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  تسجیل أول لمرض ذبول األفرع الھندرسونیولي على أشجار الجنار في العراق
  نضال یونس محمد المراد

  العراق/موصل / الموصل  جامعة/ كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 
  

  الخالصة
لمرض عن        ا تسبب  نوى حیث  ی ن ة  ب ار في غا جن ل ا فرع  أ ول  تمت دراسة مرض ذب

فطر ل Hendersonula toruloideaا  Nattrass وفي دراسة سمیة الفطر اجري  اختبار    
فرع للفطر المعزول على الجنار وذلك لجفاف األ ذبول األفرع  المقطوعة لوحظ وجود تأثیر سمي

داكونیل، ، مانكوزیب  بتركیز ، ولغرض مقاومة الفطر تم اختیار المبیدات الفطریة أتمي، بنلیت. المعاملة 
ً  لتر حیث أظھرت تثبیطا لنمو/ ملغم  ١٠٠ وقد تفوق المبیدان أتمي وما نكوزیب  الغزل الفطري مختبریا

النتائج  متوافقة مع نتائج استخدام تالھما المبید بنلیت وكانت ھذه  %١٠٠حیث كانت نسب التثبیط لھما 
 ٦.٨سم و ٧.٤سم بعد استخدام المبید أتمي فیما كان طول التقرح ٥.٦المبیدات حقلیا حیث بلغ طول التقرح 

سم بعد استخدام المبیدین داكونیل ومانكوزیب على التوالي اما المبید بنلیت فلم یظھر كفاءة حیث بلغ طول 
خفض اإلصابة بالفطر بعد إجراء العدوى  يتوى الري تأثیر معنوي فوكان لزیادة مس.سم ٩.٣التقرح 

ساعة وقد ارتفعت نسبة اإلصابة بشكل تدریجي مع تقلیل عدد ١٢أفضل فترات الري كل  تالصناعیة وكان
الریات وقد كان لذلك تاثیر معنوي على بعض الصفات المدروسة كتقلیل عدد الجذوروعدد البراعم المتفتحة 

   .في العقل 
  

  المقدمة 
ألول مرة عالمیا على أشجار الخوخ والمشمش في مصر     Hendersonula toruloidea  Nattrassسجل  الفطر   

عدداً من النباتات ویھاجم الفطر )١٩٤٧، Wilson(ثم سجل على أشجار الجوز كمسبب لذبول األفرع   ١٩٣٣سنة 
 ( اكي والكازورینا والیوكالبتوس والتوث والموز والنخیل االقتصادیة مثل التفاح والعنب والمشمش والحمضیات والك

Calavan وWallace،١٩٥٥  ،Natour  ،١٩٦٧ ،Hassan - Al  ، ١٩٧٠واخرون ،Ahmed  ، ١٩٧٣،Mustafa  
 ،١٩٧٤  ،Shawkat ، ١٩٧٩واخرون ،Liony  ،١٩٩٣واخرون ، Rotem  و ١٩٩٥،وآخرونGodoy 

ھذا الفطر رواشح سمیة تودي الى ذبول وتغییر لون اوراق  ھذا باإلضافة الى افراز)٢٠٠٤وآخرون ،
إصابة الفطر للنبات وانما یتعدى ذلك في  إحداثھ إصابات جلدیة  روال تقتص) ١٩٨٦القصاب ،( الیوكالبتوس 

وبالرغم من تسجیل الفطر على العوائل السابقة االنھ لم )  ١٩٧٠، Evansو  Gentes(لإلنسان والحیوان 
ار الجنار في العراق علما بان اإلصابات بالذبول وتفحم الجذع  لوحظت في محافظة نینوى في یسجل على  أشج

في سنة % ١٠٠المخیم الكشفي في منطقة الغابات التابع لمدیریة تربیة نینوى حیث بلغت نسبة االصابة 
جود تقرحات وكانت االعراض بھیئة ذبول لألوراق ووجود مساحة بنیة الى سوداء تحت القلف مع و. ١٩٩٨

