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 امراض العائلة الزنبقية
 

 مرض البياض الزغبي في البصل

Downy mildew of onion 

 االعراض :

على األوراق ٌظهر المرض خالل شهري اذار ونٌسان بشكل بقع صفراء اللون 

وال تقتصر اإلصابة على األوراق فقط بل  وٌتكون علٌها نمو زغبً بنفسجً اللون ،

 تشمل حوامل النورات الزهرٌة اذا استمرت الظروف المناسبة لإلصابة فً العراق .
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 المسبب :

وهو من الفطرٌات  destructor Peronosporaٌتسبب المرض عن الفطر 

 البٌضٌة .
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 دورة المرض :

فً البصالت وعلى هٌئة سبورات ٌسٌلٌوم ً المسبب فترة الشتاء على هٌئة مٌقض

ذا زرعت البصالت المصابة فان ، واضٌة فً األوراق القدٌمة والمصابةبٌ

ٌسٌلٌوم ٌنمو مع النمو الخضري وفً الظروف المناسبة تصاب األوراق وٌخرج الم

من الثغور نمو زغبً هو عبارة عن الحوامل الكونٌدٌة الثنائٌة التفرع التً تحمل 

بة والتً تشبه منقار الطائر كونٌدٌا بنفسجٌة اللون لٌمونٌة الشكل على أطرافها المدب

كبٌرة ، وتتكون الكونٌدٌا اثناء اللٌل وتنضج فً الصباح الباكر ثم تنتشر بفعل  بأعداد

 فإنهااح المحملة بالرطوبة لمسافات طوٌلة وبعد سقوطها على العوائل المناسبة الرٌ

تتكرر اإلصابة خالل  ، وهكذال أسبوعٌنل اخر من الكونٌدٌا خالتنبت وٌتكون جٌ

 .الموسم

 

 

 

 المقاومة :

 استخدام شتالت سلٌمة مأخوذة من حقول لم ٌظهر بها المرض . -1

 رش النباتات فً الحقل بالمبٌدات الفطرٌة المناسبة . -2
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 مرض اللفحة االرجوانية في البصل

Purple blotch of onion 

 االعراض :

األوراق بشكل بقع صغٌرة غائرة ذات لون ابٌض فً تظهر االعراض أوال على 

الخارج وبنفسجً فً الوسط ، وتتسع البقع وٌظهر حولها هالة صفراء تمتد اعلى  

ن ٌمٌل لألسود كما قد كواسفل البقعة وفً الجو الرطب ٌغطً سطح البقع نمو بنً دا

الزهرٌة ، تتكون بقع مماثلة على حامل ) شمراخ ( النورة الزهرٌة وعلى األجزاء 

مما قد ٌؤدي الى عدم تكوٌن البذور او تكوٌن بذور ضامرة ، وقد ٌحدث تعفن 

اعناق البصالت اذا حدثت جروح او خدوش اثناء عملٌة القلع وٌظهر العفن بلون 

 اسود اثناء التخزٌن .

 



 د. محمد عبداهلل                          الزنبقيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  
 

 

 المسبب :

الذي ٌتبع الى الفطرٌات الناقصة ،  Alternaria poriiٌتسبب المرض عن الفطر 

ٌكون الفطر حوامل كونٌدٌة مفردة او فً مجامٌع تحمل كونٌدٌا ، وتتمٌز هذه 

ة اكثر كثٌرا من الكونٌدٌا بانها طوٌلة وذات منقار طوٌل وبها حواجز عرضٌ

 .الحواجز الطولٌة

 

 

 دورة المرض :

فً بقاٌا نباتات البصل حٌث  نٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌئة ماٌسٌلٌوم كام

ٌستطٌع ان ٌعٌد اإلصابة من موسم الى اخر ، وعند توفر الظروف المناسبة تنبت 

الكونٌدٌا وتدخل انابٌب االنبات من ثغور العائل او تخترق خالٌا البشرة اختراقا 

مباشرا ، وٌتطلب حدوث اإلصابة وجود امطار او ندى على سطح النباتات مع 

 . م  25درجة حرارة 

 

 

 المقاومة :

 استعمال بذور مصدقة او من مزارع لم ٌظهر فٌها المرض . -1

غم / كغم بذور ( ، او  5معالة البذور بالمبٌدات الفطرٌة مثل ثٌرام ) بمعدل  -2

 رش النباتات بمجرد ظهور االعراض .

