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 امراض المشاتل

ٌعد مرض موت البادرات من اهم امراض المشاتل والبٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة 

وهو مرض واسع االنتشار فً جمٌع ارجاء العالم فٌوجد فً المناطق الباردة كما 

وٌصٌب هذا المرض بادرات مئات من محاصٌل الخضر ٌوجد فً المناطق الحارة 

والفاكهة والزٌنة وغٌرها من النباتات االقتصادٌة . وتتفاوت شدة االصابة حسب 

نوع النبات ونوع الفطر ونوع التربة ومحتواها من الرطوبة ودرجة حرارتها. 

فوق سطح ا للبادرات قبل ظهورها فنا للبذور اثناء انباتها او موتوكثٌرا ما ٌحدث تع

التربة او بعد ظهورها. وٌعرف طور موت البادرات قبل خروجها فوق سطح التربة 

والطور الثانً بطور بعد   Pre-emergence damping offقبل الظهور بطور 

وقد ٌمتد الطور االخٌر حتى بعد    Post-emergence damping offالظهور  

رة قصٌرة حٌث ٌضطر المزارع الى نقل الشتالت الى المشتل او الحقل المستدٌم بفت

 اعادة زراعة الجور الفاشلة )الترقٌع( لسد النقص الناتج عن االصابة. 

 

 االعراض:

حسب عمر وطور االصابة فاذا اصٌبت البذور عقب زراعتها فً تختلف االعراض 

تربة ملوثة او كانت البذور تحمل احد هذه الكائنات المرضٌة فإنها تفشل فً االنبات 

. كما   Seed decayحلل توتصبح طرٌة او عجٌنٌة بنٌة اللون فتتجعد ثم تتعفن وت

قد تصاب البادرات المتكشفة قبل ظهورها فوق سطح التربة حٌث ٌكون من السهل 

مهاجمة االنسجة الغضة لهذه البادرات الصغٌرة فً اي منطقة منها وهذٌن الطورٌن 

ا فً مالظهور ال ٌسهل مالحظته موت البادرات قبل وطورتحلل البذرة طور  –

اما  –من ضعف نسبة االنبات فً المشتل او فً الحقل التربة ولكن ٌستدل علٌهما 
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تهاجم عادة عند مستوى سطح التربة او البادرات النامٌة فوق سطح التربة فإنها 

اسفله وتكون انسجة البادرة او الشتلة غضة ومن السهل اختراقها فتصبح غٌر قادرة 

فتمٌل وتسقط على سطح   Wire stemل البادرة وٌطلق على هذا المظهر على حم

 . تتعفن وتموتالتربة و

 المسبب المرضي:

ٌتسبب المرض عن واحد او اكثر من فطرٌات عدٌدة تصل الى اكثر من اربعٌن 

وٌحمل بعضها على سطح غالف البذرة  Soil-borneفطرا ٌوجد بعضها فً التربة 

  Seed-borneوتعرف باسم فطرٌات البذرة من الخارج او فً الفلقات او الجنٌن 

الذي ٌسبب عادة تحلال للبذور  Pythiumومن امثلة فطرٌات التربة انواع من فطر 

  aphanidermatum. Pاو موتا للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة فالنوع 

ٌسبب موتا   debaryanum. Pلبادرات القرعٌات فً العراق والنوع ٌسبب موتا 

لبادرات الطماطة فً مصر قبل وبعد الظهور وتتفاوت انواع البٌثٌم فً درجات 

   و   debaryanum. Pالحرارة المناسبة إلحداث االصابة فالنوعٌن 

ultimum.P اما  م   15ات حرارة منخفضة حوالً ٌحدثان االصابة فً درج

ٌحدثان االصابة فً درجات   butleri. P و aphanidermatum. P وعٌن الن

م . ومن فطرٌات التربة اٌضا المسببة للمرض فطر 33حرارة عالٌة حوالً 

solani  Rhizoctoni   الذي ٌسبب عادة موت البادرات بعد ظهورها فوق سطح

التربة . وتوجد فطرٌات اخرى عدٌدة على سطح البذور او داخلها او مصاحبة لها 

  كما توجد اٌضا فً التربة وتسبب موت للبادرات ومن هذه الفطرٌات 

Phytophthora   وPhoma  وFusarium  وBotrytis  وAlternaria  و

tiniaSclero  .  وٌعد الفطرانPythium  وR. solani  اهم واخطر الفطرٌات

 :Classللفطرٌات البٌضٌة    Pythiumالتً تسبب موت البادرات. ٌنتمً فطر 

Oomycetes   والرتبةOrd:Peronosporales  والعائلةFam:Pythiaceae 

كثٌر التفرع وسرٌع النمو ٌحمل على)حافظات( للسبورات  لٌوموالفطر ذات مٌسٌ

طرفٌا او جانبٌا وهذه االكٌاس ذات شكل كروي او   Zoo sporangiaالسابحة  

 ذات اشكال اخرى .

