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المقدمة

ــه يشــكل مصــدرًا أساســيًا للغــذاء لمعظــم شــعوب  ــة، كون ــة عالمي لمحصــول القمــح الطري/الليــن .Triticum aestivum L أهمي
ــة للزراعــة،  ــم، ويعــد المحصــول االســتراتيجي األول فــي ســورية، حيــث يشــغل حوالــي 25 % مــن مجمــل األراضــي القابل العال

وتتركــز معظــم زراعتــه فــي محافظــة الحســكة شــمال شــرق ســورية )المجموعــة اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2012(.
ــة كالجفــاف والحــرارة المرتفعــة، وبخاصــة فــي طــور التســنبل وامتــالء  ــد مــن اإلجهــادات ســواء الالأحيائي يتعــرض القمــح للعدي
ــراض  ــة األم ــرز أهمي ــه. تب ــي إنتاجيت ــلبًا ف ــر س ــي تؤث ــر الحشــرية الت ــات الحشــرية أو غي ــراض واآلف ــة كاألم الحــب، أو األحيائي
الفطريــة علــى القمــح وبخاصــة أمــراض الصــدأ مــن بيــن جملــة تلــك اإلجهــادات، ســيما وأنهــا تتــردد مــن عــام إلــى آخــر مســببة 
أضــرارًا ال يســتهان بهــا فــي معظــم مناطــق زراعــة القمــح فــي ســورية، وفــي العالــم أيضــًا، وبشــكل خــاص مــرض الصــدأ األصفــر 
 Puccinia striiformis f. sp. والــذي يســببه الفطــر Strip Rust أو مــا يســمى أيضــًا بالصــدأ المخطــط Yellow Rust
tritici ويعــد مــرض الصــدأ األصفــر أحــد العوامــل التــي تــؤدي إلــى انخفــاض إنتــاج المحصــول، وهــو مــن أهــم أمــراض القمــح 

.)Johnson, 1988(
ينتشــر هــذا المــرض فــي ســورية فــي کل مناطــق زراعــة القمــح وبخاصــة فــي الحقــول المرويــة وفــي مناطــق االســتقرار األولــی، 
وتــزداد أهميتــه فــي المواســم الممطــرة حيــث ينتشــر ليصــل إلــی مناطــق االســتقرار الثانيــة والثالثــة، وبخاصــة فــي المناطــق الشــمالية 

والشــمالية الشــرقية، والتــي تضــم أکبــر المســاحات المزروعــة بالقمــح الطــري وكان ســببًا أساســيًا فــي اســتبعاد بعــض األصنــاف 

نتاجه تأثير �لمعامالت �لكيميائية ضد �لصدأ �ألصفر على إصابة �لقمح و�إ

عمر�ن يوسف)1(، حليم يوسف)1(، آالن رمو)1(، محمود حسن)1(، سلطان شيخ موس)1(، أفريم عيسى)1(، نوز�د سليمان)1(، وعبد�لرحمن عيسى)1(

)1(. الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سورية.
)om_youssef@yahoo.com  :للمراسلة: د. عمران يوسف، مركز بحوث القامشلي، القامشلي، سورية. البريد االلكتروني(