 جروح او خدوش اثناء جمع المحصول .حرق بقاٌا النباتات وتالفً حدوث  -3

م  2الً الجمع فً مخازن مبردة درجة حرارتها حوتخزٌن المحصول بعد  -4

 .% 66ورطوبة نسبٌة حوالً 

 زراعة أصناف مقاومة. -5
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 مرض العفن األبيض في البصل

White rot of onion 

 االعراض :

تظهر االعراض فً أواخر أٌار وحزٌران على هٌئة اصفرار األوراق وذبولها 

و قطنً ٌغطً قاعدة البصلة وتنتشر فٌه وتهدلها من األعلى الى األسفل ، وٌشاهد نم

اجسام سوداء صغٌرة بحجم راس الدبوس ، ومن االعراض التشخٌصٌة للمرض 

اصفرار النباتات الكبٌرة وتصبح سهلة االقتالع من التربة وتصبح جذورها وقواعد 

 اوراقها رمادٌة اللون ومتعفنة .

 

 

 المسبب :

وهو من الفطرٌات الناقصة  cepivorum Sclerotiumٌتسبب المرض عن الفطر 

التً ال تكون أي نوع من السبورات ولكنها تكون فقط  Mycelia steriliaالعقٌمة 

 .Sclerotiaاجسام حجرٌة 

 

 دورة المرض :

ٌوجد الفطر فً االبصال المصابة على الحراشف الخارجٌة وداخل انسجتها على 

لل االبصال المصابة تتحرر صغٌرة صلبة سوداء ، وعند تحهٌئة اجسام حجرٌة 

االجسام الحجرٌة وتنفرد فً التربة حٌث تكمن فٌها لفترات طوٌلة قد تصل الى 

عشر سنوات محتفظة بحٌوٌتها ، وعند توفر الظروف المناسبة ووجود العائل 

ٌسٌلٌوم جذور العائل وٌنمو الفطر على تنبت االجسام الحجرٌة وٌصٌب الم المناسب



 د. محمد عبداهلل                          الزنبقيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  
 

 

راشف الخارجٌة للبصلة على هٌئة غزل ابٌض مندمج وٌصبح الجزء السفلً من الح

 الجزء المصاب طري متعفن .

 

      ٌناسب انتشار المرض الجو الرطب ودرجة الحرارة المنخفضة التً تتراوح بٌن 

(م  مع وجود رطوبة أرضٌة عالٌة او متوسطة ، وعند ارتفاع درجة  18 – 15) 

الحرارة ٌساعد النبات على الهروب من اإلصابة ، كما ان زٌادة رطوبة التربة عن 

 % من السعة الحقلٌة ٌساعد على اشتداد المرض . 56

 

 

 المقاومة :

التربة لمنع  إزالة االبصال المصابة أوال بأول واعدامها مع ما ٌلصق بها من -1

 تحرر االجسام الحجرٌة .

ترك األرض بورا اثناء شهور الصٌف ، حٌث تساعد تلك المعاملة على قتل  -2

الفطر المسبب مع ما ٌكون من اجسام حجرٌة ، حٌث ان درجة الحرارة 

م  لمدة سبع ساعات 45ساعة او  24م  لمدة 45القاتلة للجسام الحجرٌة هً 

 لٌة .ٌومٌا ولمدة ثالثة أٌام متتا
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اتباع دورة زراعٌة ال ٌزرع فٌها البصل والثوم والكراث فً التربة الملوثة  -3

 لعدة سنوات .

كغم / دونم ( عند  26) بمعدل  Terraclorمعاملة التربة بمادة تراكلور  -4

 الزراعة .

 

 

 مرض تقزم واصفرار البصل

Onion Yellow Dwarf disease 

 االعراض :

ٌحمل الفاٌروس فً بصٌالت بعض أصناف البصل التً ال تظهر علٌها عالمات 

المرض ، وعند زراعتها تظهر خطوط قصٌرة صفراء على قاعدة الورقة األولى ، 

وبتوفر الظروف المالئمة تصفر األوراق وتتجعد وتتدلى الى األسفل ، وٌظهر على 

من األسفل الى األعلى الشمراخ الزهري للنباتات المصابة خطوط صفراء تمتد 

وٌتقزم وتلتحم مع بعضها حتى تشمل الشمراخ الزهري بأكمله وٌلتوي الشمراخ 

 النبات المصاب .