 

و ٌعطً اوال اما مباشرة وٌعطً انبوبة انبات أ وٌنبت كل كٌس للسبورات السابحة 

وٌمر   Vesicleصابون هٌفات قصٌرة ٌتكون علٌها حوٌصله تشبه فقاعة ال
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البروتوبالزم من الكٌس الى الحوٌصله  خالل عنق قصٌر حٌث ٌتجزأ او ٌتكون منه 

 العدٌد من السبورات الهدبٌة او تخرج السبورات بعد تحررها من الكٌس سابحة فً

وصل وتنبت , وٌمكن ألنابٌب االنبات ان تخترق الماء لعدة دقائق ثم تستدٌر وتتح

تدخل خالل التشققات الموجودة بها الى الجنٌن او انسجة البادرة اغلفة البذور او 

و بإفراز االنزٌمات مثل االنزٌمات البكتٌنٌة لمتكشفة وذلك بالضغط المٌكانٌكً أا

Pectolytic enzymes   التً تذٌب الصفٌحة الوسطى التً تربط جدر الخالٌا كما

للبروتوبالزم كما ٌسبب افراز  تنمو هاٌفات الفطر بٌن الخالٌا او داخلها مسببة قتل

تحلٌل سلٌلوز جدر الخالٌا ,   Cellulolytic enzymes     انزٌمات السلٌلوز 

وٌستهلك الفطر كثٌرا من مواد الخالٌا ومنتجات تحللها لالستفادة منها فً نشاطه او 

لة متعفنة تتكون من تكوٌن هٌفات جدٌدة ونتٌجة الصابة البذور فانها تتحول الى كت

و مواد اخرى مثل اللجنٌن والسبوٌرٌن وهً المواد التً لم ٌستطٌع فات الفطر هٌ

واالستفادة منها. وٌسبب الفطر اصابة لسوٌقه البادرة بالطرٌقة السابقة الفطر تحلٌلها 

وٌستهلك محتوٌات خالٌاها فٌسبب ا البشرة والقشرة اختراقا مباشرا وٌخترق خالٌ

البادرة ثم سقوطها على سطح التربة وموتها وقد ضمورها وعدم استطاعتها حمل 

و خالل اقا مباشرا أٌهاجم الجذٌر فً اي طور من اطوار نموه وٌخترق انسجته اختر

الجروح مسببا ضمور سرٌع وموته , اما فً الجذور االكبر فان المٌسٌلٌوم ٌمتد فقط 

الصابة ٌعٌش فً نسٌج القشرة ولكن الٌصل الى االسطوانة الوعائٌة . وبعد حدوث ا

الفطر مترمما داخل االنسجة المٌته فً التربة وٌكون سبورات سمٌكة الجدار 

 Oosporesوتعرف بالسبورات البٌضٌة تستطٌع مقاومة الظروف غٌر المناسبة 

ق تكاثر جنسً حٌث تكون على المٌسٌلٌوم اعضاء جنسٌة مؤنثة ٌوهً تنتج عن طر

Oogonia كروٌة الشكل واعضاء جنسٌة مذكرة Antheridia  صولجانٌه الشكل

  فا التً تحمل العضو المؤنث فتسمى اٌوقد تنشأ االعضاء المذكرة من نفس اله

Homothallic  ٌفا مجاورة للعضو المؤنث ا)متشابهة الثالوس( او تنشأ من ه

)متباٌنة الثالوس(.  وعند مالمسة العضو المذكر للعضو   Heterothallicىفتسم

و المذكر انبوبة اخصاب تخترق العضو المؤنث وتمر المؤنث ٌمتد من العض

النوٌات المذكرة خاللها حٌث تخصب البٌضة وتتكون البٌضة المخصبة وٌسمك 

لبٌضٌة الى الموسم جدار الزاٌجوت وٌعرف باسم السبور البٌضً تكمن السبورات ا

بها  بزراعة العائل وتنتج انابٌب انبات او تركٌبات شبٌه بالفقاعات القادم وتنبت

سبورات هدبٌة , وتلعب درجة الحرارة دورا هاما فً تحدٌد طرٌقة انبات السبور 

م تشجع االنبات 18فدرجة الحرارة االقل من البٌضً وكذلك الكٌس االسبورانجً 

بتكوٌن سبورات هدبٌة )انبات غٌر مباشر( بٌنما فً درجات الحرارة االكثر من 

 وٌن انابٌب انبات.م ٌنبت الكٌس االسبورانجً مباشرة بتك18
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التً تندرج   Mycelia Steriliaالى الفطرٌات العقٌمة   solani. Rوٌنتمً الفطر  