�لملخص
أظهــرت نتائــج اختبــار فعاليــة تســعة مبيــدات فطريــة مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة اســتخدمت فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر 
المتســبب عــن الفطــر Puccinia striiformis f. sp. tritici علــى القمــح الطــري شــام8 خــال عــام 2011 فــي مركــز بحــوث 
ــًا، وبفعاليــة بلغــت 100 % عنــد اســتخدام  القامشــلي شــمال شــرق ســورية )موقــع الينبــوع(. إن هــذه المســتحضرات توقــف المــرض كلي
المبيــد فوليكــور بمعــدل 1 ل/هكتــار بــدءًا مــن اليــوم الخامــس مــن الــرش ولمــدة 20 يومــًا ويليــه المبيــد ناتيفــو بفعاليــة 94.64 %، ثــم 
المبيد مارلو)88.23 %(، ثم المبيد فوليكور بمعدل 0.5 ل/هكتار )86.51 %(. يلي ذلك المبيدان بايفيدان )84.79 %( وأورتيفا 
)80.79 %(، بينمــا كانــت فعاليــة بقيــة المبيــدات دون 70 %. ولــم تبــد المبيــدات المختبــرة أيــة ســمية واضحــة علــى نباتــات القمــح عــدا 
المبيــدات فوليوجولــد وســكور وبايفيــدان ومارلــو التــي أبــدت ســمية. لــم تشــر النتائــج إلــى فروقــات معنويــة فــي طــول الســنبلة عنــد اســتخدام 
مختلــف المبيــدات مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. كمــا دلــت النتائــج إلــى زيــادة فــي متوســط عــدد الحبــوب فــي الســنبلة ووزن األلــف 
حبــة عنــد جميــع المبيــدات المختبــرة مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. كذلــك ســجلت زيــادة فــي الغلــة عنــد جميــع المبيــدات مقارنــة مــع 
الشــاهد غيــر المعامــل فيمــا عــدا معاملتــي المبيــد فوليوجولــد وبيكربونــات الصوديــوم 5 %، وســجلت أعلــى زيــادة معنويــة فــي الغلــة عنــد 

اســتخدام المبيــد فوليكــور بالمعدليــن 1 و 0.5 ل/هكتــار.

�لكلمات �لمفتاحية: الصدأ األصفر، المبيدات الفطرية، المكافحة الكيميائية، سورية، قمح.
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الطريــة مــن الزراعــة آنــذاك كاألصنــاف المكســيكية )Mamluk et al., 1990(. علمــًا أنــه قــد وصلــت نســبة إصابــة حقــول القمــح 
ــرة  ــي شــمال شــرق ســورية، وســبب المــرض خســائر كبي ــى 100 % وبشــدة تجــاوزت S 50 ف ــي عــام 2010 إل ــن ف الطري/اللي
فــي اإلنتــاج، واســتبعد الصنــف القابــل لإلصابــة شــام 8 مــن الزراعــة فــي شــمال شــرق ســورية علــى إثــر ذلــك )يوســف، 2010؛ 

ــف، 2011(. Youssef, 2010؛ يوس
ظهــر مــرض الصــدأ األصفــر فــي العــراق بشــكل وبائــي خــالل عامــي 2009 و2010 وســبب خســائر كبيــرة فــي اإلنتــاج وأبــدت 
جميــع األصنــاف المزروعــة قابليــة لإلصابــة تجــاه المــرض )Al Maaroof et al., 2010(. وفــي الصيــن، ســبب مــرض الصــدأ 
ــاج  ــي اإلنت ــد ف ــار وتراوحــت نســبة الفق ــن هكت ــة بـــ 6 ماليي ــدرت المســاحة المصاب ــي عــام 2009، ق ــرة، فف ــر خســائر كبي األصف
مابيــن Zou et al., 2010( % 50–10(. كمــا وصلــت نســبة الفقــد فــي إنتــاج القمــح فــي إيــران إلــى 2.5 مليــون طــن عــام 1993 

.)Afshari et al., 2010(
ُيكافــُح هــذا المــرض عــادة باســتخدام األصنــاف المقاومــة واتبــاع العمليــات الزراعيــة المناســبة، ويمكــن لبعــض المبيــدات الفطريــة 