لذلك أجریت  الدراسة المتضمنة عزل المسبب المرضي واختبار تأثیره السمي المؤدي للذبول . وموت لألفرع  
  .  وإجراء المقاومة الكیماویة  لھ ومالحظة تأثیر عدد  الریات على المرض

  
  مواد البحث وطرائقھ

األفرع مزروعة في المخیم الكشفي مصابة بذبول   sp.  Platanusمن أشجار الجنار تم العزل: العزل 
نینوى في  بة   دكستروزغا ل بطاطا وا ل ا   Dextrose Agarواالجار على وسط مستخلص 

Potato   (PDA)لحاوي لمضاد ا ا تومایسیبن بالحیوي سلفات ستر على 
 ھانقیتبعد تالنامیة النموات الفطریة  عرفت.مأیا خمسةم لمدة °٢٧-٢٥األطباق فيحضنت لتر/ملغم٥٠بمعدل

  ).   ١٩٨٩(  Dykoو Suttonو)  ١٩٧٢(  Hunterو Barnettمن قبل  استخدام المفتاح التصنیفي المعد ب
________________________________________  

  ٢٠٠٦/   ١/ ٤وقبولھ    ٢٠٠٥/   ٩/  ٢٦تاریخ تسلم البحث  
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لقدرة االمر ار ا قدرة االمر:ضیة للفطرااختب ل ا ار  ب اخت لفطر اتم  لمعزولضیة ل  وذلك ا

یمة افرع بعمر سنة  مختارة  من أشجارسل یار   ٧سم وقطر  ١٥ لمتجانسة وبطو وبأقطار باخت
ت النتائج بحساب متوسط الزیادة في طول أخذ) ١٩٧٨( Vanarsdelو  Lewisملم  وذلك تبعاً لطریقة  

   .یوم من التلقیح  ٧٢التقرح الحاصل في الغصن بعد 
إمكانیة إفراز سموم من قبل الطرق األساسیة لتقدیر  األفرع إحدىیعد اختبار ذبول  :اختبار ذبول األفرع

 طوسعلى  H.toruloideaالفطر تتسبب  في قتل أنسجة النبات ومن ثم ذبول أفرع الشجرة  نمي الفطر 
 ومایسیبنبتالمضاد الحیوي سلفات ستروالمدعم بالمعقم ) CZD(تشابك دوكس  سائل غذائي
  لتر/ملغم٥٠بمعدل

لقحت األوساط الغذائیة في الدوارق  ،دورق/ ٣سم٢٠٠بواقع ٣سم ٥٠٠وزع الوسط الغذائي في دوارق سعة
م °٢٧-٢٥في  الدوارق حضنت أیام ثم ٥اخذ من حافة مزرعة بعمر H.toruloidea بقرص من الفطر

) ٢(رقم   Whatman بواسطة ورق ترشیح نوع  وسطالرشح انتھاء فترة التحضین   دیوم وبع٢١لمدة 
سحب الراشح بواسطة مخلخل ضغط تمت ھذه  على دورق ایرلنمایر ثم في قمع بوخنر مركب ھوضعب

صبغة % ١ة قطرات منوأضیف إلیھ ثالثجزء من الراشح الفطري اخذ  تعقیم فورظالعملیة تحت 
أفرع جنار  ت ذاخ.الحجم الشكل و معقمة متساویةأنابیب اختبار  ٥ثم وزع في الفوكسین القاعدیة الحمراء 

 أوراق قمیة وضعت في األنابیب الحاویة على الراشح ثالثة سلیمة بأقطار وأطوال متجانسة تحمل كل منھا 
مقطر في أنابیب اختبار تحتوي ماء  األفرع قارنة فقد وضعتأما معاملة الم القاعدیةالفطري مع صبغة الفوكسین 

ساعة تحت ضوء  ٤٨وضعت األنابیب في درجة حرارة المختبر ولمدة القاعدیة، أضیف إلیھ صبغة الفوكسین ممعق
  .)١٩٨١، Yoder(ساعة من المعاملة  ٢٤أخذت النتائج بمالحظة أعراض الذبول بعد  .الفلورسنت

