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الحد من انتشار الفايروسات المسببة للموزائيك على قرع الكوسة باستخدام وسائل 

  مختلفة من المكافحة الحقلية، ودراسة تأثيرها على الكلوروفيل

  
  نصير كاظم البيضاني   نبيل عزيز قاسم

  قسم وقاية النبات
  كلية الزراعة والغابات
  جامعة الموصل

  

  )2010/  2/ 15اريخ القبول  ؛  ت2009 / 10/ 20تاريخ االستالم (
  

  ملخصال

بينت الدراسة نجاح بعض طرائق المكافحة الحقلية في خفض نسب اإلصابة بالموزائيك على محـصول               

٪ وبدورات رش نصف    2.5رشاً على األوراق بتركيز     ) Sunoco(قرع الكوسة، حيث أعطى الزيت المعدني       

فـي معاملـة    % 54قياسا بنـسبة    % 24.67ئيك إلى   شهرية، أفضل النتائج، إذ وصلت نسبة اإلصابة بالموزا       

كذلك أدى استعمال المصائد المائية الصفراء لحشرات المن الطائرة إلى خفض نسبة اإلصابة لتصل              . المقارنة

٪ عند استعمال نبات الذرة الصفراء كحاجز نبـاتي يحـيط بمحـصول             28.66٪ ، بينما وصلت الى      26إلى  

صقة لجذب حشرات المن الطائرة إلى خفض نسبة اإلصابة بالموزائيك إلى           وأدت أشرطة األلمنيوم الال   . القرع

أظهرت الدراسة التشخيصية باستعمال النباتات الكاشفة المشخـصة والمـصول المـضادة وجـود               . 31.33

 وموزائيـك الزكينـي األصـفر     CMV(Cucumber mosaic cucumovirus(فايروسات موزائيك الخيـار  

Zucchini yellow mosaic potyvirus  موزائيك الرقي الساللة الثانيـة Watermelon mosaic potyvirus 

(WMV–2)      كما أوضحت النتـائج أن أعـراض الموزائيـك         .  في نباتات القرع المصابة بالموزائيك والتشوه

 والكلي بشكل واضح في نباتات القرع المصابة حيث أدت إلى           B و   Aوالتشوه أثرت في كميات الكلوروفيالت      

  .٪47.5الكلوروفيل بنسبة وصلت إلى خفض 
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ABSTRACT 

The study showed the effect of some agricultural methods in reducing the incidence of 
mosaic symptoms on squash plants by using mineral oil (Sunoco) at conc. 2.5% at 15 days 
interval by spraying the leaves, this treatment was the best one because it decreased the 
disease incidence to 24.6% compared with 54% in control. Also using yellow water traps 
and aluminum stripes to attract aphids, reduced disease incidence to 28.6 and 13.3% 
respectively. 

The diagnostic study which conducted by using indicator plants and antisera, detected 
three viruses which cause mosaic symptoms: Cucumber mosaic Cucumovirus (CMV), 
Zucchini yellow mosaic Potyvirus (ZYMV) and Watermelon mosaic Potyvirus (WMV–2). 
The results showed that these symptoms reduced chlorophyll content to 47.5%. 
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