.)Coakley et al. 1988( الجهازيــة الحــد مــن انتشــار المــرض، وهــذا يتوقــف علــى توقيــت موعــد الــرش
ــر  ــرض الصــدأ األصف ــة م ــة مكافح ــى إمكاني ــل Cyproconazol إل ــة مث ــدات الفطري ــة بعــض المبي ــار فعالي ــج اختب ــارت نتائ أش
ــم، بعــد االنتشــار الوبائــي للمــرض عــام 2010  ــد اســتخدامها فــي بدايــة ظهــور المــرض )Youssef et al., 2009(. كذلــك ت عن
ــث  ــي مكافحــة المــرض حي ــدة ف ــة جي ــة، فأعطــى فعالي ــد آخــر مــن المجموعــة نفســها بعــد ظهــور المــرض بشــدة قوي ــار مبي اختب
توقــف المــرض كليــًا بعــد مــرور ثالثــة أيــام مــن الــرش ولمــدة أســبوعين ثــم عــاود الظهــور مجــددًا ولكــن بنســبة وشــدة أقــل. كمــا 
 Tradiminol، Fluzilazol، Benconazol، Difenoconazol، تــم اختبــار مجموعــة مــن المبيــدات األخــرى تعــود لمركبــات
Mancozeb و Thiophanate methyl ســعيًا إليجــاد مبيــد أمثــل لمكافحــة المــرض لكــن كانــت فعاليتهــا ضعيفــة إلــى متوســطة 
عنــد اســتخدامها بعــد ظهــور المــرض )يوســف وآخــرون، 2011(. وقــد نّبــه  )Brown )1987 إلــى ضــرورة رش كامــل الحقــل 
ــط  ــتخدام خالئ ــت اس ــا أثب ــل. كم ــي الحق ــة ف ــؤر اإلصاب ــاهدة ب ــور مش ــة ف ــة لإلصاب ــاف القابل ــبة لألصن ــة بالنس ــدات الفطري بالمبي
لمركبــات التريــازول )Propiconazole + Difenoconazole( أو خالئــط مــن مركبــات التريــازول مــع مركبــات الســتروبيلورين 
 .)Abu El-Naga et al., 1999( فعاليــة عاليــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر )Epoxiconazole+ Pyraclostrobin(
ــة قبيــل اإلزهــار هــي عمليــة اقتصاديــة مــع وجــوب مراعــاة الظــروف البيئيــة الســائدة  إن الــرش بالمبيــدات الفطريــة حتــى مرحل
واإلنتاجيــة المتوقعــة )Chen, 2005(، إال أن نتيجــة اختبــار فعاليــة هــذه المبيــدات قــد تكــون مختلفــة حســب موعــد الــرش وطــور 
ــذا البــد مــن اســتمرار العمــل علــى اختبــار فعاليــة مجموعــات أخــرى مــن المبيــدات الفطريــة فــي ظــل غيــاب  نمــو المحصــول. ل
ــدات  ــة مجموعــة مــن المبي ــار فعالي ــى اختب ــد هدفــت هــذه الدراســة إل ــا فق ــاف محســنة مــن القمــح مقاومــة للمــرض. ومــن هن أصن

الفطريــة الحديثــة وبعــض المركبــات الكيميائيــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر علــى القمــح.

مواد وطرائق البحث

نفــذت التجربــة فــي محطــة بحــوث الينبــوع بالمالكيــة )شــمال شــرق ســورية( فــي موســم 2011/2010 وذلــك بزراعــة صنــف القمــح 
الطــري شــام 8 القابــل لإلصابــة بمــرض الصــدأ األصفــر بتاريــخ 2010/11/15 بمعــدل 150 كــغ بذار/هكتــار، ضمــن قطــع تجريبيــة 
ــة علــى خطــوط بمســافة 20 ســم بيــن كل خطيــن، مــع تــرك  ــذارة آلي بأبعــاد 160×200 ســم، والمســافة بينهــا 100 ســم، بوســاطة ب
ــج  ــت النتائ ــة. حلل ــوائية الكامل ــات العش ــم القطاع ــق تصمي ــرات وف ــالث م ــة ث ــررت كل معامل ــالت، وك ــن المعام ــم بي ــل 50 س فاص

.Genstat 7 ــج باســتخدام برنام

اختبــرت فعاليــة 9 مبيــدات فطريــة مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة باإلضافــة إلــى محاليــل كلوريــد البوتاســيوم وبيكربونــات الصوديوم 
والشــاهد المعامــل بالمــاء العــادي فقــط وذلــك برشــة واحــدة فقــط عنــد بدايــة ظهــور اإلصابــة فــي طــور التســنبل )جــدول 1(:
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جدول 1: المبيدات الفطرية والمركبات الكيميائية المختبرة ومعدالت استخدامها في مكافحة مرض الصدأ األصفر على القمح، محطة بحوث الينبوع -المالكية 
خالل موسم 2011/2010

