
 امراض الذرة الصفراء



مرض الذبول البكتيري على الذرة 

 Bacterial wilt الصفراء

 -:المرضيالمسبب 

 Erwinia stewartiiالبكتريا 

 -:والعالماتاالعراض 

يشبه اعراض )المصابة ذبول سريع على االوراق 

وبعد االزهار تظهر خطوط طويلة ( العطش الشديد

صفراء على امتداد النصل وهذه الخطوط تتحول 

الى اللون البني بتقدم االصابة ثم تتحد هذه الخطوط 

ثم , وقد تؤدي الى موت الورقة او موت النبات

تتكون تجاويف في الساق مملوءة بالبكتريا وعند 
 . Oozeعمل مقطع بالساق تخرج منه ال 

 -:المرضمقاومة 

 .المبيدات مقاومة الحشرة الناقلة للمرض بأحد 



  Crazy Topمرض القمة المجنونة 

 (البياض الزغبي)

 -:المرضيالمسبب 

 Sclerospora macrosporaالفطر البيضي 

 -:والعالماتاالعراض 

الذكرية الى تراكيب ورقية ثم تتشوه  النورةتحول 

ويتم عقم النبات  . بهاوتلتف االوراق المحيطة 

 .التفرعات وكثرة  وتقزم

 -:المرضمقاومة 

 .عدم الزراعة الكثيفة-1

 .تنظيف الحقل من البقايا النباتية-2

 



 Stalk Rotامراض تعفن الساق 

   -:المرضيالمسبب 

Pythium aphanidermatum 

 -:والعالماتاالعراض 

تلون السالميات السفلى من الساق بلون يختلف -1

 .المسبب باختالف 

اي يستهلك )االسفل يحدث تجويف في الساق من -2

 لالسفلويؤدي الى التواء الساق ( محتويات الساق

وسقوط النبات ويستهلك الفطر محتويات الساق 

وهذا ( عدا االوعية الناقلة)هش الداخلية ويصبح 

بعد النضج او بعد تكون  متاخرةيحدث في مرحلة 

عدى بعض المسببات التي تصيب احيانا  العرانيص

 .مبكرة في فترة 

 -:المرضمقاومة 

 . ريدوميلالمعاملة بمبيد -1

 .مقاومة زراعة اصناف -2



 والبذور العرانيصامراض تعفن 

Ear Rot 

 Diplodia maydisالفطر  -:المسبب المرضي

 -:والعالماتاالعراض 

حسب طريقة  واالبيضتلون االغلفة باللون البني 

االصابة والظروف ثم جفاف االغلفة وعادة تكون 

خفيفة الوزن ثم تماسك االغلفة  العرانيص

والسبب هو ظهور ( البذور)بالحبوب والتصاقها 

 . واالغلفةالنمو الفطري حول وبين الحبوب 

 -:المرضمقاومة 

 .زراعية استخدام دورة -1

 .النباتية التخلص من البقايا -2



 امراض التفحم 

Smut disease 



 Head smutالتفحم الرأسي 

 -:المرضيالمسبب 

 Sphacelotheca reliana البازيديالفطر 

 -:والعالماتاالعراض 

 النورةالذكرية وتحول  النوراتتبدأ االصابة على 

سوداء محاطة بغشاء رقيق يسقط  تفحميةالى بثرة 

بأكملها  النورةقد تصاب  .التيليةوتتحرر الجراثيم 

كانت االصابة جزئية  فاذااو قد يكون التفحم جزئي 

اصيبت  واذا( الجزء السليم)ورقية تظهر تراكيب 

على النبات  العرانيصفان جميع  باكملها النورة

كانت االصابة جزئية تظهر  واذا .مصابة تكون 

 التظهرسليمة وقد  واخرىمصابة  عرانيص

الذكرية وتصاب ايضا  النورةاعراض على 

وتبقى بقايا الحزم الوعائية سليمة في  العرانيص

 .المصاب  العرنوص

 -:المرضمقاومة 

 .معاملة البذور قبل االنبات-1

 .زراعة اصناف مقاومة-2



مرض التفحم العادي على الذرة 

 Common smutالصفراء 

 Ustilago maydis -:المرضيالمسبب 

 -:والعالماتاالعراض 

مختلفة  تدرناتتظهر االعراض بشكل اورام او 

وتكون منتشرة على اجزاء  واالحجاماالشكال 

  المرستيميةمختلفة من النبات اذ تصاب االجزاء 

الزهرية ثم الحبوب تظهر من البداية  واالجزاء

مغطاة بطبقة من نسيج العائل وعند النضج يتشقق 

وهي من  التيليةهذا النسيج وتخرج السبورات 

 .للمرض العالمات المميزة 

 -:المرضمقاومة 

 .معاملة التربة قبل الزراعة-1

 .اتباع دورة زراعية-2



الذرة  وتقزم موزائيكمرض 

Mosaic Dwarf 

 MDMV -:المرضيالمسبب 

 -:والعالماتاالعراض 

ثم ينتشر على  موزائيكيظهر على االوراق الحديثة 

االوراق االخرى ثم تظهر ثقوب صفراء طويلة 

  تقزمالمصابة ثم  لالوراقموازية للعرق الرئيسي 

 .طفيف 

 .العائل مقاومة  -:مقاومة المرض


