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  امراض الخضر الباذنجانٌة 

 

 والطماطةمرض اللفحة المتأخرة فً البطاطا  -1

Late Blight of potato and Tomato         

ٌعد هذا المرض اهم مرض وبائً على البطاطا فً العالم خاصة فً االقطار ذات 

 م.1845المناخ البارد والرطب وقد سبب كارثه فً اٌرلندا عام 

 : االعراض

منتظمة على السطح العلوي غٌر تظهر االعراض اوالً  على هٌئة بقع مائٌة 

للورٌقات تبدأ عند قمة حواف الورٌقات خاصة السفلى تتسع فً الجو الرطب مكونه 

خضراء مصفرة . لة مساحات اكبر بنٌة اللون لٌس لها حدود واضحة وذات ها

ٌظهر على السطح السفلً مقابل المساحات المٌتة نمو زغبً ابٌض. تنتشر االصابة 

ل كل النباتات الذي ٌتعفن وٌعطً رائحة ممٌزة وذلك عند توفر حتى تشم سرٌعاً 

  .الرطوبة الجوٌة العالٌة ودرجات الحرارة المنخفضة

ظمة ارجوانٌة سوداء او تمناالعراض على الدرنات المصابة بشكل بقع غٌر تظهر 

بنٌة ذات لمعة معدنٌة داكنة وعند قطع الدرنة تظهر االنسجة المصابة طرٌة اوال 

ذات لون بنً ثم تصبح االنسجة المصابة جافة وغائرة. وتظهر االعراض على 

ثمار الطماطة على هٌئة بقع خضراء رمادٌة مشبعة بالماء وتكثر عادة عند طرف 

  .للفرع وقد تتسع لتشمل جمٌع الثمرةالثمرة المالمس 
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 مقطع طولً لدرنات البطاطا ٌبن االصابة باللفحة المتأخرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة توضٌحٌة اصابة ثمرة الطماطة باللفحة المتأخر
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 المسبب :

ٌتبع الفطرٌات  Phytophthora infestansالمرض عن الفطر  ٌتسبب

ٌكون الفطر حوامل أكٌاس أسبورنجٌة  Oomycetesالبٌضٌة 

sporangiophores  ًمتفرعة تحمل كل منها عند الطرف كٌس اسبورنج

sporangium لٌمونً الشكل ذات حلمة طرفٌةال. 

وعند نضج االكٌاس تنفصل من الحامل بواسطة الرٌاح المحملة بالرطوبة حٌث 

االمطار او الندى  ٌنبت بتكوٌن سبورات هدبٌة ٌلزم ذلك وجود قطرات ماء حر من

وٌكون كل كٌس من  م 15-10على االوراق ودرجة حرارة منخفضة تتراوح من 

سبور هدبً او اكثر وكل سبور ذات هدبٌن جانبٌٌن ٌتحرر عند انفجار الكٌس  3-8

 نباتل ٌنبت كل منها وٌعطً انبوبة اصعند الحلمة الطرفٌة وبعد ان تستقر وتتحو

م فأن االكٌاس االسبورنجٌة تنبت مباشرة 15اما فً درجات الحرارة االعلى من 

بإعطاء انابٌب انبات ولٌس بتكوٌن سبورات هدبٌة. ٌتكاثر الفطر جنسٌاً بتكوٌن 

 ولكن لٌس لها اهمٌة فً تجدٌد العدوى.  Oosporesسبورات بٌضٌة 
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 : دوره المرض

 مصابة الٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌئة مٌسٌلٌوم كامن فً درنات البطاطا 