معدل االستخدام /هكتارالمادة الفعالة ونسبتهااالسم التجاري للمبيدم
300 ل/هكتارماء عاديشاهد غير معامل1
0.5 و 1 ل/هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور2
200 غ/هكتارTrifloxystropin 250 g/kg + Tebuconazole 500/g/kg ناتيفو3
800 مل/هكتار]Flusilazole 250 g/kgمارلو4
500 مل/هكتارTriadiminole 250 g/lبايفيدان5
800 مل/هكتارAzoxystrobin 250 g/lاورتيفا6
500 مل/هكتارDifenoconazole 250 g/lسكور7
250 غ/هكتارTrifloxystropin 50%فلنت8
300 مل/هكتارBenconazole 100 g/lدونا9
2 ل/هكتارPhynoxam 37.5 g/l + Chlorothalonil 500 g/ lفوليوجولد10
300 ل/هكتار كلوريد البوتاسيوم 1 % و 3 %كلوريد البوتاسيوم11
300 ل/هكتاربيكربونات الصوديوم 5 %بيكربونات الصوديوم 12

ــة  ــات وبداي ــخ الزراعــة واإلنب ــة مــن تاري ــات المطلوب ــة البيان ــم تســجيل كاف ــة الالزمــة وت ــة الخدمــات الزراعي ــة كاف قدمــت للتجرب
ظهــور اإلصابــة بالمــرض ونســبته وشــدته. كمــا قــدرت نســبة اإلصابــة وكذلــك تــم حســاب شــدة اإلصابــة علــى 100 نبــات )إشــطاء( 
 Peterson et al,( )100-0( ــدل ــاس Cobb المع ــی مقي ــادًا عل ــرش إعتم ــد ال ــل وبع ــة قب ــي المكــررات الثالث ــة وف ــي كل معامل ف

1948( ومــن خــالل العالقــة:
شدة اإلصابة = )مساحة النسيج المصاب / المساحة الكلية( × 100

كما تم حساب فعالية المبيد وفق العالقة التالية:  
PE=100-)T*C(*100

حيث PE = فعالية المبيد )%( 
T = شدة إصابة المعاملة بعد الرش )%( / شدة إصابة المعاملة قبل الرش )%(

C = شدة إصابة الشاهد بعد الرش )%( / شدة إصابة الشاهد قبل الرش )%(
تــم أخــذ قــراءات المــرض بعــد كل أســبوع بــدءًا مــن أول قــراءة للمــرض. وعنــد الحصــاد فــي 2011/6/4 أخــذ متوســط أطــوال 20 
نباتــًا ومتوســط أطــوال 20 ســنبلة، ومتوســط عــدد الحــب فــي 20 ســنبلة، ووزن األلــف حبــة واإلنتاجيــة فــي كل معاملــة علــى حــدة 

. )Agrios, 2005(

النتائج والمناقشة
ســجل أول ظهــور لإلصابــة بمــرض الصــدأ األصفــر علــى صنــف القمــح الطــري القابــل لإلصابــة شــام 8 فــي موقــع التجربــة فــي 
  S 8.3 - S 27.3 محطــة الينبــوع بتاريــخ 2011/4/28، وتراوحــت شــدة اإلصابــة فــي المعامــالت المختلفــة قبــل الــرش مــا بيــن
بمتوســط قــدره S 13.6. تباينــت شــدة اإلصابــة فــي مختلــف المعامــالت بعــد مــرور أســبوع وأســبوعين مــن الــرش وبلغــت 86.7 
S فــي معاملــة الشــاهد )جــدول 2(. فــي حيــن تراجعــت شــدة اإلصابــة فــي معاملــة المبيــد فوليكــور إلــى الصفــر عنــد التركيــز 1 ل/
هكتــار،  و S 10 عنــد التركيــز 0.5 ل/هكتــار للمبيــد نفســه. وأصبحــت S 3.3 عنــد المبيــد ناتيفــو و  S15 عنــد المبيــد بايفيــدان و 
S 23.3 عنــد المبيديــن مارلــو وســكور و S 33.3 عنــد المبيــد أورتيفــا، بينمــا تجــاوزت شــدة اإلصابــة فــي باقــي المعامــالت قيمــة 

