
60نشرة رقم:
مرض المونيليا )ذبول األزهار و لفحة 
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ي�صيب هذا املر�ض الفطري اأجزاء خمتلفة من ال�صجرة مثل الأزهار و الأوراق و الثمار و الأغ�صان ال�صغرية، و قد ي�صل 
ال�صاق فيق�صي على جزء من ال�صجرة اأو عليها بكاملها.

الأ�صرار الناجتة عن هذا املر�ض يف منطقتنا تكون يف الأغلب ناجمة عن لفحة الزهار و بالتايل يقل العقد ، اما يف 
املناطق الكثرية الأمطار فيكون التاأثري على الثمار مبا�صرة �صواء كانت على الأ�صجار اأو اأثناء الت�صويق.

أعراض االصابة على األزهار و األغصان
ان ا�صابة الغ�صان ال�صغرية و الزهار التي تنمو عليها هي من اهم مظاهر هذا املر�ض . حيث تظهر الأعرا�ض على 
تغطي  املنا�صبة  الرطوبة  و يف ظروف  الزهار  و ميا�صم  ا�صدية  و  بتالت  بنية على  بقع  التفتح على �صورة  بعد  الأزهار 
فتظهر  اما يف ظروف اجلفاف  و متوت.  الأزهار  تتعفن  بالتايل  و  ال�صابة  مكان  اللون  الرمادية  الكونيدية  اجلراثيم 
الزهار امل�صابة ذابلة و يف كلتا احلالتني تبقى الزهار عالقة على الغ�صان. ونتيجة لالأغ�صان تظهر تقرحات يف مكان 

ات�صال الزهرة بالغ�صن مما ي�صبب يف جفافه .

تبداأ ال�صابة عادة يف الربيع و ميكن م�صاهدة الغ�صان امل�صابة و قد علقت عليها الأزهار و الوراق الذابلة نتيجة وجود 
مادة �صمغية التي يفرزها الغ�صن امل�صاب بهذا املر�ض. و عند ك�صط الغ�صن امل�صاب بهذا املر�ض نالحظ بني الق�صرة و 
اخل�صب وجود مادة �صمغية و لون اخل�صب حممر و تختلف �صدة ال�صابة على ح�صب الظروف اجلوية من حرارة و رطوبة.



أعراض االصابة على الثمار
تعترب ا�صابة الثمار نادرة احلدوث يف منطقتنا   و يرجع ال�صبب اىل جفاف املناخ اثناء ن�صج الثمار و ذلك لن الثمار 
ت�صاب وقت ن�صوجها. ولكن يف املناطق التي تتوفر فيها الرطوبة املنا�صبة حلدوث ال�صابة تبداأ ال�صابة على �صكل بقع 
بنية اللون ل تلبث ان متتد و حتيط بكل الثمرة حيث يتم اهرتاء او تهتك الثمرة من الداخل و يكون �صطح الثمرة مغطى 
باجلراثيم الكونيدية الرمادية اللون، و اذا ما الت�صقت الثمرة باأخرى انتقل املر�ض اليها ، و قد تبقى الثمرة امل�صابة 
عالقة على ال�صجرة اأو قد ت�صقط على الر�ض ، و من ثم يتقل�ض حجم الثمرة و تتجعد و تتحول اىل منظر ي�صبه املومياء 

اأو الثمرة املحنطة.

أعراض االصابة على األغصان الكبيرة
يظهر هذا املر�ض على هذه الجزاء على �صكل قرحة يف الق�صرة، وي�صحب القرحة افرازات �صمغية . قد يقف امتداد 
القرحة ب�صبب تكوين الكال�ض )callus( اأو ت�صتمر يف المتداد اأو النت�صار اىل اأن ي�صبح الفرع مطوقًا متامًا و عندها 
ميوت جزء ال�صجرة الذي يعلو منطقة ال�صابة ، و عند ك�صط الق�صرة امل�صابة يظهر حتتها الفرازات ال�صمغية و تلف 

اخل�صب.