 وتظهر علٌها االصابة بشكل بقع متعفنة جافة وعند زراعتها ٌنشط الفطر وٌصٌب 

 النموات الخضرٌة وتخرج حوامل األكٌاس واألسبورنجٌة من ثغور السطح السفلً 

الجو بفعل االمطار حٌث تسقط  لألوراق والسٌاق وعند نضج االكٌاس تنتشر فً

 سلمٌة .الطماطة العلى اوراق وسٌقان نباتات البطاطا او 

 تنبت وتخترق انابٌب االنبات ثغور العائل او كٌوتكل الورقة وتنتج مٌسٌلٌوم ٌنمو 

 باً قتلها ثم ٌخرج على هٌئة حوامل اكٌاس اسبورنجٌة من ثغور ببٌن الخالٌا مس

 بباً االصابة الثانوٌة .سد االصابة من جدٌد موٌعٌ لألوراقالسطح السفلً 

 اما اصابة الدرنات فٌتم عندما تغسل االمطار االكٌاس االسبورانجبة من االوراق 

 المصابة الى التربة حٌت تنبت السبورات الهدبٌة وتخترق أنابٌب االنبات الدرنات 

  .نزٌتخاثناء ال العدٌسات والجروح كما وقد تصاب الدرنات اٌضاً  لخال
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 : المقاومة 

انتقاء الدرنات السلٌمة من المخازن لغرض زرعتها والتخلص من العدوى  -1

 االولٌة.

 زراعة البطاطا الخرٌفٌة مبكراً ٌؤدي الى انتاج محصول مبكر نادراُ ما -2

وعدم زراعة البطاطا فً العروة الخرٌفٌة بالقرب  المتأخرةٌصاب باللفحة 

 البطاطا. مزارعمن 

البطاطا فً االماكن المرتفعة كالتالل ٌؤدي الى انخفاض االصابة  زراعة -3

  .باللفحة المتأخرة نظراً لوجود تٌارات هوائٌة تعمل على قلة الرطوبة الجوٌة

 طماطة والبطاطا .زراعة اصناف مقاومة للمرض من ال -4

رش نباتات البطاطا والطماطة عند ظهور أول اعراض االصابة ومجرد  -5

 مالئمة بالمبٌدات المالئمة .توفٌر الظروف ال

 الطماطة. ٌدخل بهذه الدورة محصول البطاطا أو اتباع دورة زراعٌة ال -6

الحرث العمٌق لدرنات البطاطا المصابة بالفحة المتأخرة لتقلٌل مصدر لقاح  -7

 الفطر المسبب.
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 اللفحة المتأخرة بعض الصور التوضٌحٌة لإلصابة بالمرض

 

 



 خضر                             امرا ض العائلة الباذنجانية                          د. محمد عبداهللامرض  

8 
 

 مراض اللفحة المبكرة فً الطماطة والفلفل والباذنجان  _2

Early blight of potato, tomato ,pepper and 

aggplant 

خاصة فً الدورة  الدافئةٌنتشر المراض فً العراق فً المناطق 

 .الربٌعٌة

 : االعراض

ٌصٌب المراض البادرات مسبباً موتها وتظهر االصابة على النباتات البالغة عند 

 ه أوعلى هٌئة بقع صغٌرة مستدٌر ةثمار الطماط ن الدرنات اوٌابتداء تكو

على االوراق السفلى من النبات  بٌضاوٌة بنٌة داكنة او سوداء تظهر اوالً 

.وتتمٌز البقع بوجود حلقات متداخلة واضحة محاطه بهالة صفراء وهً من 

ء من جف وتسقط ابتداتاالعراض التشخٌصٌة للمرض تم تصفر االوراق و

االسفل ٌتبعها االوراق العلٌا وتظهر على السٌقان المسنة بقع بنٌة غائرة او 

تقرحات كما تظهر االعراض على االثمار الطماطة بشكل بقع بنٌة او سمراء 

مغطاة بنمو قطنً الملمس ٌظهر المرض على درنات البطاطا  و منخفضة قلٌالً 

غائرة قلٌالً وٌكون النسٌج بشكل بقع صغٌرة مستدٌرة او غٌر منتظمة داكنة و

 ترات.ٌأسفل القرحة بنً وفلٌنً جاف لعمق عدة ملم
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 : المسبب   

