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مرض خياس طلع النخيل(الخامج)
محمد عامر فياض /كلية الزراعة جامعة البصرة
يعد مرض خياس طلع النخيل أحدج أهم االمراض التي تصيب أشجار النخيل أذ يسبب تلف كامل أو شبه كامل
للنورات الزهرية(الطلع) .ينتشر المرض في بساتين نخيل العراق وفي البحرين واالمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية ودول المغرب العربي ومصر وايران كما سجل عام  5002على بعض نخيل التمر في اسبانيا
(.) Abdullah,et al,2005تتفاوت الخسارة الناجمة عن المرض من عام الى اخر تبعا للظروف البيئية السائد اذ
تزداد االصابة بهذا المرض في السنوات التي تتميز بشتاء بارد طويل مصحوب بارتفاع الرطوبة النسبية .ال توجد
دراسات وافية عن مقدار الخسارة الناجمة عن المرض ,اذ ان معظم الدراسات كانت عبارة عن تقديرات لنسب
االصابة (نسبة النخيل المصاب من مجموع عدد النخيل في العينة) .قدرت نسبة االصابة بخياس طلع النخيل في
العراق عام  7711ب  %71وفي عام  %19.7 7797وفي عام  %12 7797وفي  5002تراوحت بين -55.9
 %57.2وفي عام  5001قدرت نسبة االصابة بين  %1-7.2وفي عام  5007/5009بلغت نسبة االصابة -70.2
 %77.1اما في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية فقد قدرت االصابة ب %12عام Zaid( 5005
وآخرون  )5005,اما في المغرب العربي فقد قدرت االصابة بحدود  .%72كما قدرت بعض الدراسات مقدار
الخسارة في الحاصل الناجمة عن المرض بحدود 22ألف طن من التمور (عبد الحسين .)7792,يسمى المرض في
شمال أفريقيا بالخامج  ,وقد تطلق هذه التسمية على كل التعفنات التي تصيب االجزاء الزهرية والثمار والبرعم
الرئيسي للنخلة.
تتفاوت اصناف نخيل التمر في حساسيتها لإلصابة اذ تعد فحول النخيل (االصناف المذكرة) وخاصة الصنف خكري
من أكثر االصناف حساسية للمرض بينما تعد اصناف اناث النخيل مثل الساير والخضراوي والبريم والكنطار
والخستاوي والخصاب من أكثر االصناف الحساسة لإلصابة في حين تعد اصناف البرحي والحالوي والجبجاب
والديري اصناف متوسطة الحساسية .لوحظ هذا العام انتشار ملحوظ لمرض خياش طلع النخيل في بساتين النخيل في
محافظتي البصرة وذي قار وميسان وقد يعود ذلك الى الظروف البيئية التي تميزت بانخفاض ملحوظ في درجات
الحرارة استمر لفترة غير قصيرة اضافة الى ارتفاع الرطوبة النسبية بسبب االمطار الغزيرة ،كما ان تراكم لقاح
المسبب الناجم عن قلة االهتمام بنظافة النخيل (أزاله الطلع المصاب وبقايا العذوق والتكريب وغيرها) وعدم وجود
برنامج لمكافحة النخيل المصاب من قبل المزارعين ،كل هذه العوامل ادت مجتمعة زيادة ملحوظة في نسبة االصابة
بالمرض .ومن المعروف ان مرض خياس طلع النخيل يعد من االمراض المستوطنة في العراق اال انه بتوفر
الظروف البيئية المشار لها في اعاله ممكن ان يتحول الى مرض وبائي كما حدث عام  7717حيث وصلت نسبة
االصابة في بساتين البصرة الى  %90كما ظهر بشكل وبائي نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي.تزداد االصابة
بهذا المرض في البساتين المهملة ،رديئة الصرف والتي تمتاز بارتفاع نسبة الملوحة فيها( .البكر )7715,