على فطریة ھي أتمي و بنلیت و داكونیل ومانكوزیب  مبیدات أربعة تأثیر رأختب:اتللمبید يالختبار الحیوا
كل  ملغم مادة فعالة من ١٠٠ بنسبة  PDA مزجھا مع الوسط الغذائيب H.toruloidea الفطر لنمو غز

في أطباق  الوسطصب .إذ أضیف المبید قبل تصلب الوسط )٢٠٠٣عبدهللا،(لتر من الوسط الغذائي/ مبید
منماة  للفطر من حافة مستعمرة ملم مأخوذ٤ه لقحت األطباق بمركزھا بقرص قطر سم٩معقمة قطر بتري 

 PDAأیام أما معاملة المقارنة فقد نمي الفطرعلى الوسط  ٥م وبعمر°٢٧-٢٥في PDAمسبقا على الوسط 
أخذت النتائج .بیدالتصمیم العشوائي الكامل بواقع ثالثة مكررات لكل  م قنفذت التجربة وف.من المبید الخالي

طریق  نالفطر عبحساب متوسط قطرین متعامدین لكل مستعمرة وتم حساب نسبة التثبیط في نمو غزل 
   :العالقة التالیة

 
  =للتثبیط % 

  

تمت  ةوبأقطار متجانس ةالغرض أفرع من أشجار جنار  بعمر سن اذاستخدم لھ:المقاومة الكیمیائیة للمرض
تركت االفرع بعد العدوى لمدة ثالثة ) ١٩٩٥( Rotemار بالفطر تبعاً لطریقة العدوى الصناعیة الفرع الجن

رشت الجروح بمحالیل المبیدات الفطریة السابقة الذكر بالتراكیز الموصى بھ من قبل الشركة  مایام ث
لتر ماء / غم مانكوزیب  ٢.٥غم داكونیل و  ٢.٥غم بنلیت  و ١.٥من أتمي و  ٣سم ٠.٥المنتجة وھي 

 تربط ھذه الجرح بواسطة شریط الصق أما معاملة المقارنة فقد لقح Atomizerبخاخ یدوي  بواسطة
اشتملت كل معاملة على ثالثة جروح تمثل المكررات تركت االغصان  لمدة .بالفطر ولم تعامل بالمبیدات

نفذت . جیة ثم أخذت النتائج بحساب طول التقرح الحاصل بعد نزع طبقة الكامبیوم الخار شیوم بعد الر ٦٠
 .التجربة وفق التصمیم العشوائي الكامل واختبرت النتائج بطریقة دنكن 

أخذت أقالم من أشجار جنار سلیمة مزروعة في غابة  :تأثیر عدد الریات  في إصابة أقالم الجنار بالفطر 
في تربة  سم وعمر سنة تم تحفیز تجذیرھا قبل معاملتھا بالفطر وذلك بدفنھا ١سم وقطر  ١٥نینوى بطول 

رملیة رطبة لفترة أسبوعین  وذلك لضمان استبعاد األقالم الضعیفة او معدومة التجذیر وزرعت في أصص 
زمیجیة  ناعمة معقمة سبق تعقیمھا بالمؤصدة على درجة  ةكغم حاویة على تربة رملی ٣بالستیكیة سعة 

×١٠٠ 
  

 متوسط قطر مستعمرة المعاملة -متوسط قطر مستعمرة المقارنة 
  لمقارنةمتوسط قطر مستعمرة ا



ص باألقالم ثم تم إجراء ولمدة نصف ساعة زرعت تربة االص ٢سم/كغم  ١.٥م وضغط  ١٢١ºحرارة     
  أربع توقیتات 
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ساعة  ٤٨ساعة والثالثة بعد ٢٤إجراء ریة بعد  ةساعة والثانی ١٢للري عند السعة الحقلیة األول  كل 