تحت الفطرٌات الناقصة والتً درجت تحت قسم الفطرٌات األسكٌة حدٌثا وٌعرف 

Thanatephorus االن للفطر طور كامل )جنسً( ٌتبع الفطرٌات البازٌدٌة باسم 

cucumeris  ولكن لم ٌشاهد هذا الطور الكامل بالعراق او مصر حتى االن وٌنتشر

الفطر باستمرار بطوره العقٌم وٌتمٌز بهاٌفاته البنٌة السمٌكة المقسمة بجدر 

مستعرضة تتفرع على زواٌا تكاد تكون قائمة مع الهاٌفا االصلٌة فً اتجاه النمو 

وجود حاجز فوق مكان وٌالحظ وجود اختناق واضح عند نقاط تفرع الهٌفات و

االختناق مباشرة . كما ٌكون الفطر من خالٌاه العادٌة الخضرٌة سلسلة متفرعة من 

خالٌا قصٌرة وعرٌضة لونها شفاف فً البداٌة ثم تصبح بنٌة رملٌة الشكل او غٌر 

  Sclerotiaتتجمع وتندمج معا وتكون كتال تعرف باسم االجسام الحجرٌة منتظمة 

كثٌرا فً حجمها فقد تكون دقٌقة ال تظهر بالعٌن المجردة وقد ٌصل  بنٌة اللون تتباٌن

ملم فً الطول كما تأخذ اشكاال عدٌدة فقد تكون على هٌئة 6بعضها الى حوالً 

صفائح رقٌقة او غٌر منتظمة الشكل . ٌنمو الفطر على مدى واسع من درجات 

فطر سالالت م حسب الساللة حٌث ٌوجد لل28__24م وامثلها 35__8الحرارة من 

عدٌدة تختلف عن بعضها مورفولوجٌا وفسٌولوجٌا وفً قدرتها المرضٌة . وفطر 

solani. R  من الفطرٌات المستوطنة فً التربة والتً ٌمكنها ان تعٌش فً غٌاب

عائلها لسنوات طوٌلة بفضل وجود االجسام الحجرٌة التً تستطٌع ان تتحمل 

ن الوقت المناسب النباتها فقد وجد ان الظروف البٌئٌة غٌر المناسبة الى ان ٌحٌ

االجسام الحجرٌة تستطٌع االحتفاظ بحٌوٌتها لعدة سنوات فً التربة الجافة والرطبة 

لتربة الى ان ٌجد وٌستطٌع الفطر ان ٌعٌش رمٌا على المواد العضوٌة الموجودة با

 .العائل المناسب
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وٌشجع انبات االجسام الحجرٌة تلك االفرازات التً ٌفرزها جذٌر البادرات او  

انابٌب االنبات نحو الجذٌرات وتلتصق بها بقوة وتنمو وتتجمع فتتجه الشتالت 

وتكون اعضاء التصاق ووسادات عدوى ثم تخترق خالٌا الجذٌر وبشرة السوٌقة 

ر الخلوي الى الداخل ثم تواصل او تخترق الجداوتمتد الهٌفات بٌن خالٌا البشرة 

بلون بنً وقد ا احٌانا وٌسبب ذلك تلون االنسجة امتدادها بٌن خالٌا القشرة او داخله

ٌحدث تلون الخالٌا قبل وصول الهاٌفات الٌها وذلك الن الفطر ٌفرز مواد سامة 

وانزٌمات سلٌلوزٌة وبكتٌنٌة من شأنها تحلٌل المواد البكتٌنٌة المكونة للصفٌحة 

لوسطى التً تربط الخالٌا ببعضها كما انها تذٌب مادة الجدار الخلوي السلٌلوزٌة ا

 مما ٌؤدي الى تفكك الخالٌا .  
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  المقاومة:

 اختٌار موقع وتربة المشتل فٌجب ان ٌتوفر فٌه تهوٌة كافٌة والتربة خفٌفة .  -1

والصرف  االعتدال فً الري وان ٌتم ذلك فً الصباح فً االٌام المشمسة الدافئة -2

 الجٌد بحٌث ال ٌكون هناك رطوبة زائدة . 

 عدم الزراعة الكثٌفة لتوفٌر التهوٌة الكافٌة . -3

استعمال بذور مصدقة او معاملة البذور قبل زراعتها بمطهرات فطرٌة واقٌة  -4

 غم/كغم بذرة 5بنلٌت بمعدل  ثٌراكلور او اواو ثٌرام  75كابتان مثل 

عند ظهور اول اصابة فً المشتل ٌلجأ الى وقف الري واالقالل منه وذلك للحد  -5

 من الرطوبة الزائدة . 

العائلة فً المشتل اال عدم تكرار زراعة نفس المحصول او محاصٌل من نفس  -6

 بعد مرور ثالث سنوات على االقل . 

ي او د -تعقٌم تربة المشتل قبل الزراعة بالمواد الكٌمٌاوٌة مثل مخلوط دي -7

لتر/ متر  13% بمعدل 1مالٌن بتركٌز د المثٌل كما ٌمكن استخدام الفوربرومٌ

مربع من التربة ثم تروي بغزارة وتغطى بقماش خٌام لمدة ٌومٌن ثم تترك لمدة 

بل الزراعة حتى نتحاشى ضرر الفورمالٌن على ٌوما ق 15__13تتراوح من 

  ابتة البذور الن