.S 60
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جدول 2: متوسط شدة المرض قبل وبعد الرش لمكافحة مرض الصدأ األصفر على القمح، محطة بحوث الينبوع، المالكية خالل موسم 2011/2010

المعاملة
متوسط شدة اإلصابة )%(

بعد الرش بأسبوعينبعد الرش بأسبوعقبل الرش
11.786.786.7شاهد

27.326.733.3اورتيفا
13.38.315بايفيدان
8.303.3ناتيفو

1053.370فوليوجولد
106063.3كلوريد الكالسيوم 3%
106073.3كلوريد الكالسيوم 1%

1056.766.7بيكربونات الصوديوم 5%
16.773.380دونا

1016.723.3سكور
1000فوليكور 1 ل/هـ

106.710فوليكور 0.5 ل/هـ
16.753.360فلنت
26.716.723.3مارلو

أظهــرت نتائــج اختبــار فعاليــة المبيــدات الفطريــة والمــواد مــن مجموعــات كيميائيــة مختلفــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر علــى 
القمــح )جــدول 3( توقــف المــرض كليــًا وبفعاليــة بلغــت 100 % عنــد اســتخدام المبيــد فوليكــور بمعــدل 1 ل/هكتــار ســواء بعــد أســبوع أو 
أســبوعين مــن رش المبيــد، تــاله المبيــد ناتيفــو بفعاليــة 94.64 % ثــم المبيــد مارلــو 88.23 %، ثــم المبيــد فوليكــور مجــددًا لكــن بالمعــدل 
0.5 ل/هكتــار 86.51 %، وتالهمــا المبيــدان بايفيــدان 84.79 % و أورتيفــا 83.79 %، فــي حيــن جــاءت فعاليــة بقيــة المبيــدات دون الـــ 
70 % ولــم تبــد مركبــات كلوريــد البوتاســيوم وبيكربونــات الصوديــم بالتراكيــز المســتخدمة أيــة فعاليــة إزاء المــرض علمــًا أنــه أشــير إليهــا 
فــي بعــض الدراســات بأنهــا أعطــت فعاليــة فــي مكافحــة مــرض البيــاض الدقيقــي. ولــم تبــد المبيــدات المختبــرة أيــة ســمية واضحــة علــى 

نباتــات القمــح عــدا المبيــد فوليوجولــد حيــث ســجلت لديــه ســمية خفيفــة تمثلــت بالدرجــة )2( وتلتــه المبيــدات ســكور وبايفيــدان و مارلــو.
جدول 3: فعالية بعض المبيدات الفطرية تجاه مرض الصدأ األصفر والسمية النباتية على القمح، محطة بحوث الينبوع، المالكية خالل موسم 2011-2010

السمية على النباتفعالية المبيد  بعد أسبوعين من الرش )%(معدل االستخدام /هكتارالمادة الفعالةاإلسم التجاري للمبيدم
11000ل /هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور1
+ Trifloxystropin 250 g/Kg ناتيفو2

Tebuconazole 500/g/Kg
20094.640 غ/هكتار

80088.231 مل/هكتارFlusilazole 250 g/kgمارلو3
0.586.510 ل/هكتارTebuconazole 250 g/lفوليكور4
50084.791 مل/هكتارTriadiminole 250 g/lبايفيدان5
80083.790 مل/هكتارAzoxystrobin 250 g/lاورتيفا6
50068.571 مل/هكتارDifenoconazole 250 g/lسكور7
25051.530 غ/هكتارTrifloxystropin 50%فلنت8
30035.380 مل/هكتارBenconazole 100 g/lدونا9
314.610 ل/هكتاركلوريد البوتاسيومكلوريد البوتاسيوم103%
1510.020 كغ/هكتاربيكربونات الصوديومبيكربونات الصوديوم 115%
+ Phynoxam 37.5 g/l فوليوجولد12