 ٌتبع الفطرٌات Alternaria  solaniٌتسب المرض عن الفطر 

مستعرضة ر والمٌسٌلٌٌوم داكن ومقسم بجد Fangi imperfecti الناقصة

علٌة حوامل كونٌدٌة قصٌرة داكنة اللون تحمل كونٌدٌات طوٌلة داكنة  تنشأ

 مفردة او فً سلسلة قصٌرة من سبورٌن والسبور مقسم بجدار مستعرضة

 وطوٌلة الى عدة خالٌا وذات خالٌا وذات منقار طوٌل
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 :دورة المرض 

ٌوجد الفطر على هٌئة مٌسٌلٌوم فً بقاٌا النباتات وفً البذور وعلى االدغال التابعة 

واسع تنبت الكونٌدات فً فترة وجٌز فً الجو الرطب وعلى مدى للعائلة الباذنجانٌة 

5م 5_35من درجات الحرارة ٌتراوح من
م30والدرجة المثلى حوالً  

5
وتخترق  

الكٌوتكل حٌث تظهر  طبقة  خالل الجروح او انابٌب االنبات اوراق وسٌقان النبات

أعراض المرض المراض بعد عدة اٌام من االصابة وفً وجود الندى ٌتجرثم الفطر 

وتنتشر الكونٌداٌا بواسطة الرٌاح المحملة بالرطوبة الى النباتات السلٌمة حٌث تعٌد 

  االصابة خال موسم النمو.

 :المقاومة 

درنات البطاطا واستخدام البذور المصدرة او من انتقاء التقاوي السلٌمة  -1

 والباذنجان.والفلفل  ةالمستوردة من الطماط

 معاملة البذور بالمبٌدات الفطرٌة. -2

 زراعة االصناف المقاومة. -3

 الحقل وكذلك االدغال الباذنجانٌة.التخلص من بقاٌا المحاصٌل الباذنجانٌة ب -4

 انٌة لفترة ثالث سنوات.ٌل الباذنجاتباع دورة زراعة ال تدخل فٌها المحاص -5

المرض من مبٌدات فطرٌة مثل مركب ش النباتات مجرد ضهور اعراض ر -6

  غالون ماء. /غم5او برافو  لاكونٌد

  .فً الري لتالفً تشقق الثمار االنتظام -7

 والبطاطا  مرض الذبول الفٌوزارمً فً الطماطة -3

Fusarium wilt of potato and tomato  

 :االعراض 

شحوب فً لون عروق الورٌقات الصغٌرة الخارجٌة ثم  بظهورتبدأ االعراض 

اصفرارها وتلون حوافها بلون بنً ٌتبع ذلك تهدل االوراق الكبٌرة السفلٌة نتٌجة 

النحناء اعناق االوراق ثم تجف وتسقط وقد تظهر االعراض على فرع واحد من 

تدرٌجٌا الى االوراق العلٌا النباتات دون الفروع االخرى ثم تنتقل اعراض المرض 

وغالبا ما تظهر هذه االعراض على جانب واحد من النبات وٌمكن الحكم على 

االصابة فً الحقل وذلك بقطع النبات المصاب طولٌا فٌظهر تلون بنً قائم فً 

 .ول الساق واالفرع حسب شدة االصابة اوعٌة الخشب على ط
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 :المسبب المرضً 

Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici 

 ٌتبع الفطرٌات الناقصة وٌكون ثالث انواع من السبورات غٌر الجنسٌة وهً 

عدٌمة اللون بٌضوٌة الشكل وحٌدة الخلٌة  micro conidiaكونٌدٌا صغٌرة  :اوال

 او ذات خلٌتٌن.

قة الطرفٌن عدٌمة اللون منجلٌة الشكل مستد  macro conidiaكونٌدٌا كبٌرة  ثانٌا:

 خالٌا. 6الى  2تتكون من 
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وهً سبورات سمٌكة الجدران   chlamydo sporesة ٌسبورات كالمٌد ثالثا:

تتكون طرفٌا او بٌنٌا على ماٌسٌلوم او الكونٌدٌا الكبٌرة وتكون مفردة او على شكل 

 سالسل.