 

 

 

 المسبب :

 Onion Yellow Dwarfٌتسبب المرض عن فاٌروس تقزم واصفرار البصل 

Virus  (OYDV  ٌنتقل هذا الفاٌروس مٌكانٌكٌا وٌحمل فً االبصال والبذور كما ، )
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ٌحمل فً حبوب لقاح البصل بواسطة أنواع عدٌدة من الحشرات منها المن ، ودرجة 

(م  ولمدة عشرة دقائق ، ودرجة  86 – 75الحرارة الممٌتة للفاٌروس تتراوح بٌن ) 

التخفٌف النهائٌة هً ) 
 166( وحدة تعمٌر الفاٌروس فً العصٌر المصاب )  3-16

 م  .29ساعة على درجة حرارة ( 

 

 ة :المقاوم

 زراعة أصناف مقاومة . -1

 استعمال بصٌالت سلٌمة خالٌة من اإلصابة . -2

انتاج ابصال خالٌة من المرض وزراعتها  فً مناطق معزولة لم ٌظهر فً  -3

 المرض .

 جمع النباتات المصابة وحرقها . -4

 

 

 مرض سمطة الشمس

Sunscald 

 التلقٌح وذلك اثناء عملٌة اندمال هذا المرض غٌر طفٌلً ٌصٌب االبصال بعد

 الجروح فً الشمس ، وٌحدث عند جمع المحصول فً الجو الحار الصافً .

 

 االعراض :

ٌؤدي تعرٌض االبصال الى اشعة الشمس اثناء جمع المحصول الى القتل السرٌع 

لالنسجة التً تصبح طرٌة منزلقة سهلة االنفصال ، ونتٌجة لذلك تتكون مناطق 

سم فً القطر على السطح المعرض الشعة 3ة اللون تصل الى حوالً جلدٌة باهت

الشمس ، واذا صاحب هذه الظروف رطوبة عالٌة وكذلك وجود بكترٌا العفن 

 الطري ٌتكون عفن طري لزج .
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 المقاومة :

ٌمكن منع حدوث سمطة الشمس فً البصل بتغطٌة االبصال بعد الجمع وٌتم ذلك 

 الجروح فً أماكن ظلٌلة . باوراق البصل واجراء عملٌة اندمال
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 مرض صدأ الثوم

Garlic Rust 

 االعراض :

تبدا االعراض بظهور بثرات ٌورٌدٌة بارزة برتقالٌة على األوراق السفلى للنبات 

ثم تنتشر على األوراق العلوٌة ، وفً أواخر الموسم ٌتحول  وعلى الساق الكاذبة ،

لون البثرات الى اللون البنً الداكن او األسود عند تكوٌن الطور التٌلً للفطر ، 

وتؤدي اإلصابة الشدٌدة المبكرة الى اصفرار األوراق وجفافها مما ٌؤثر فً تكوٌن 

 ٌة .رؤوس الثوم وٌجعلها صغٌرة الحجم قلٌلة القٌمة التجار
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 المسبب :

والذي ٌتبع الى الفطرٌات البازٌدٌة  Puccinia porriiٌتسبب المرض عن الفطر 

وٌصٌب هذا الفطر البصل والكراث أٌضا ، وهو فطر وحٌد العائل تظهر جمٌع 

نً واالٌشً فقط وبصورة نادرة فً كاطواره على الثوم ، وقد شوهد طوراه الب

طوراه الٌورٌدي والتٌلً فٌشاهدان دائما على النباتات اوربا والٌابان والصٌن ، اما 

 المصابة فً العراق .

 

 دورة المرض :

تتكرر اإلصابة خالل الموسم عن طرٌق السبورات الٌورٌدٌة وفً نهاٌة الموسم 

داخل البثرات التٌلٌة السوداء اللون ، وتكون  التٌلٌةٌكون الفطر السبورات 

بنٌة اللون ذات خلٌتٌن بٌنهما اختناق ولها قمة  السبورات التٌلٌة بٌضاوٌة الشكل

هً مستدٌرة او مسطحة ذات عنق قصٌر ، ومن المرجح ان السبورات الٌورٌدٌة 

 التً تحدد اإلصابة من سنة الى أخرى فً العراق .

 

 

 المقاومة :

 زراعة أصناف مقاومة . -1

غم /  16اٌثٌن ) بتركٌز رش النباتات بالمبٌدات الفطرٌة مثل باٌلتون او د -2

 غالون ( .