Chlorothalonil 500 g/ l
25.572 ل/هكتار

11.120 ل/هكتاركلوريد البوتاسيومكلوريد البوتاسيوم 131%
2.392أقل فرق معنوي  L.S.D.عند مستوى احتمال 5 %

  C.V  1.7معامل التباين

بينــت نتائــج المبيــدات المختبــرة الســابقة عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي طــول الســنبلة مــا بيــن المعامــالت المختلفــة مقارنــة مــع الشــاهد 
غيــر المعامــل. كمــا أظهــرت النتائــج زيــادة فــي متوســط عــدد الحــب فــي الســنبلة ووزن األلــف حبــة عنــد اســتخدام جميــع المبيــدات المختبــرة 
مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل. وكانــت أعلــى القيــم عنــد اســتخدام المبيــد فوليكــور 1) ل/هكتــار(، حيــث بلــغ متوســط عــدد الحــب 58 
حبة/ســنبلة، تــاله المبيــدان مارلــو و أورتيفــا بمعــدل 56 حبة/ســنبلة لــكل منهمــا، بينمــا بلــغ متوســط عــدد الحــب فــي معاملــة الشــاهد 47 حبــة/ 

ســنبلة )جــدول 4(.
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جدول 4: تأثري املبيدات الفطرية املختربة يف بعض مكونات غلة القمح، ضمن تجربة مكافحة مرض الصدأ األصفر، محطة بحوث الينبوع، املالكية خالل موسم 

2011/2010

متوسط طول المعاملة
السنبلة/ سم

متوسط عدد الحب 
اإلنتاجية )كغ/هكتار(وزن األلف حبة)غ(في السنبلة

الفرق في اإلنتاجية 
مقارنة مع الشاهد (

كغ/هكتار

الترتيب من حيث 
اإلنتاجية

8.74730.12318011شاهد
8.85632.427454274اورتيفا
8.45032.826273095بايفيدان
8.84534.228685503ناتيفو

13- 8.75031.42023295فوليوجولد
8.551.630.82395779كلوريد الكالسيوم1 %
8.54931.223573910كلوريد الكالسيوم 3 %
بيكربونات الصوديوم 