 

 :دورة المرض 

تتكون الكونٌدٌا الصغٌرة داخل اوعٌة الخشب فً النباتات المصابة وعند موت 

الفطر على سطح االنسجة المٌتة حٌث  ماٌسٌلٌوم وترك بقاٌاه فً التربة ٌنموالنبات 

تتكون الكونٌدٌا الصغٌرة والكبٌرة كما ٌمكن للفطر ان ٌعٌش مترمم لعدة سنوات 

كالمٌدٌة الساكنة وعند زراعة الطماطة بغٌاب عائله وذلك عن طرٌق السبورات ال

او النباتات الباذنجانٌة فً تربة ملوثة بالفطر تنبت السبورات وتعطً انابٌب انبات 

وماٌسٌلوم ٌستطٌع ان ٌخترق الجذر مباشرة عن طرٌق القمم النامٌة او انابٌب 

تكشف الجذور الثانوٌة او خالل الجروح ثم ٌنتشر الماٌسٌلوم عرضٌا حتى ٌصل 

لى االوعٌة الخشبٌة خالل النقر وٌنتشر فٌها وٌنتقل الى االعلى حتى ٌصل الساق ا

واالوراق وٌعتقد ان ذبول نباتات الطماطة ٌرجع الى فقد ماء اكثر من امتصاصه 

وذلك لزٌادة المقاومة التً ٌجدها الماء فً الصعود داخل اوعٌة خشب الساق او 

 اعناق االوراق.

 -الى ما ٌأتً :وتعزى زٌادة صعود الماء 

وجود ماٌسٌلٌوم الفطر والكونٌدٌا الصغٌرة داخل اوعٌة الخشب ٌسبب  -1

انسداداً مٌكانٌكٌا كما ان انتقال الكونٌدٌا الى االعلى بسبب تٌار النتح 

ووصولها الى اعناق االوراق ٌعمل على انسداد االوعٌة الضٌقة مما ٌسرع 

 بتهدل االوراق العلٌا فً النباتات المصابة.
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جود مواد بكتٌنٌة داخل االوعٌة الخشبٌة الناتجة من تحلل الجدار الداخلً و -2

لالوعٌة بفعل االنزٌمات التً ٌفرزها الفطر التً من شأنها اذابة السٌلٌلوز  

 والبكتٌن وتعمل هذه المواد كسدادات تغلق النقر وتعٌق عملٌة صعود الماء. 

ٌمٌة المحٌطة بالخشب وهً بروزات من خالٌا البرنك  tylosesالتٌلوسات  -3

داخل اوعٌة الخشب خالل النقر وبفعل هذه العوامل تقل كمٌة الماء التً 

تصل الى االوراق والتً تكون دون االحتٌاجات المطلوبة وٌنتج عن ذلك 

غلق الثغور وذبول االوراق وموت النبات. ٌالئم انتشار المرض درجة 

م32-25بٌن  تتراوحالحرارة العالٌة نوعا ما والتً 
5

والرطوبة االرضٌة  

% من السعة الحقلٌة لذلك تشتد االصابة فً 60-50المعتدلة تتراوح من 

 .النٌتروجٌنٌة األسمدةالشهور الحارة وكذلك قلة االسمدة البوتاسٌة وزٌادة 

 : المقاومة

استخدام تقاوي مصدقة من جذور الطماطة او الفلفل او الباذنجان او درنات  -1

 البطاطا.

هور المرض او معاملة تربة المشتل ظتل فً ارض لم ٌسبق فٌها اختٌار المش -2

2م/% بمعدل لتر5بمحلول فورمالٌن 
مع تغطٌة التربة بعد المعاملة لمدة ٌوم  

 ثم التعرض للتهوٌة والشمس قبل زراعتها بحوالً اسبوعٌن.

اتباع دورة زراعٌة ٌرعى فٌها عدم زراعة المحلول باذنجانً فً نفس  -3

 احدة كل اربع سنوات.االرض سوى مرة و

من شدة  لالستفادةترك تربة الحقل بور مع حرثها خالل شهري تموز واب  -4

التً تزٌد من شدة الحرارة فً قتل الفطر المسبب وكذلك الدٌدان الثعبانٌة 

 االصابة.