من مستعمرات سبق تنمیتھا على  عوملت جمیع  األقالم بمعلق الفطر تم تحضیره.ساعة  ٧٢عد والرابعة ب
أیام  تم حصاد االبواغ باستخدام الماء المقطر المعقم والمضاف الیھ المادة الناشرة  ٧وبعمر  PDAالوسط 
  ٦ ١٠× ٧ضبط عدد االبواغ إلى ). ١٩٨٨غاراوي واخرون،(لتر/ مل  ٣بمعدل  Tween -80 ٨٠-توین 

رشت األقالم بمعلق ابواغ الفطر وغطیت األقالم . مل  باستخدام شریحة العد ھیموسایتومیتر / بوغ 
ساعة للمحافظة على الرطوبة المناسبة لحدوث العدوى أما معاملة  ٤٨المرشوشة بأكیاس نایلون لمدة 

حسبت . یوم  ٩٠یعیة  لمدة المقارنة فقد رشت بالماء المعقم فقط وتركت المعامالت تحت الظروف  الطب
أعداد الجذور و طول المجموع الخضري و طول المجموع الجذري و عدد البراعم المتفتحة و طول 

لكل معاملة وفق المعادلة اآلتیة  ةالنموات الخضریة وعدد األوراق المتفتحة كما تم تقدیر المساحة الورقی
)Saieed ،١٩٩٠.(  

     وزن الورقة الكبیرة)/ وزن الجزء المقطوع×رقة الكبیرة مساحة الو( = مساحة الجزء المقطوع 
  ٠.٠٥استخدم تصمیم القطاعات العشوائیة الكامل واختبرت المتوسطات باختبار دنكن عند مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة

تائج العزل:العزل لمصابة بذبو أظھرت ن لتقرح  لمن أفرع أشجار الجنار ا األفرع وا
وتمیزت مستعمرة الفطر .Hendersonula toruloidea Nattrass رالفط  السخامي عن ظھور

الزیتوني  نإلى  اللو أن یتحول ثبشكلھا القطني الخفیف ولونھا الشفاف الذي ال یلب PDAعلى وسط 
م وعند °٢٧ - ٢٥في درجة حرارة أیام من التحضین  ٤سم بعد  ٩بلغ قطر المستعمرة .  فاألسود الداكن

الفطري إلى  تتكون بعد تجزؤ الغزل  conidiaالكونیدیة  تبین أن ابواغ الفطر ھريإجراء الفحص المج
  )١الشكل ( مایكرومیتر  ٥- ٣.٥ × ٩–٢.٥بأبعاد  ٤-١ نم arthrosporeخالیا متعددة الحواجز

 

  
 H.toruloidea  االبواغ الكونیدیة للفطر): ١(الشكل     

  
  الفطرمواصفات الصفات تطابق  هوھذالداكن بعد ذلك تكون فاتحة اللون في البدء تتحول الى اللون 

H.toruloidea  المثبتة من قبلBarnett و Hunter )١٩٧٢  ( وSutton وDyko )لفطر واظھر ا)   ١٩٨٩
 ھیئة األعراض بوكانت من العدوى الصناعیة  یوم ٧٢المعزول  قدرة امراضیة ألفرع الجنار  السلیمة بعد 



للنسیج المصاب مع جفاف القلف وتشققھ وسھولة انسالخھ وھذه لون داكن  تقرح یصحبھ ذبول لالفرع و
    الفطراالعراض تطابق اعراض 
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H.toruloidea  ) نقیة بعد زراعتھا على الوسط  وبصورةن مواقع اإلصابة تم إعادة عزل الفطر م)  ٢الشكل
 )PDA (الغذائي

 
 H.toruloidea  لفطرأعراض اإلصابة بذبول األفرع نتیجة للعدوى الصناعیة با):٢(الشكل             

 
ظھرت أعراض الذبول على األفرع الموضوعة في راشح مزرعة الفطر حیث    :ر ذبول األفرعختباإ 

بالذبول بعد الیوم األول وانتھت إلى الجفاف بعد الیوم الثاني من المعاملة، أما األفرع بدأت األفرع 
أعراض ذبول وعند فحص المقاطع النسیجیة لألفرع لوحظ  أیةالموضوعة في الماء المعقم فقط فلم تظھر 