% 58.35429.22105213 -12

8.65529.223573910دونا
8.55433.125372197سكور

8.95833.429105921فوليكور 1 ل/هـ
8.85532.628755572فوليكور 0.5 ل/هـ

8.75331.624401228فلنت
8.85630.225972796مارلو

 L.S.D أقل فرق معنوي
عند مستوى احتمالية 

% 5
1.1671.091.71284.6

C.V 27.43.214.8معامل التباين

ســجلت أعلــى قيمــة لــوزن األلــف حبــة عنــد اســتخدام المبيــد ناتيفــو وكانــت 34.2 غ، وتــاله المبيــد فوليكــور 33.4 غ بالمعــدل 1 ل/
هكتــار مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل الــذي كان لــه وزن األلــف حبــة 30.1 غ. كذلــك ســجلت زيــادة فــي الغلــة عنــد اســتخدام 
جميــع المبيــدات مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل فيمــا عــدا معاملتــي المبيــد فوليوجولــد وبيكربونــات الصوديــوم 5 % حيــث جــاءت 
أقــل مــن الشــاهد، ويعــزى ذلــك إلــى الســمية الظاهريــة وغيــر المباشــرة التــي أبدتهــا هــذه المــواد علــى نباتــات القمــح. ســجلت أعلــى 
ــار  ــت 2910 و 2875 كغ/هكت ــث كان ــار حي ــن 1 و 0.5 ل/هكت ــور بالمعدلي ــد فوليك ــد المبي ــوي عن ــكل معن ــة وبش ــي الغل ــادة ف زي
مقارنــة مــع الشــاهد غيــر المعامــل 2318 كغ/هكتــار أي بزيــادة مقدارهــا 592 و 557 كغ/هكتــار علــى التوالــي مقارنــة مــع الشــاهد. 
ثــم جــاء المبيــد أورتيفــا بزيــادة 427 كغ/هكتــار والمبيــد بايفيــدان بزيــادة قدرهــا 309 كغ/هكتــار عــن الشــاهد. أمــا بقيــة المبيــدات 
)مارلــو، ســكور، فلنــت وملــح كلوريــد البوتاســيوم بالتركيزيــن 3 % و 1 %(، فــكان مقــدار الزيــادة عــن الشــاهد بالترتيــب 279، 
219، 122، 77 و 39 كغ/هكتــار. وبالمحصلــة تعارضــت النتائــج مــع مــا ذكــره )Johnson, 1992( مــن أن اســتخدام المبيــدات 
الفطريــة بطريقــة الــرش علــى محصــول القمــح هــي طريقــة غيــر مجديــة فــي مكافحــة مــرض الصــدأ األصفــر. بينمــا توافقــت النتائــج 
المتحصــل عليهــا فــي هــذه الدراســة مــع مــا ذكــره Abu El-Naga وآخــرون )1999( وYoussef وآخــرون )2009(. حيــث تبيــن 
ــد ظهــور  ــد تطبيقهــا فــي الوقــت المناســب والســيما عن ــر ايجابــي فــي مكافحــة المــرض وبخاصــة عن ــة أث ــأن للمكافحــة الكيميائي ب
المــرض علــى أصنــاف كانــت متحملــة أو مقاومــة لبعــض الشراســات الوراثيــة مــن الفطــر الممــرض والــذي يمتــاز بتبايــن وراثــي 
كبيــر ضمــن ســالالته الممرضــة لمختلــف الطــرز الوراثيــة للقمــح. وعليــه، يتوجــب مراقبــة المحصــول مــن أجــل اتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لــرش المبيــدات الفطريــة مــع بدايــة ظهــور المــرض حيــث تكــون كفــاءة المكافحــة باســتخدام المبيــدات عاليــة فــي المراحــل 
األولــى للمــرض، وهــذا يتوافــق مــع مــا ذكــره Abd El-Hak وآخــرون )1987( وأيضــًا Coakley وآخــرون )1988(، وكذلــك 
ــم  ــة إذا ت ــة اقتصادي ــح عملي ــى القم ــر عل ــرض الصــدأ األصف ــة لم ــة الكيميائي ــى أن المكافح ــار إل ــذي أش ــع )Chen, 2005( وال م

تطبيقهــا فــي الفتــرة قبيــل اإلزهــار.
شكر: يشكر المؤلفون الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لما قدمته من تسهيالت في إنجاز البحث.
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Effect of Chemical Treatments Against Yellow Rust on The Infection and The 

Production of Wheat

Omran Youssef(1), Helim Youssef(1), Alan Ramo(1), Mahmoud Hasan(1), Sultan Shekhmous(1), Afrem 
Issa(1), Nawzad Suleman(1) & Abdul-Ruhman Issa(1)

Abstract
Results of efficacy test of nine fungicides from different chemical groups in controlling yellow rust 
caused by Puccinia striiformis f. sp. tritici on bread wheat Cham8 in 2011 in north-eastern Syria 
showed disease stop with 100% efficacy of Folicure )1 l/ha( started from the fifth day of spray and 
lasted for 20 days., Nativo with 94.64% efficacy, Marlo 88.23% and Folicure )0.5 l/ha( 86.51%, then 
followed by Bayfidan )84.79%( and Ortiva )80.79%(, while the efficacy of all other fungicides was 
less than 70%. The tested fungicides did not show any clear toxicity on wheat except Foliogold which 
recorded neil toxicity, also Score, Marlo and Bayfidan but with lesser degree. Results did not show 
significant difference in spike length with different fungicides compared with the control. Results 
showed increase in number of grains per spike and thousand grains weight )TGW( for all tested 
fungicide compared with the control. Increase in yield was recorded with all fungicides compared 
with control except Foliogold and Sodium hydrogen carbonate 5%. The higher increase in yield was 
recorded with Folicure at two concentrations 1, 0.5 l/ha.
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