الري المنتظم وعدم تعطٌش النباتات حتى تعطً فرصة للنباتات المصابة من  -5

 اتمام نموها واثمارها.

 (2( )1بساللتٌن)زراعة اصناف مقاومة كصنف ولتر حٌث ثبتت مقاومته  -6

 الموجودتٌن فً العراق.

 Black scurf of ptatoامراض التعفن الراٌزكتونً فً البطاطا  -4

(Rhizoctoniose) 
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 :االعراض 

و سوداء خشنة عبارة عن اجسام أعلى االعراض المصابة قشور بنٌة  تظهر

المرضً وتشبه هذه القشور حبٌبات الطٌن الملتصقة بالدرنة حجرٌة من المسبب 

. اما اصابة السٌقان فتظهر بشكل بالغسٌلزالتها أٌمكن  وتكون سطحٌة ولكن ال

على مسببة موت انسجة القشرة وقد أو أقرح بنٌة محمرة عند مستوى التربة 

النباتات تكون القرح البنٌة على المدادات وٌتبع ذلك موت الجذور وتكون درنات 

 الصغٌرة.

 

 

 

 

 

  المسبب المرضً :

 myceliaوهو فطر عقٌم   Rhizoctonia solaniٌتسبب المرض عن الفطر 

sterilia   التً تتبع الفطرٌات الناقصة ٌتمٌز الفطر بتكونٌه هاٌفات بنٌة مقسمة

سمٌكة الجدران تتفرع على زواٌا تكاد تكون قائمة وٌوجد دائما اختناق عند نقاط 

عبارة عن تجمعات بشكل   Sclerotiaالتفرع. ٌكون الفطر اجسام حجرٌة 

 Thanatephorusالقشور وٌوجد لهذا الفطر طور جنسً كامل ٌعرف 

cucumeris   اقً الى ٌشاهد فً القطر العرٌتبع الفطرٌات البازٌدٌة ولكن لم

 االن.

 دورة المرض :

ٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌئة ماٌسٌلٌوم واجسام حجرٌة على الدرنات 

البطاطا او فً التربة كما ٌمكن للفطرٌات ان تنمو رمٌاً وتمتد لمسافات كبٌرة فً 

التربة دون وجود العائل وٌناسب االصابة والرطوبة المتوفرة ودرجات الحرارة 

م18تمٌل الى االنخفاض المعتدلة والتً 
5

واكثر االصابة خطورة هً فً  

المناسبة تنبت االجسام  الظروفاالراضً الثقٌلة والمواسم الرطبة وعند توفر 

الحجرٌة وتعطً ماٌسٌلٌوم خٌطً ٌشبه خٌط العنكبوت ٌخترق القمم النامٌة 

وٌنمو بٌن الخالٌا مسببا قتلها بواسطة ما ٌفرز من لألفرع الحدٌثة مباشرة 
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افرازات وسموم وانزٌمات وعند اصابة السٌقان النباتٌة تنتشر سموم الفطر 

 خالل خالٌا حتى قبل وصول الهاٌفات الٌها.

 : المقاومة

 انتقاء الدرنات السلٌمة التً ال تظهر علٌها اعراض االصابة. -1

% 0.05تطهٌر التقاوي قبل زراعتها بغمسها فً محلول فورمالٌن تركٌزه  -2

 لمدة ساعة ونصف الى ثالث ساعات.

 Penta( PCNBمادتً ) بإضافةتعقٌم تربة الجور التً تزرع فٌها الدرنات  -3

Chloro Nitro Benze  للدونم./كغم2بمعدل   1:150+ كابتان 

القمم النامٌة وحدوث تقرحات الزراعة السطحٌة للتقاوي لتقلٌل الضرر على  -4

 الساق.

