
 أهم األمراض النباتية 
 Downy mildew أمراض البياض الزغبي  – 1

 مسببات المرض تتكاثر وتنتشر بسرعة مسببة خسائر أقتصادية مهمة في العراق .
األعراض : تظهرر عىره هيربق بصرر صرغرا  غيرر منتظمرة اللوانرس عىره السرلال العىرو  لر وراق 

حوامل العىرس اللرثوميرة لىمسربس المر.ري . يصابىها عىه السلال السغىي نمو زغبي عبارق عن 
وبتصدم االصابة تموت البصر ويتحول لونها الره رمراد  وفري االصرابة الشرديدق ترىد  الره مروت 

 الورقة .
 المسبس يعود اله الغلريات البي.ية .

 Bremia spp مسبس البياض الزغبي عىه الخس  -
 Plasmopora spp مسبس البياض الزغبي عىه العنس  -
 Pernospora spp بياض الزغبي عىه البصل مسبس ال -
 Pseudopernospora spp مسبس البياض الزغبي عىه الصرعيات  -
  

 المصاومة: 
 التهوية الليدق لىنباتات الزروعة في االنغاق . -
 Ridomil mz  الرش ببستخدام المبيدات الكيمياوية مثل مبيد -

 

 
 
 



  Damping off Diseaseر مرض موت البادرات 2
هرر ا المرررض يمكررن ان يسرربس تعغررن البرر ور قبررل ظهورهررا فرروق سررلال التربررة او يسرربس مرروت 
البررادرات بعررد ظهورهررا فرروق سررلال التربررة تصرروم المسررببات المر.ررية بمهالمررة البرر ور وتسرربس 
تعغنها واحيانا تصاس البادرات . حيث يهالم الغلر بادرات النبات عند مستوى سرلال التربرة او 

فترق قصيرق لدا تعغن السويصة ول لك فانها ال تصوى عىه حمرل االلرزا   اسغىه بصىيل ويسبس في
 التي تعىوها 
                            Pythium sppالمسببات 

Phytophthora spp                                 
                                  Rhizoctonia spp   

 المصاومة 
 الرا  العمىيات الزراعية التي تسرع في خروج البادرات  -
 تعصيم تربة المشتل عند تهيئة الشت ت  -
 زراعة الب ور المعامىة بالمواد الكيمياوية  -
 
 

 
 
  Powdery mildewر امراض البياض الدقيصي  3

تظهر االعراض المر.ية عىه النباتات المصابة عىره هيئرة بصرر بىرون ابريض وعىره السرلحين 
العىو  والسغىي ل وراق والتري هري عبرارق عرن الارزل الغلرر  ثرم يتحرول الره لرون بنري وكر لك 
تظهررر بعررض النصررال السررودا  والترري تمثررل السررام ثمريررة لىغلررر المسرربس والترري تحررو  بررداخىها 

  Ascosporeكيسية اكياس تحو  لراثيم 



المسبس :ر يعود اله الغلريات الكيسية البارية التلغل وال يمكن تنميتها عىه أوسال  صرناعية 
 داخل المختبر .

 Erysiphe sppمسبس البياض الدقيصي عىه الصرعيات والحنلة هو الغلر 
 

 المصاومة :ر
  Benomilاستخدام المبيدات الكيمياوية مثل البينوميل  
 
 

 
 
 
  Smut diseasesر امراض التغحم  4

ان مسببات امراض التغحم تعود اله الغلريات البازيدية واسعة االنتشار تصيس الكثيرر مرن 
المحاصرريل االقتصررادية ه منهررا الحنلررة والشررعير والرر رق والبصررل فمنهررا مررا يصرريس الحبرروس 

لم المسببات ويحول محتويتها اله مسحوق اسود ومنها ما تصيس االوراق والسيصان . تها
محتويات الحبوس وتكون محىها كتل من السبورات السودا  التي تشبه الغحم وك لك تسبس 

 قىة في الحاصل وردا ق في النوعية .
 
 
 



 أر مرض التغحم الماله عىه الحنلة :
احررد االمررراض المنتشرررق فرري العررراق عىرره محصررول الحنلررة وخاصررة عنررد عرردم معامىررة البرر ور 

تاثير المررض نراتع عرن تكروين سربورات سرودا  محرل محتويرات الحبرة كر لك المزروعة ويكون 
 يسبس تىوث اللحين في ه ه السبورات .

اعراض المرض : تكون اعراض المرض وا.حة بعرد تكروين السرنابل وتكرون النباترات المصرابة 
بصورق عامرة اقصرر مرن السرىيمة والسرنابل غيرر منتظمرة الشركل ومشروهه.وعند كسرر الحبروس 

 بة ن حظ انها تحتو  عىه مسحوق اسود يمثل سبورات الغلر والتي تعلي رائحة كريهه المصا
  Tilletia sppمسبس المرض هو فلر    

 مرض التغحم السائس عىه الحبوس  –س 
ينتشررر المرررض عىرره محصررولي الحنلررة والشررعير فرري العررراق وتتميررز أعررراض المرررض بظهررور 
السررنابل المصررابة قبررل السررىيمة وتكررون عررادق أعىرره مررن السررنابل السررىيمة وتتحررول كررل ألررزا  

 السنبىة عدى الحامل الرئيسي إله كتىه سودا  الحتوائها عىه سبورات الغلر . 
  Ustilago sppمسبس المرض هو فلر    

 
 مصاومة أمراض التغحم 

 استخدام األصناف المصاومة  -
 استخدام ب ور نظيغة مبخو ق من حصل سىيم  -
 معامىة الب ور بالمبيدات الغلرية  -

-  
 
 رر خياس لىر النخيل  5

 Mauginiella    spp:ـ                       المسبس
 بصر بنية عىه اللز  العىو  لا ف اللىر ثم تتسر اله كل الزا  اللىر :ـ  االعراض



                  ثم تنتصل اله االزهار والشماريخ الزهرية مما يىد  اله عدم تغتال اللىعة وموتها 
 وعند فتال اللىعة ن حظ مسحوق ابيض يمثل سبورات الغلر وهي الع مات المر.ية له .

 
 المصاومة :ر 

 يف وتكريس النخيل ، لمر النورات المصابة وحرقها .ر  تنظ
 رر  عدم تىصيال النخيل بلىر مصاس .

 ر  استخدام اصناف مصاومة مثل الح و  والزهر  .
 غم / لتر .  2بمصدار  Benlateرر  رش النخيل بمبيد بنىيت 

 
 

 
 

      
 Deuteromycetesالغلريات الناقصة 

 أهم األمراض النباتية     
 رر ال بول الغيوزارمي عىه اللمالة  1

 .Fusarium Sppالمسبب :                     
االعراض : موت البادرات في المشتل وتصاب النباتات الكبيرة في الحقل عن طريق 
الجذور مما يؤدي الى اضفرار االوراق السفلى ثم ذبولها بسبب انسداد االوعية الناقلة 

ء الى اجزاء النبات . يؤدي المرض الى تلف االنسجة وعدم انتقال الماء والغذا
 الوعائية ) الخشب ( بلون بني .

 المقاومة :ـ 
 ـ زراعة اصناف مقاومة .  
 ـ تعقيم المشاتل .   
 . Benomilـ تغطيس الشتالت باحد المبيدات الفطرية مثل   