الفطر المسبب

 onilinia laxa اأ.      الطور الالجن�صي اأو الكونيدي
sclerotinia laxa ب.    الطور اجلن�صي اأو الأ�صكي

يتكون على املي�سيليوم احلوامل الكونيدية و تكون اجلراثيم الكونيدية على هيئة �سال�سل و هو ما يعرف بالطور 
الالجن�سي. 

اأما الطور اجلن�صي للفطر ينتج عنه تكوين ثمار اأ�صكية من نوع apothecinm وذلك على الثمار املحنطة امل�صابة من 
املو�صم ال�صابق و ميكن اأن يتكون اأكرث من 20 ثمرة ا�صكية ascocarps على الثمرة امل�صابة الواحدة.

تطور املر�ض
مي�صي الفطر البيات ال�صتوي على هيئة مي�صيليوم اأو جراثيم كونيدية اأو ثمار اأ�صكية على الثمار املحنطة امل�صابة من 
  cankers املو�صم ال�صابق �صواء اأكانت عالقة على الأ�صجار اأو على �صطح الأر�ض اأو يكون املي�صيليوم موجود يف التقرحات
التقرحات جراثيم كونيدية جديدة بينما  اأو يف  الثمار املحنطة  الربيع ينتج املي�صيليوم املوجود على  ال�صاق. و يف  على 
 apothecium املي�صيليوم املوجود يف الثمار املحنطة و التي تكون مدفونة حتت �صطح الر�ض تكون ثمار ا�صكية من نوع
حيث تنتج جراثيم ا�صكية ascospores و اجلراثيم الكونيدية conidiospores و اجلراثيم الأ�صكية ت�صبب العدوى 
انبات هذه  عند  و  الزهار  اىل  بوا�صطة احل�صرات  اأو  املطر  ماء  و  الرياح  بوا�صطة  تنت�صر هذه اجلراثيم  و  من جديد 

اجلراثيم تتكون املي�صيليوم الذي بدوره يكون اجلراثيم الكونيدية.

ال�صابة على الثمار وتكوين التقرحات على ال�صاق ل حت�صل اإل اذا وجد جرح عليها لن اجلراثيم ل ت�صتطيع اخرتاق 
الق�صرة اذا مل يوجد جرح ناجت عن عمل ميكانيكي اأو ا�صابة ح�صرية.



العوامل المساعدة
حتدث ال�صابة اذا وافق ميعاد الزهار فرتات ممطرة ذات حرارة منخف�صة ن�صبيًا. و الرطوبة ت�صجع منو الفطر و انتاج 

اجلراثيم و انباتها يف الوقت التي تنتج فيه الأ�صجار منوات غ�صة قابلة لالإ�صابة.

و ت�صاعد احل�صرات القار�صة اأو املا�صة على انت�صار ال�صابة لأنها حتدث جروح اأو حتمل معها اجلراثيم الالزمة لإحداث 
ال�صابة.

المكافحة
تتم املكافحة باتباع ما يلي:

قطع الأجزاء امل�صابة حيث تظهر بو�صوح خالل ف�صل ال�صيف و حرقها. و يجب ان يكون القطع بعيدًا عن حدود . 1
املر�ض اخلارجية للتاأكد من عدم ترك الفطر امل�صبب يف اجلزء الباقي من الغ�صن.

ك�صط التقرحات املوجودة على ال�صيقان ب�صكني حادة و تطهري مكان الك�صط مبادة مطهرة.. 2
جمع الثمار امل�صابة اجلافة و حرقها.. 3
الر�ض باأحد املبيدات الفطرية ح�صب ما ي�صفه املر�صد الزراعي و يكون الر�ض يف املواعيد التالية:. 4

الر�صة الوىل عند انتفاخ الرباعم الزهرية و قبل تفتحها.أ. 
الر�صة الثانية اأي بعد حوايل اأ�صبوعني اأي بعد �صقوط بتالت الأزهار)العقد(.ب. 
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