
 أمراض الخضر الخبازية

 :Powdery Mildew of Okraمرض البياض الدقيقي على الباميا 

كتمال نضج  يالئم المرض الجو الجاف المعتدل الحرارة الذي يكون سائداً أثناء الخريف وقت ا

 واعراض المرض كما يف اعراض امراض البياض الدقيقي االخرى. الثمار،

 

 المسبب:

وللفطر طور كونيدي يعرف باسم  Erisiphe cichoracearumيتسبب المرض عن الفطر 

Oidium sp .والذي يتبع للفطريات الناقصة 

 

 دورة المرض:

ويف نهاية الموسم  سم عن طريق الطور الطور الكونيدي،بالمرض خالل المو تتكرر االصابة 

اما  ،ديد,تتكون ثمار األسكية والتي ال يعرف مدى اهميتها يف اعادة االصابة للمحصول الج

 االصابة االولية فتأيت من األدغال المصابة.

 

 المقاومة:

ليس هنالك لما يدعو لمكافحة المرض على البامية حيث تحدث االصابة الشديدة يف اخر 

ولكن يراعي التخلص من األدغال التي  ون النباتات قد اعطت معظم حاصلها،الموسم عندما تك

 جديد.قد تعمل كعائل لحين زراعة المحصول ال

 



 
 

 

 
 



 :Verticillium Wilt of Okraمرض الذبول الفرتسليومي يف البامية 

 يعد هذا المرض من اخطر االمراض التي تصيب الباميا.

 

 االعراض:

تمتد للداخل ثم يتحول للون وبين العروق الرئيسية و االوراق  حواف تظهر االعراض باصفرار

وسهلة السقوط لذلك تشاهد النباتات وقد تلتف الورقة للداخل وتصبح جافة وهشة  البني،

وعند عمل شق طويل يف الجذور والسيقان واالفرع يشاهد  لمصابة خالية من االوراق تقريباً،ا

 وجود خطوط بنية متقطعة موزعة بانتظام يف انسجة الخشب.

 

 المسبب:

بة وهو من الفكريات الناقصة التتي تتبع رت Verticillium dahliaيتسبب المرض عن الفطر 

Monilialesة القائمة العديمة اللون المقسمة، ويخرج عند , ويتميز هذا الفطر بحوامله الكونيدي

يف وضع سواري يحمل كل منها على  Phialidesالجدر المستعرضة ثالث او اربع فياليدات 

قمته الطرفية المدببة كونيديا مفردة عديمة اللون بيضاوية او اسطوانية قصيرة، ويكون الفطر 

كنة او سوداء  Microsclertiaجسام حجرية صغيرة ا بكثرة وهي كروية تقريباً اومتطاولة بنية دا

 اللون.

 

 دورة المرض:

يعيش الفطر المسبب سنوات طويلة يف التربة وذلك لبقاء االجسام الحجرية الصغيرة يف بقايا 

االجسام الحجرية تنبت النباتات ويف التربة ويف بعض االدغال المنتشرة يف حقول الباميا، 

وتدخل الهايفات خالل الشعيرات الجذرية واماكن خروج الجذور الثانوية ومن الجروح التي 

تحدثها حشرات التربة، ويتجه الفطر نحو اوعية خشب الجذور حيث ينمو بداخلها وينتقل اىل 

 اوعية الساق وافرع واعناق وانصال االوراق.

 

 المقاومة:

 .تربية وزراعة اصناف مقاومة .1



اتباع دورة زراعية طويلة يف االراضي الملوثة بالمرض وال يزرع خاللها محاصيل قابلة  .2

 لالصابة بالمرض كالقطن.

 تخلص من االدغال وبقايا النباتات الباميا مع الحراثة العميقة للتربة وتعريضا للشمس. .3

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 :Root Knot of Okraمرض تعقد الجذور النيماتودي يف الباميا 

 

 االعراض:

االوراق، وعند اشتداد االصابة تتساقط االوراق تكون النباتات المصابة قصيرة ومصفرة 

وتتخيس الجذور وتموت القمة النامية وتكون النباتات ضعيفة وصغيرة وبالتايل يموت 

 النبات، وبفحص المجموع الجذري تظهر تورمات مختلفة االحجام.

 

 المسبب:

، وقد سبق ذكرها يف محصول Meloidogyne javanicaيتسب المرض عن الدودة الثعبانية 

 الطماطة.

 

 المقاومة:

 زراعة اصناف مقاومة. .1

 اتباع نظام الدورة الزراعية بالتربة الموبوءة بالمرض. .2

حقن التربة باحد مبيدات النيماتودية قبل الزراعة بخمسة عشر يوم، وقد ظهر يف  .3

او  Ethylene Di Bromide (EDB)التجارب تحت ظروف التربة العراقية ان افضلها 

 .D-D Mixtureدي -مخلوط الدي

 



 

 