الناقلة  لخشبیةانتشار صبغة الفوكسین في أنسجة الخشب وھذا یدل على ان الراشح قد انتقل خالل األوعیة ا
إلى جمیع أجزاء األفرع واألوراق وان الذبول الحاصل فیھا كان نتیجة للتسمم الحاصل لألنسجة الناقلة  للماء

ومن ثم انعكس على امتصاص الماء ) ١٩٨٧وكریم وآخرون ،١٩٨٦القصاب ،(براشح مزرعة الفطر 
  ). ١٩٩٧( Mukerو Rajeevذلك مااشار  إلیھ  دوانتقالھ في األفرع ویؤك

على نمو  رالفعل السام  للمبیدات المستخدمة في االختبا)١(یتضح من الجدول:  االختبار الحیوي للمبیدات
داكونیل وھذا یتفق مع  دبنسب متباینة حیث تفوقت المبیدات أتمي وبنلیت و مانكوزیب تالھا المبیالغزل الفطري 

   H.toruloideaبیدات مختبریا عند استخدامھا  مع الفطر بخصوص كفاءة ھذه الم)  ٢٠٠٥(مااشار إلیھ إبراھیم ومراد 
  . المعزول من أشجار اللیمون الحامض

         
 (PDA)على الوسط الغذائي   H.toruloidea تأثیر بعض المبیدات الفطریة على نمو الفطر  ): ١(الجدول   

  نسبة التثبیط %  ) سم(قطر المستعمرة   المادة الفعالة للمبید    المبیدات
  صفر ج  أ ٨.٣        ----------  مقارنة 
  أ  ١٠٠  صفر  ج Cypro conazol  أتمي 
  أ ٩٩.٦  ج ٠.٠٣  Benzamedazol  بنلیت 

  ب ٧٤.٥  ب ٢.٢  chlorothalonil  داكونیل



  أ ١٠٠  صفر ج  Mancozeb  مانكوزیب 
  .حسب اختبار دنكن  ٠.٠٥ال األحرف المختلفة تشیر إلى وجود اختالفات معنویة عند مستوى احتم*               

 قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل**              
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ت حقلیا كانت موافقة  لنتائجھا أن نتائج استخدام المبیدا)  ٣(یتضح من الشكل :  المقاومة الكیمیائیة
المختبریة وكان أفضلھا المبید أتمي حیث اظھر تأثیرا معنویا في الحد من تطور اإلصابة بتقرح األفرع 

سم للمبیدین داكونیل ومانكوزیب على  ٦.٨و ٧.٤سم  فیما كان طول التقرح  ٥.٦حیث بلغ طول التقرح 
من أن ھذین المبیدین قد اظھرا تأثیر فعاالً في ) ٢٠٠٥(ومراد التوالي وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ إبراھیم 

المبید بنلیت فلم  صأما فیما یخ. على أشجار البرتقال   H.toruloideaالحد من تطور اإلصابة بالفطر 
یظھر كفاءة عالیة في مقاومة التقرح على العكس من الدراسات السابقة التي أشارت إلى كفاءتھ فقد كان 

ان ھذه النتائج تتماشى مع المدى الواسع لتأثیر ھذه المبیدات على مجموعة كبیرة من . سم  ٩.٣طول التقرح 
 ١٩٩٨، Harpazو Reuveni(المسببة ألمراض التبقعات والتقرحات في المجموع الخضري الفطریات الناقصة 

  .  ) ١٩٩٩، Anon.و 
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مقرنة  أتمي  بنلیت  داكونیل  مانكوزیب 

  
   H.toruloidea   بعض المبیدات على تطور اإلصابة بالفطرتأثیر ):٣(الشكل         

   
ان زیادة عدد الریات ) ٢(یتضح من الجدول :H.toruloidea   بالفطرتأثیر فترات الري على االصابة 

