
 ندوة بعنوان   

 كٌفٌة أخذ القراءات المرضٌةعلى محصول القمح

 طرطوس _ محطة بحوث الجماسة   ثمركز بحو مكان التنفٌذ: 

 1045/ 1/ 41تارٌخ التنفٌذ: 

 (  محطة بحوث الجماسة   د. جالل عبود  ) – د. سمٌر األحمد    : طالنشا وامنفذ

 م. فادي عجً  -م . علً مسعود   –م. محمود معال  -نجوى الشٌخ م.   -م. أحمد خلٌل     

 م. حسٌن دٌب  ( -م. محمد شلهوم  -دائرة نقل التقانة )  م. طاهر خلٌل    

 ملخص عن النشاط واهم النتائج:

 عن األمراض التً تصٌب محصول القمح والتً تلخص باآلتً : تم توضٌح وشرح مفصل  

تعتبر األصداء من األمراض الواسعة االنتشار والتً تلحق أضرار جسٌمة بمحاصٌل  : Rustsأمراض األصداء أوالً: 

ٌمكنها القمح فً مناطق عدٌدة من العالم حٌث تنتقل جراثٌم هذه األمراض عبر مسافات شاسعة محمولة بالرٌاح لذا 

 . ومن أنواعها :ى فً مناطق بعٌدة جداً عن نشوئهاإصابة عوائلها حت

  صدأ الساق )الصدأ األسود(و      الصدأ البرتقالً )صدأ األوراق(و    الصدأ األصفر )المخطط(  

 :عن طرٌق  مقاومة أمراض األصداءوتتم 

 الزراعٌة. الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة_ استنباط أصناف مقاومة وهذا ما تقوم به برامج التربٌة فً 4   

 .اإلصابة_الزراعة المبكرة فً منتصف شهر تشرٌن الثانً والهروب من 1    

 وحسب طور النمو. اإلصابةالرش بالمبٌدات الفطرٌة فً بداٌة _3    

 الهامة جداً التً تصٌب القمح والتً تنتقل عن طرٌق البذار األمراضتعتبر من  :Smutsأمراض التفحمات  ثانٌاً:

 التفحم السائب  _     التفحم المغطى  :ومنها 

  التبقع الهلمنتوستوري       التبقع السبتوري        البٌاض الدقٌقً أمراض التبقعات:ثالثا: 

 ون على السنابل خالل فترة اإلزهارٌتمٌز هذا المرض بوجود إفرازات عسلٌة صفراء الل مهماز الشٌلم:رابعاً: 

 :)سلم بترسون _ كامبل (. تقّدر اإلصابة باستعمال المقٌاس :  تقدٌر اإلصابة باألصداء

O. منٌع ، ال توجد إصابة = R مقاوم ، وجود حلقات مٌتة من نسٌج النبات =MR متوسط المقاومة، وجود بثرات=

 القابلٌة لإلصابة= متوسط MS . صغٌرة الحجم محاطة بنكرزة

S.قابل لإلصابة، البثرات كبٌرة الحجم وقد تلتحم ببعضها البعض وغٌر محاطة بحلقات مصغرة= 

 تقدٌر اإلصابة بالتفحمات: تقدر اإلصابة بالتفحمات كنسبة مئوٌة من العدد الكلً للنباتات. و

 ورٌا( ونعتمد سلم )ساري وبرٌسكوت(._السبتالهلمنتوستوريتقدٌر اإلصابة بالتبقعات )البٌاض الدقٌقً_التبقع  و

 ( صفر ال توجد إصابات .0_ )

(_0E.هروب_ التوجد إصابة لكن ٌشك أن سبب ذلك هروب النبات من اإلصابة ) 



 _مقاوم بقع قلٌلة متباعدة على األوراق القاعدٌة.4

 ._مقاوم بقع قلٌلة على الثلث القاعدي للنبات واألوراق القاعدٌة مصابة بدرجة متوسطة3

 _متوسط القابلٌة لإلصابة.5

 _مصاب بشدة إلى ماقبل الورقة العلٌا.7

 _ شدٌدة اإلصابة حتى السنبلة. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