 اتباع الدورات الزراعٌة تدخل فٌها محاصٌل الحبوب الصغٌرة . -5

استنبات درنات البطاطا فً الضوء لمدة اسبوع اوال قبل زراعتها حٌث ان  -6

 هذه النموات الحدٌثة الخضراء تكون اكثر مقاومة لإلصابة بالفطر المسبب.

 Common scab of potato مرض الجرب العادي على البطاطا -5

 ٌنتشر فً االراضً المعتدلة ونادر الحدوث فً االراضً الحامضٌة 

 االعراض :

 -ٌظهر على درنات البطاطا المصابة مظاهر االصابة هما:

 Deep or pitted scab(الجرب العمٌق 1

  Shallaw scab( الجرب السطحً 2

تتكون من  جربٌهوتتخلص اعراض الجرب السطحً هً ظهور مناطق خشنة 

 جة الدرنة.باقً انس ن خالٌا البشرة وتكون ادكن لوناً نسٌج فلٌنً ٌنتج ع

م وتكون ادكن الوناً 1.3اما الجرب العمٌق فتكون من مناطق غائرة تصل مسافة 

حول طبٌعة كل من الجرب  اآلراءمن بثرات الجرب السطحً وقد اختلفت 

ناك سالالت فسٌولوجٌة للطفٌل ان ه اآلراءالسطحً والعمٌق وبٌن احدى هذه 

 .مٌقة واخرى تنتج التقرحات السطحٌةتنتج التقرحات الع

 أخر ٌدل على ان الجرب العمٌق ٌكون ناتجاً عن فعل مزدوج  يورأ

 .ت القارضة والطفٌل المسبب للجربللحشرا
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 : ببالمس

والتً تتبع   Streptomyces scabiesٌتسب المرض من البكترٌا 

مٌة ن الطفٌل المسبب من خٌوط مٌسٌلٌومٌسٌتات وتتكواالكتٌنومجموعة 

رهٌفة متفرعة حلزونٌة الشكل علٌها سبورات اسطوانٌة شفافة صغٌرة تنبت 

 الجرثومة بتكوٌن انبوبة واحدة او اثنٌن.

 

 
 : إلصابة كٌفٌة حدوثا

تقضً البكترٌا فترة الشتاء على المواد العضوٌة بالتربة وكذلك الدرنات 

بالطفٌل . ٌخترق  لإلصابةت البطاطا الحدٌثة اكثر قابلٌة ان درناحٌث 

الطفٌل الدرنات خال العدٌسات والجروح وكذلك باالختراق المباشر خالل 

ن الدرنة عندما ٌكون رقٌقاً وتنتشر خٌوط الطفٌل بٌن الخالٌا العائل ٌكٌوت

لجرب وداخلة وٌؤدي الى اذابة الصفائح الوسطٌة للخالٌا تهاجم بثرات ا

بواسطة حشرات التربة وقد تكون مسؤولة لحد ما عن ظهور اعراض 

العوامل التربة فقد  الجراب العمٌق وتختلف بشدة االصابة بالمرض تبعاً 

اتضح انخفاض معدل نمو الطفٌل بزٌادة حموضة التربة فتنخفض االصابة 

وتحدث اكثر االصابة عند  8او اعلى من  5.5PHبدرجة الحموضة اقل من 
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PH7  ًكما وجد ان الطفٌل حساس لألسمدة الكٌمٌاوٌة وٌشتد المرض ف

االراضً غٌر المسمدة وتبعاً لذلك امكن تقلٌل شدة االصابة بالمرض عن 

طرٌق اضافة االسمدة الكٌمٌاوٌة . وبقف انتشار المرض على الدرنات 

 بمجرد انفصال الدرنات عن النبات االم.

