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  2008، ) 1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  ساق وتبقع أوراق الیوكالبتوس ومكافحتهتعفن 

  

  ر عبد الوهاب شاكرنكو 

  جامعة بغداد/ مركز البحوث/متحف التاریخ الطبیعي

  

  الخالصة

Eucalyptusلوحظ على شتالت الیوكالبتوس  sp. ي اسفل المشاتل المحلیة تعفن فالمزروعة في

وقد تم عزل وتشخیص الفطر المسبب.الساق وتلون االنسجة بلون بني وظهور تبقعات على االوراق

Pestalotia maculiformans جابیةیار القابلیة االمراضیة وتطبیق فرضیة كوخ وكانت النتائج اباختوتم.

Benlateاختبار فعالیة المبیدات الفطریةاجري Topsin, Dithane-M المختبر وخارج المختبر، في45

0.001نلیت كان اكثر فاعلیة وتأثیرًا في إیقاف نمو الفطر حتى في حالة التراكیز الواطئة بواتضح بان المبید ال

  .لتر في البیت الزجاجي/غم0.60لتر في المختبر و /غم

  

Stem rot and leaf spot of Eucalyptus sp and its control

G. A. Shaker
Natural Historical museum - Researches center / Baghdad University

Abstract
Infected specimens of Eucalyptus spp. Myrtaceae received from local nursery 

were examined; they showed rotting and browning at the basal regions of their stems.
Isolations were made from the affected portions and a profusely growing 

fungus was obtained consistently and it was identified as Pestalotia maculiformans.
Successful pathogenicity tests were also carried out. Effect of three fungicides 
Benlate, Topsin and Dithane M-45 on the growth and sporulation of the pathogen was 
studied in vitro and in vivo, Benlate was found to be most effective even at 0.001 gm\
liter amongest all fungicides tested.

  

  المقدمة

Eucalyptusیعد الیوكالبتوس  sp.ها الدور من أشجار الغابات المهمة صناعیًا، ومن المعروف ان ل

كالكافور، ةوانتاج الزیوت النباتیة والعطور والصابون و المواد الطبیعیة والدوائیالورقالكبیر في صناعة 

، على أهمیة الفطر )2(و)1(لقد أكد .وتستعمل كوقود النتاج الفحم وكذلك یدخل في صناعة األثاث

Hendersonula spن األشجار منها أشجار الیوكالبتوسفي أحداث الموت التراجعي على مجموعة كبیرة م .

,phaseolina, Fusarium solaniأن) 3(وشخص  Fusarium oxysporum Macrophomina

Alternaria، الى ان الفطریات )4(اشار .تسبب الموت لبادرات الیوكالبتوس في نینوى sp, Cercosporasp

sp., Cylindrocladius sp., Gloeosporium sp., Macrophomina sp., Phyllostica sp., لها

ظهور اعراض التقرحات على الجزء الى) 5(واحداث التقرحات علیها، وكذلك أشارالدور في اصابة االوراق
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Diaportheالقاعدي من السیقان بسبب الفطر  cubensis، ان الخسائر التي احدثتها االمراض لمشاتل

الف دوالر من تكالیف 120وبقیمة 1979ملیون بادرة سنة 8.2من الغابات الصناعیة في فلوریدا تقدر باكثر 

ولظهور حاالت تعفن الساق وتلونه باللون البني مع تبقع االوراق فقد اجري هذا البحث ).6(انتاج الشتالت 

.الجل عزل مسبباته ومحاولة مقاومته

  

  المواد وطرق البحث

هــا تعفــن اســفل الســاق یت مصــابة ظهــرت علجمعــت عینــا:والتشــخیصمصــابة والعــزلالعینــاتالجمــع 

اللون البني على االوراق، واخذت العینات ووتلون االنسجة بلون بني وامتداده الى منطقة الجذور وظهور التبقع ذ

القطـع الصـغیرة وتعقیمهـا تغسل النماذج بالماء الجاري واخـذتم.من منطقة الساق القریبة من التربة ومن االوراق

م تــوغســلها بالمــاء المقطــر المعقــم وتجفیفهــا علــى اوراق الترشــیح و % 10ایبوكلورات الصــودیوم بواســطة محلــول هــ

قطـع لكـل طبـق ووضـعها فـي الحاضـنة علـى 4-3فـي اطبـاق زجاجیـة وبعـدد P.D.Aنقلها على الوسـط الغـذائي

  .أسبوعحین ظهور النمو الفطري بعد إلى1±م25ºدرجة 

بــالفحص المیكروســكوبي لهایفــات وجــراثیم والتراكیــب االخــرى تمــت عملیــة التشــخیص للمســبب المعــزول

  .)8(و)7(والخاصة بهاالتي یكونها الفطر وباالستناد على المفاتیح التصنیفیة 

ســلیمة ظاهریــًا مــن االصــابة ومتســاویة بــالعمریوكــالبتوستــم جلــب تســع شــتالت:القابلیــة االمراضــیة