المسبب-:يتسبب مرض خياس طلع النخيل بشكل اساسي عن الفطر Mauginiella scaettae Cav.يصيب الفطر
ازهار النخيل المذكرة والمؤنثة على حد سوا ويتميز الفطر بتكوينه ابواغ مفصلية Atrthrosporeشفافة مستطيلة
الشكل عادة تتكون من خلية واحدة او تكون مقسمة بجدر عرضية الى خليتين الى اربعة خاليا وتتكون االبواغ في
سالسل على اطراف حوامل كونيدية .كما اشارت بعض الدراسات الى وجود فطريات اخرى مصاحبة للطلع المصاب
قد تكون مسببات ثانوية للمرض مثل  Fusarium moniliformeو  F.solaniو Thielaviopsis paradoxa
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و Diplodia phonicumوفي الكويت اشير الى ان البكتريا Serratia marcesensتسبب عفن وردي على طلع
نخيل التمر(البكر) Raiz et al 2009;7715,
للفطر Mauginiellaضربان مختلفان من الناحية المظهرية اال انهما متشابهان من حيث القدر االمراضية ,يتصف
الضرب االول بكون لون المستعمرة ابيض بداية النمو يتحول الى اسود اللون بعد بضعة ايام لذلك يسمى الضرب
االسود  Black typeويتميز بسرعة النمو اذ يكتمل نمو المستعمرة في طبق الزرع قطر 7سم خالل سبعة ايام .أما
الضرب االخر فيتصف بكونه بطيء النمو ويبقى لون المستعمرة ابيض مصفر طيلة حياة الفطر ويسمى الضرب
االبيض  White typeكما تكون ابواغه أصغر من الضرب االسود.ومن الجدير بالذكر ان الضرب االبيض هو
الشائع كمسبب للمرض في معظم مناطق زراعة النخيل.
يبقى الفطر المسبب للمرض من موسم الى اخر على هيئة غزل فطري اما في الطلع المصاب الباقي على النخيل من
الموسم السابق او في عرجون الطلع او في قواعد السعف .عند توفر الظروف المالئمة تبدأ اصابة الطلع قبل خروجه
من اباط االوراق  ,وبعد ظهور الطلع بداية الربيع يظهر على غالف الطلع المصاب بقع بنية او صدئية اللون اما
السطح الداخلي للطلع المصاب فيتميز بكونه اصفر اللون تظهر عليه بقع سمراء .يهاجم الفطر االجزاء الداخلية للطلع
اذ تصاب االزهار والشماريخ الزهرية وعادة يفشل الطلع المصاب بالتفتح ،ما عند تفتح الطلع المصاب فيالحظ وجود
مناطق متعفنة بنية اللون الى سوداء تكون مغطاة بمسحوق ابيض هو عبارة عن ابواغ الفطر المسبب .قد يظهر
المرض على النخلة نفسها عام بعد اخر او قد يظهر عام ويختفي عام اخر ,وبشكل عام تزداد االصابة بالمرض عندما
تتميز الظروف البيئية بشتاء بارد ممطر وطويل نسبيا.تعتبر درجة الحرارة  50-72سليزية هي الدرجة المثلى لنمو
الفطر المسبب ,ويموت الفطر خالل  7-2ايام عند تركه على درجة حرارة  22سليزية.
تعتمد إجراءات مكافحة مرض خيا س طلع النخيل على ازالة وحرق الطلع المصاب وعدم استخدام لقاح من أفحل
مصابة اضافة الى االهتمام بنظافة النخيل بشكل عام.كما تعد بعض المبيدات الفطرية فعالة في مكافحة المرض على
ان تكون الرشة االولى في شهر تشرين الثاني والرشة الثانية في كانون الثاني .كما اشارت بعض الدراسات ان الفطر
 Trichoderma harzianumوالبكتريا  Psedomonas fluorescenceثبطت بشكل واضح نمو الفطر المسبب
داخل االطباق وقللت من االصابة بالمرض عند استخدامهما بشكل معلق رشا على راس النخيل.
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