 المقاومة :

ة من البطاطا ووحد ان االصناف ذات الجلد زراعة االصناف المقاوم  -1

 قاومة من االصناف ذات الجلد الناعم .الخشن اكثر م

اتباع دورة زراعة طوٌلة تتبادل فٌها زراعة البطاطا مع المحاصٌل غٌر                -2

 وكذلك ازالة االدغال ذات الجذور الشحمٌة .  لإلصابةالقابلة 

دونم ذات فاعلٌة جٌدة فً مقاومة  /كغم 3_6بمعدل ( PCNBاضافة )  -3

 فً البطاطا. الجرب العادي وكذلك مقاومة مرض الراٌزوكتونٌا

عدم استخدام تقاوي االصابة وتظهر التقاوي بغمرها قبل الزراعة فً   -4

 % لمدة ساعتٌن . 0.4محلول الفورمالدهٌد 

الري الغزٌر وقت تكوٌن الدرنات تقلل من فرض االصابة بالمرض أذان  -5

 ٌؤدي الى خفض حراة التربة وبالتالً ٌقل من نشاط الطفٌل . ذلك 

تقلٌل قلوٌة التربة وذلك باستخدام االسمدة ذات التأثٌر الحامضً مثل  -6

 كبرٌتات االمونٌوم والسوبر فوسفات.

المقاومة الحٌوٌة وذلك عن طرٌق قلب محصول اخضر فً التربة فتشجع  -7

ت الرمٌة على حساب تلك ذات المادة العضوٌة بنمو وتكشف االكتٌنومٌسٌتا

 القدرة الطفٌلة.

  Root Knotمرض تعقد الجذور النٌماتودي  -6

 على نباتات الخٌار النامٌة ترالبإنكألول مرة  م1855اكتشف المرض عام 

 .Berkeleyفً البٌوت الزجاجٌة من قبل العالم 

 : االعراض

تظهر عالمات المرض على هٌئة النباتات المصابة وتأخذ االوراق اللون 

االخضر الباهت او االصفر ومن اهم عالمات المرض تكوٌن عقد ممٌزة فً 

المناطق االصابة وٌصبح الجذر صولجانً الشكل ذو مظهر خشن كما 

تخرج جذٌرات عدٌدة من السطح العقد وٌتكون منها مجموعه جذري شجري 
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د اصابة الدرنات ٌظهر علٌها انتفاخات صغٌرة الحجم ٌؤدي الى كثٌف وعن

 تشوٌة الجزء المصاب او تشقق سطحٌة.

 

 

 : المسبب       

 Meloidogyne incognita,M. iavanicaٌتسب المرض عن نٌماتودا 

 وغٌرها من االنواع.

 تمٌز الذكور عن االناث بأنها دودٌة أما االناث كمثرٌة الشكل.

 : دورة المرض

تضع انثى النٌماتودا البٌض فً كتل جٌالتٌنٌة بغمس جزئٌاً فً جذور العائل 

من جسم االنثى  بٌضه وتكون اكبر حجماً  1000تحتوي الكتل اكثر من 

 نفسة.

ٌتكٌف البٌض بعد ساعات قلٌلة من وضعة داخل البٌضة عن ٌرقة ذات رمح 

ٌحدث االنسالخ ه داخل غشاء البٌضة وهو الطور الٌرقً االول وفملت حواض

االول داخل البٌضة ثم ٌخرج ٌرقات الطور الٌرقً الثانً من البٌضة 

وتتحرك فً التربة باحثة عن جذور للتغذٌة ثم تنجذب الى الجذور بواسطة 

بعض المواد التً ٌفرزها الجذر تخترق الٌرقات القمة النامٌة لجذور العائل 

ث ٌكون الرأس قرٌب من وتتحرك بٌن خالٌا الجذر وتستقر فً النهاٌة بحٌ

القشرة وتخترق الجدار عٌة الخشب وبقٌة جسم النٌماتودا فً منطقة وأ

ازات النٌماتودا الى زٌادة حجم ومعدل رالخلوي بواسطة الرمح وتؤدي اف

)او  Gaint cellsانقسام الخالٌا فً منطقة بربٌسكل وتكون الخالٌا العمالقة 

فً عدد الخالٌا  ( كما ٌحدث زٌادة Syncytiaمدمج خالوي 

Hyperplasia  حول رأس الٌرقة مما ٌسبب تكوٌن عقد واضحة وٌتم

االنسالخ الثانً وتكوٌن الطور الٌرقً الثالث ثم ٌحدث االنسالخ الثالث 

 تمٌٌز الذكور عن االناث. فٌهوتكوٌن الطور الرابع والذي ٌمكن 
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ربة وٌكون وٌحدث االنسالخ الرابع االخٌر والذي ٌخرج منة الذكر الى الت