لقحـت الشـتالت مـن االجــزاء P.D.Aلفطـر المعـزول علــى الوسـط تـم تحضــیر مـزارع نقیـة ل. والطـول قـدر االمكـان

یة للســاق وذلــك بعـد مســح المنطقــة المـراد تلقیحهــا بواســطة الكحـول االثیلــي وعمــل جـرح بســكین معقمــة ولــوث لفالسـ

شـتلة و لضـمان االصـابة غطیـت بقطعـة قطنیـة مبللـة بالمـاء /سم6طبق بقطر ) 1/4(الجرح باللقاح الفطري بمعدل

أما بالنسبة لالوراق فقد تـم تلویـث االوراق بعمـل خـدش . م لفها بورق سیلوفین الالصق وذلك لمنع التبخرالمعقم وت

للورقــة الواحـدة وتغطیتهــا بــالقطن 2ســم0.5نـامي علیهــا الفطــر بمسـاحة P.D.Aفـي ســطح الورقــة ثـم وضــع قطعــة 

لوثـت ت لكـل منهـا تـرك ثـالث مكـررات وكررت المعامالت ثالث مراالمبلل بالماء ولفها بورق السیلوفین الالصق، 

كمعاملـة مقارنـة وضـعت الشـتالت فـي بالوسط الغـذائي فقـط مـع تغطیتهـا بـالقطن المبلـل والملفوفـة بـورق السـیلوفین 

  .البیت الزجاجي لحین ظهور االعراض لتسجیل النتائج

وتجـرثم المسـبب نمـوفـيلدراسـة تـأثیر المبیـدات : ار فعالیة المبیدات الفطریـة فـي ظـروف المختبـرباخت

-Dithane M-45(80%)(Manganese ethylene bizdithio: المرضـي، تـم اختبــار ثـالث مبیـدات وهــي

carbamate). Benlate 50% {Methyl, 1-(butyl, carbamate), bensimidazollocarbamate}.

Topsin 70% [Dimethyle, 4 4-0 -phenyenebis thioallophanate)].  

لتر ماء مـن المستحضـر التجـاري لكـل مبیـد /غم 0.20، 0.15، 0.1، 0.05افیف تم تحضیر اربع تخ

5بقطــرة فــي أطبـاق زجاجیـة التـي تــم نقـل اقـراص الفطـر P.D.Aوعلـى اسـاس المـادة الفعالــة مـع الوسـط الغـذائي 

ت وتركــدرجةمئویــة 30أیــام وضــعت فــي حاضــنة بدرجــة حــرارة 10ملــم الیهــا مــن حافــة عزلــة نقیــة للفطــر وبعمــر 

تبـار فعالیـة المبیـدات وذلـك بادخـال خاعیـدت تجربـة ا.طـريقلتسجیل البیانات بقیـاس النمـو اللحین ظهور النموات 

، 0.001، 0.01المبید الذي هو ذو التركیز االقل وفعالیة اكبر على الفطر مع العمـل علـى خفـض التراكیـز الـى 

مكـرارات قـط بثالثـة مكـررات لكـل معاملـة وثـالثف TopsinوBenlate  لتر وذلك بالنسـبة المبیـدین/غم0.005

  .مقارنةالمعاملةل
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أجریـت التجربـة فـي ظـروف البیـت الزجـاجي بتحضـیر : اختبار فعالیة المبید األكفأ فـي البیـت الزجـاجي

ســت شــتالت مــن الیوكــالبتوس الســلیمة ظاهریــا وغیــر المصــابة والمتســاویة بــالعمر والطــول ولوثــت التربــة باللقــاح 

معلـق مـن المبیـد البنلیـت بتركیـز رش ، وبعـد ذلـك تـم ) سم9بقطر(شتلة / وبطبق واحد أیام 10-7مر الفطري بع

250، كان عدد الشتالت التي سقیت بـه هـو ثـالث شـتالت بنسـبة ) على اساس الملدة الفعالة (لتر ماء/غم0.6

لكـي تسـجل درجـات یـت الزجـاجي البتركت فـي ، قطشتلة وتركت الثالثة االخرى كمقارنة حیث سقیت بالماء ف/مل

  :االتیةاالصابة على المستویات

.)9(وحسب ما جاء في 

  .التوجد اصابة-

  .بدایة حدوث الذبول-1

.وجفاف فرع او فرعین من الغصن او ذبول القمةل ذبو -2

.ذبول وضعف االفرع مع االلتفاف وتمزق حواف االوراق وتساقطها-3

.جفاف الغصن بكامله-4

-:ب الدلیل المرضي وفق المعادلة التالیةوحس

100) * 4*4عدد االغصان من درجة +....+صفر*عدد االغصان من درجة صفر(
=الدلیل المرضي

)اعلى درجة اصابة*مجموع عدد الكلي لالغصان من  جمیع الدرجات (

  

  النتائج والمناقشة

هرت نموات كثیفة من هایفات فطر نتیجة لعملیة العزل من االجزاء المصابة ظ:العزل والتشخیص

