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        عوامل النمو :
يرتبط نمو الصدأ بالظروف المناخية وبأصناف البذور 

وينتشر بفعل الرياح.
إذ   ، الرطوبة  و  الظالم  وجود  في  الفطر  إنبات  يحدث 
يساعد الشتاء المعتدل و الربيع المبكر على اإلصابة بهذا 
المرض إبتداءا من 3°م ، و ينبغي أن تكون األوراق مبللة 
لمدة ال تقل عن 3 ساعات في حين أن المدة المثلى هي 8 
ساعات. تتراوح درجة الحرارة المثلى لتطور المرض من 

10- 15 م°.
      طرق املكافحة :
- اإلجراءات الوقائية :

- ازالة النموات الثانوية قبل خروج الزرع.
- اختيار أصناف البذور األقل حساسية.

- تأخير  تاريخ زرع  حبوب الشتاء.
: الكيميائية  -املكافحة 

األصفر  الصدأ  يسببها  التي  األضرار  خطورة  إن 
تستوجب التدخل الفوري عند ظهور البؤر  األولى لهذا 
الصدأ  تواجد  تعرف  التي  للمناطق  بالنسبة  المرض. 
الظروف  توفر  بمجّرد  وقائيا  التتدخل  يجب  األصفر 

المناخية إبتداءا من مرحلة إنتفاخ السنابل.    

      كلفة المكافحة الكيميائية :
الجرعة،مرحلة  المبيد،  حسب  المعالجة  كلفة  تختلف  

التدخل و حّدة المرض.
تتراوح كلفة المعالجة الواحدة من 1200 إلى 6300 

دج/هكتار.

الصدأ االصفر
Puccinia striiformis
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الشعبيــــــة الدميقراطيــــة  اجلزائريــــــة  اجلمهوريـــــة 
   وزارة الــفـالحــــة و التنميـــــة الــريفــيـــــة 

لوقاية النباتات  املعهد الوطني  



نموات  من  انطالقا  األولية  العدوى  تنشأ  الخريف  في 
المحصول السابق أو األعشاب الضارة المصابة من قبل، 
بثور صفراء  في  المتمثلة  األولى  األعراض  تتشكل  أين 

معزولة.

خطوط الصدأ األصفر
 على األوراق

دورة احلياة

و  األوراق  على  األعراض  تظهر 
بثور في شكل  السنابل  على  أحيانا 
على  مصفوفة   صفراء  غبارية 
لتفرعات  موازية  خطوط  شكل 

الورقة. 
تنتهي هذه البثور باحتاللها عرض 
كل الورقة مما يؤدي فيما بعد إلى 

تشققها و سقوطها.

البؤر األولى لصدأ األصفر 

الصدأ  فإن  اجلزائر،  في  املوجودين  الصدأ  نوعي  بني  من 
مثاال  يعتبر   و  احلبوب،  مزارعي  اهتمام  يشغل  األصفر 
من  اخلريف  في  العدوى  تكون  حيث  املتفشية  لألمراض 
مما  الضارة  األعشاب  و  السابق  احملصول  منوات  خالل 
هذا  ملكافحة   التربة  خدمة  و  البذور  معاجلة  يستوجب 

املرض. 

      األعراض
يظهر هذا المرض في البداية في بؤر جد متميزة من 

1-2 م2.        

توفر   ولكنعند  الشتاء،  أثناء  بقلة  األولية  البؤر  تنمو 
في  المتواجد  الفطر  يتحرر  المالئمة  المناخية  الظروف 
البثور  متسببا  في  إنتشار عدوى جديدة على باقى أجزاء 

النبتة و حتى السنبلة.   

دورة حياة الفطر

 منتضمة و هامة
 :    طرق انتشار املرض 

Puccinia striiformis

 تطور العدوى
 اهمية وسطى و عرضية
منتضمة و هامة

 :


