نماتد گال دانه گندم Anguina tritici
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نماتدها جانوراني هستند از شاخه كرمهاي حلقوي فاقد دستگاه گردش خون و از طريق پوست تنفس ميكنند .نماتد گال گندم از
جنس  Anguina triticiانگل اجباري برگ و خوشه ميباشد .اين نماتد اولین نماتد بیماريزاي شناخته شده در گیاهان است .در
ايران براي اولین بار در سال  1221به اسم سیهدانه گزارش شد .در مناطق اصفهان ،كرمان ،كرمانشاه ،آذربايجان ،سیستان و بلوچستان،
هرمزگان ،فارس ،خراسان ،لرستان ،مازندران و گلستان گزارش گرديده است.
عالئم بیماري:
نشانههاي بیماري در اندامهاي هوائي عبارتند از پیچیدگي و چروكیدگي در برگها ،كم شدن فاصله میان گرهها ،كوتولگي و پیچیدگي
در ساقهها ،تشكیلگالهايي سخت به رنگ خاكستري متمايل به سیاه حاوي نماتد به جاي دانهها در داخل خوشه ميباشد .اين نماتد
ناقل بیماري خوشه صمغي گندم ميباشد .در بعضي از نقاط ايران از جمله قم ،اصفهان و گنبد كاووس هر دو عامل بیماري با هم
مشاهده شدهاند .در اثر اين عوامل بیماري ،خوشه كامالً پیچیده و آلوده به صمغ زرد رنگ باكتري گرديده و از حالت طبیعي خارج شده
و گال حاوي نماتد هم تولید ميگردد.
میزبان:
گندم و چاودار جزء گیاهان حساس و جو و يوالف جزء گیاهان نیمهحساس به نماتد گزارش شدهاند.
بیولوژي:
الرو سن دوم اين نماتد حالت متحرك و عفونتزا بوده كه به مقدار  1هزار تا 23هزار نماتد در داخل گالها بوجود آمده و در داخل
خوشه انباشته ميشوند .اين گالها به محض قرار گرفتن در داخل خاك در صورت وجود شرايط مساعد از جمله رطوبت و حرارت از
حالت كمون (سختي) خارج شده و نرم ميشوند .در نتیجه گال تركیده و الروها در داخل خاك منتشر ميشوند .در شرايط خشكي
نماتدهاي در حال كمون موجود در گال ميتوانند حداكثر تا مدت 23
سال به صورت زنده بمانند .نماتد در شرايط رطوبت به محض رسیدن
به گیاه میزبان خود را بر روي جوانه انتهائي رسانیده و يا روي برگها
به صورت انگل خارجي فعالیت مينمايد ،وقتي جنین در داخل خوشه
در شرف تشكیل است الرو نر وماده اين نماتد به تعداد 2تا 7
جفت وارد هر تخمدان دانه شده رشد و نمو نموده سپس اقدام به
تولیدمثل مينمايند .اين گالها در ارديبهشت ماه كه دانهها در حال
تشكیل ميباشند به وجود ميآيند نماتدها حدود يك ماه قبل از
برداشت محصول در داخل گالهاي سبز تخمريزي نموده و از بین
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ميروند تخمهاي بوجود آمده در اواخر ارديبهشت سريعاً باز شده و الرو سن دوم از آن خارج و در داخل گال انباشته ميشوند با از دست
رفتن رطوبت به دنبال برداشت محصول الروها بتدريج به حالت كمون ميروند.
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