بلون اسود داخل مستعمراته، Acervuliایام، وبعد مدة اسبوع یبدأ الفطر بتكوین االجسام 3-2بلون ابیض بعد 

مایكرون، 10-8ما یكرون وعرض 28-22بطول  Fusiform) مغزلي(الفطر بشكل مخروطي ثیموكانت جرا

ذاتبینما الخالیا الوسطیة الثالثة Hyalineعدیة للجرثومیة شفافة عدد خالیاها خمسة، الخلیة الراسیة والقا

شكل اسطواني، أما ألوانها فان الخلیة السفلیة بلون زیتوني فاتح والخلیتین العلویتین التي تلي السفلیة سوداء 

ة واطوالها على شكل شعیرات رفیعة بسیطة وشفافSetulateمن الزوائد 3-2داكنة، الخلیة القمیة تنتهي بعدد 

على انه . )5(، ) 10(مایكرون، والجرثومة الكونیدیة تنتهي بنتوء شفاف وهذا یطابق ما وجده 24-10من 

Pestalotiaالفطر  maculiformans تم تشخیص الفطر حیث ، )10(ذكر وهذا یطابق مع ما .)1( الشكل

Pestalotia maculiformans على أوراقEugenia jambos ر یعود الى عائلة وهذا االخیMyrtaceae 

  .ألشجار الیوكالبتوسP.maculiformansر وهذا مما یعزز تشخیصنا اصابة الفط

ظهرت االعراض على االوراق والسیقان كالتي شوهدت على الشتالت االصلیة :القابلیة االمراضیة

سیقان والبقع على االوراق في المصابة سابقًا كظهور التعفن والتلون البني على السیقان في معاملة تلویث ال

وتم عزل المسبب . مع عدم وجود أیة إصابة في معاملة المقارنة)3،2(معاملة تلویث االوراق في الشكل

Pestalotia maculiformansنفسه الذي تم التلویث بهالمرضي من المعامالت الملوثة مرة ثانیة وكان الفطر 

.  

، Topsinینان المبید-1-یظهر من الجدول : المختبرالیة المبیدات الفطریة داخل عاختبار ف

Benlate 0.15، 0.1، 0.05نمو الفطر في جمیع التراكیز التي استخدمتایقاففي اعلیةهي اكثر ف ،
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ومن . كما في معاملة المقارنة Dithane M-45لتر ، بینما حصل نمو للفطر في المعاملة المبید /غم 0.20

عند التراكیز القلیلة  Topsinذو فعالیة اكثر مقارنة بالمبید  Benlateأن المبید فانه یبین - 2-الجدول

هو األكفا واالنسب للقضاء على الفطر Benlateلتر، ومن هذا نستدل ان المبید /غم0.01، 0.005، 0.001

P maculiformans.  

لوثت بالفطر وسقیت بمعلق وجد ان الشتالت التي: في البیت الزجاجيBenlateار فعالیة المبید باخت

مقارنة بمعاملة المقارنة والتي ادى التلویث بالفطر اصابتها اصابة كاملة)16.66(المبید لم تحدث بها اصابة

  .بنلیت كفوء في مقاومة هذا المرضان المبید -3- الجدول مما یستدل من)83.33(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Pestalotia maculiformansیبین الجراثیم الكونیدیة للفطر ) 1(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تلون بني على األجزاء القاعدیة من نبات الیوكالبتوس الملوث-على الیمین) 2(الشكل 

  لیمنبات س-على الیسار
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  یبین البقع على  األوراق المصابة للیوكالبتوس) 3(الشكل 

  

  Pestalotia maculiformansطریة في نمو الفطر المبیدات الفتراكیز مختلفة منتأثیر ) 1(جدول 

  )مس(بداللة قطر المستعمرة

  

  المبیدات

  التراكیز

  لتر/غم0.20  لتر/غم0.15  لتر/غم0.1  لتر/غم0.05

Benlate*صفر  صفر  صفر  صفر  

Topsinصفر  صفر  صفر  صفر  

Dithane M-45سم2.8  سم3  سم4  صفر  

  سم4.6  سم4.6  سم4.5  سم4.4مقارنة

  م بالجدول یمثل معدل ثالث مكرراتقر كل* 

  

  للمبیدات الفطریةالواطئةعند التراكیز maculiformansPestalotiaیبین نمو الفطر)2(جدول 

  )سم(بداللة قطر المستعمرة

  المبیدات
  التراكیز

  لتر/غم0.010  لتر/غم0.005  لتر/غم0.001

Benlate*صفر  صفر  صفر  

Topsin3.6سم0.9  سم1.1  سم  

  سم   5  سم  5  سم  5مقارنة

  كل رقم بالجدول یمثل معدل ثالث مكررات*

  

  في البیت الزجاجي Benlateفعالیة المبید )3(جدول 
  مقارنة  المعاملة بالمبید  

  83.33  16.66  الدلیل المرضي
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