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  نباتات البطاطا المصابة بفايروسإنتاجيةالسماد الورقي على  وتأثير حامض السالسلك

  PVY ياوالبطاطا 
  

    زينب فاضل الهاشمي      رغد نايف الخشاب           نبيل عزيز قاسم

 قسم وقاية النبات   

 كلية الزراعة والغابات      

  جامعة الموصل     
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 ملخصال  

قبل ظهور األعراض الجهازية % 1أظهرت النتائج أن رش نباتات البطاطا بحامض السالسلك تركيز     

قد أعطى أفضل النتائج في مكافحة    PVY (Potato virus Y(تلقيحها بلقاح فايروس البطاطا وآي  عليها بعد

 كما ، من التلقيح بالفايروس يوما20-15ة حيث تأخر ظهور األعراض لغاية الفايروس والحد من شدة اإلصاب

يدا أطوال النباتات والوزن الطري والجاف للمجموع دأدى الرش إلى تحسين صفات النبات معنويا وتح

غم 48.8 غم و 25.8  م وغ 145.3سم و  47.05  إلى أقيامها وصلت إذالخضري والوزن الطري للدرنات 

سم و  25.7 مقارنة بنباتات معاملة المقارنة المصابة والتي وصلت قيم تلك الصفات فيها إلى على التوالي

أما الرش بالحامض بعد ظهور األعراض فلم يعط نتيجة .  على التوالي، غم20.64  غم و5.39غم و 37.4

 يرف المعدني ملتوالتسميد بالسماد% 1 وبينت النتائج أن الرش بحامض السالسلك .ايجابية في مكافحة المرض

أعطى نتائج جيده في مكافحة المرض وتقليل وطأته على النباتات وتحسين صفاتها معنويا حيث كانت  5%

   سم و 57الطري للدرنات هي ري والجاف للمجموع الخضري والوزن قيم أطوال النباتات والوزن الط

 غم لنفس 21.7غم و 5.1 غم و33سم و27.7 على التوالي مقارنة بقيم ، غم40.1غم و 35.7غم و  240.9

  .الصفات على التوالي في نباتات المقارنة المصابة

  

   .فايروس البطاطا واي ، حامض السالسلك: الكلمات الدالة 
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ABSTRACT       

         The results showed that spraying potato plants with salicylic acid 1% before the 
occurrence of systemic symptoms after vaccination by Potato Virus Y, gives the best results 
to control the virus and severity of infection , that led to retard  symptoms occurrence  to 15-
20 days of vaccination. The spraying also improves plant properties particularly its  lengths 
reached  47.05 cm , 145.3 gm ,25.8 gm , 48.8 gm respectively, compared with infected 
plants which were 25.7 cm , 37.4 gm , 5.39 gm 20.64 gm respectively. While spraying with 
acid after symptoms occurrence  gaves  negative results to control the virus. The results 
showed that spraying by salicylic acid 1% and fertilization by mineral fertilizer (Multfer 
5%) gives positive results to control the disease , mitigate its effect on plants and improve 
its properties. So its lengths reached  57cm , 240.9gm ,35.7gm ,40.1gm  respectively. 
Compared with 27.7cm , 33gm , 5.1gm ,21.7gm respectively. For the same properties of 
infected plants .  
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