

 

 