بشكل كبیر وان انسب فترات الري   H.toruloidea تسببت في خفض حدوث اإلصابة بالفطر  
ففي .تقلیل عدد الریات  عت نسب اإلصابة بشكل تدریجي موارتفع) ٤الشكل ( ساعة ١٢كانت كل 

النباتات الغیر معاملة كانت نسبة االصابة صفر مع جمیع فترات الري أما في النباتات المعاملة  
% ٨٠.٣ساعة حیث كان نسبة االصابة  ٧٢بالفطر فقد تدرجت نسبة اإلصابة ابتداء من فتر ة الري  

، على % ٢٧.٨و ٣٦.٦و ٤٨.٣حیث كانت نسب اإلصابة  ساعة ١٢و ٢٤و ٤٨تالھا الفترات 
ساعة سواء في النباتات  ٢٤و١٢التوالي اما بالنسبة لعدد الجذور فلم یختلف تاثیر فترتي الري 

ساعة فقد كان لھا تاثیر سلبي على متوسط اعداد الجذور حیث  ٤٨المعاملة وغیر المعاملة اما الفترة 
ساعة فقد كان لھا تاثیر سلبي في كل من  ٧٢اما الفترة  ٥.٧ة بلغ المتوسط في النباتات المعامل

. ، على التوالي  ٦.٣و ١٠.٢النباتات المعاملة وغیر المعاملة بالفطر حیث بلغ متوسط اعداد الجذور 
اما فیما یخص  طول المجموع الجذري فان المعاملة بالفطر قد تسبب في حدوث قصر في طول 

لقصر بشكل طردي مع زیادة فترة التعطیش وھذا ماشار الیھ المجموع الجذري وازداد ھذا ا
Msikita  اما تاثیر فترات الري على عدد البراعم المتفتحة فلم تختلف المعامالت ) ١٩٩٨(واخرون
اما بالنسبة لطول النموات الخضریة فكان لفترة .سواء كانت معاملة او غیر معاملة بالفطر افیما بینھ

وي في زیادة النموات الخضریة في حین لم یكن لبقیة فترات الري تاثیر ساعة تاثیر معن ١٢الري 
 ٢٤و١٢في حین اعطت فترتي الري .معاملة او غیر معاملة بالفطر  تمعنوي سواء كانت النباتا

ساعة اكبر عدد من األوراق في النباتات الغیر معاملة بالفطر في حین كانت المعامالت الباقیة غیر 
وكان للمعاملة بالفطر .ا بینھا سواء كانت النباتات معاملة او غیر معاملة بالفطر مختلفة معنویا فیم

ساعة   ١٢تأثیر على المساحة الورقیة للنبات وكانت أعلى  قیمة للمساحة الورقیة في فترة الري 

 طول

التقرح   
سم/   

١٥ 

١٠ 

٥ 

 صفر

 الـمـبـیـدات                               



في حین كانت اقل قیمة للمساحة الورقیة  عند فترة ٢سم ٨٧.١وللنباتات الغیر معاملة حیث بلغت 
  .  ٢سم ٢١.٩ساعة حیث بلغت  ٧٢ الري

  
 

    H.toruloidea   تأثیر فترات الري على اإلصابة بالفطر).٤(الشكل          
.  

    H.toruloidea   تأثیر فترات الري على بعض الصفات المظھریة وعلى االصابة بالفطر): ٢(الجدول 
فترات   المعامالت

  الري
  ساعة

 %
  لإلصابة

عــدد   
  قلم/الجذور 

طول  
المجموع 

الجذري   
  )سم (

عدد 
البراعم 
/ المتفتحة

  قلم

طول 
ت النموا

الخضریة   
  )سم(

عدد 
األوراق 
المتفتحة 

  قلم/

مساحة 
الورقة   

  )٢سم(

نباتات 
غیر 

معاملة 
  بالفطر 

  أ٨٧.١  أ٩.٩  أ١٥  أ١.٢  أ١٤.٢  أ١٦.٤  ھـ ٠  ١٢
  أ٨٥.٣  ب٨.٦  ب٩.١  أ ب١  أب١٢.٥  ب١٠.٧  ھـ ٠  ٢٤
  ج٣٥  ب ج٦.٤  ب ج٦.٣  أ ب١  ج- أ١١.٢  ب١٠.٢  ھـ ٠  ٤٨
  ھـ٢١.٩  ج د٣.٤  ج د٣.٤  أ ب١  ج د٧.٩  ج٦.٣  ھـ ٠  ٧٢

نباتات 
معاملة 
  بالفطر
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  .حسب اختبار دنكن  ٠.٠٥األحرف المختلفة تشیر إلى وجود اختالفات معنویة عند مستوى احتمال *    
 قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل**  

 
FIRST RECORD OF  HENDERSONULA BRANCH  WILT OF POPLAR 

IN IRAQ 
Nidhal Younis  Almurad 

Dept. of Plant Protection, College of Agric and Forestry. Mosul  Univ ., Iraq 
 

 ساعة    ٤٨ساعة                                          ریة كل  ١٢ربة كل                                      

  ٢٠٠٥) ٤(العدد) ٣٣(المجلد                           )ISSN 1815-316X(                             زراعة الرافدین  مجلة



ABSTRACT 
Platanus branch wilt was studied in Ninavha forest where the fungus  Hendersonula 

toruloidea Nattrass was regarded as potential pathogen. According to young shoot cutting  
bioassay  technique of  H.toruloidea culture filtrate. It was clear that culture filtrate caused  
shoot  
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cutting wilt after few days of treatment  Four fungicides( Atmy Benlate Daconil 
&Mancozeb)  were used to control the disease . All the fungicides caused significant 
inhibition to mycelium growth at 100mg/L ,and reduce significantly to canker development 
where the canker was 5.6 cm after using  ِ◌Atmy and 7.4,6.8cm Daconil and Mancozeb 
treatment  respectively ,while Benlate treatment  showed the  lowest effect with 9.3cm. 
Increasing irrigation intervals showed significant effect on artificial  infection 
percentage and the best irrigation intervals was 12 hours. The infection percentage 
was positively correlated with reducing of Irrigation intervals and that had an 
effect on the studied phenomenon 
  

  المصادر 
على اشجار  H.toruloidea  سمیة وامراضیة الفطر).٢٠٠٥(یحیى ونضال یونس المراد إبراھیم،بسام

  . ١٢١-١١٥) :٣٣( ٢مجلة زراعة الرافدین .الحمضیات 
 Hendersonula تنقیة وتشخیص السموم التي یفرزھا الفطر).١٩٨٦(القصاب ،عبد المطلب رضا حیدر

toruloidea Nattrass اربیل –جامعة صالح الدین .اجستیر ،كلیة العلوم ،رسالة م.  
ذبول افرع الیوكالبتوس وسمیة ).١٩٨٧(كریم ،خالد احمد ،احسان شفیق دمیرداغ وفیاض محمد شریف 

المجلة العراقیة . Hendersonula toruloidea Nattrassللمرض   براشح مزرعة الفطر المسب
 . ٩٣-١:٣) ٨( ٥) زانكو(للعلوم الزراعیة 

جامعة الموصل . دار الكتب للطباعة والنشر . الغابات والتشجیر).١٩٩٠(د هللا ، یاوزشفیق وعادل ابراھیم الكنانيعب
  .صفحة  ٢٢٤

الفطریات الممرضة والمنتجة للسموم الفطریة المصاحبة لبذور القطن ).٢٠٠٣(عبد هللا ،عفیف محمد راجح 
  .موصل جامعة ال،كلیة الزراعة والغابات ،اطروحة دكتوراه،

ترجمة ریاض فرنسیس دنخا .وظائف الفطریات متغذیة وعل). ١٩٨٨(سي .او وایناتر أر .غارواي،أم
  .صفحة  ٥٨٨وطالب عوید الخزرجي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

امراض البساتین والخضر ).١٩٨١(میخائیل،سمیر حسني ، عبد الحمید طرابیةوعبد الجواد الزرري 
  .صفحة ٢٨١دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،مؤسسة 
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