الشكل وتضع البٌض من جدٌد وتتم  وكمثرٌهحراً اما االناث فتصبح ناضجة 

م27على درجة حرارة   ٌوماً  25 دورة الحٌاة فً مدة
5

ولكن تفشل االناث  

م10فً الوصول الى مرحلة النضج على درجة حراة اقل من 
5

أو اكثر من  

م35
5

تعقد الجذور قدرة محدودة على الحركة ولكنها تنتشر  ولنٌما تودا 

الزراعة المنقولة أو  باألدواتبواسطة ماء الري او عن طرٌق التربة العالقة 

 عن طرٌق التقاوي أو الشتالت المصابة.

 المقاومة :

مع  لإلصابةالثٌة تتبادل فها المحاصٌل القابلة ثاتباع دورة زراعٌة  -1

 ومة .المحاصٌل المنٌعة أو المقا

ادخال نباتات لها فعل مضاد لنٌماتودا تعقد الجذور مثل انواع الداودي  -2

 والخروع الحتوائها على مواد سامة تقتل النٌماتودا .

 انتخاب وتربٌة اصناف مقاومة لنٌماتودا تعقد الجذور. -3

سم أو اكثر لعدة شهور ٌعمل على اختناق 10 االرتفاعغمر التربة بالماء  -4

 ماتودا .أعداد كبٌر من النٌ

خال فصل  سبوعأ 2-4ترك تربة االرض بور وحرقها على فترات من  -5

 الصٌف مما ٌعرض البٌض الٌرقات للجاف والموات .

تودٌة مثل مخلوط الدى _دي خٌر تربة الحقل بالمبٌدات النٌماتب -6

D.D.mixture   أو مركب ثانً برومٌد االثلٌنEDB  سم 6بمعدل
3 / 

 متر مربع 

ٌمكن مكافحة المرض فً البٌوت الزجاجٌة بتسخٌن التربة ببخار الماء  -7

وذلك بتمرٌرة خالل مواسٌر مثقفة تواجد بداخل التربة نظراً ألن تلك 

المعاملة تسبب تجمع مواد سامة للنباتات مثل غاز االمونٌوم لذا ٌجب 

 .عدم الزراعة مباشرة وخاصة النباتات الحساسة مثل الطماطة 
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 Tomato mosaic disease مرض موزائيك الطماطة _7

 االعراض : 

تظهر االعراض على شكل مساحات خضراء باهتة تحاط بمناطق 

خضراء غامقة وان المناطق الخضراء تنتحً الى االعلى معطٌة بذلك 

الجزء المصابة مظهر خشن وتنحنً جوانب االوراق الى االسفل وٌكون 

قوامها اكثر صالبة . تؤدي اصابة البادرات الى موت النباتات الحدٌثة او 

لنباتات واحٌاناً تظهر النباتات بشكل شجٌرة وتكون التقزم الشدٌد ل

تتأثر   shoe stringورٌقاتها رفٌعة جداً ٌطلق علٌها رباط الحذاء 

االعراض بالعوامل البٌئٌة ففً درجات الحراراة العالٌة وشدة االضاءة 

ٌكون التبرقش منتشر والتقزم قلٌل وفً درجات الحرارة المنخفضة وقلة 

 التبر قش والتقزم كثٌر.شدة االصابة ٌكون 

 

 
 

 
 

 المسبب المرضي : 

 Tobaccoٌتسب موزائٌك الطماطة عن فاٌروس موزائٌك  التبغ 

Mosuic Virus  ٌنتقل بسهول بواسطة النقل المٌكانٌكً وٌنتشر عن

طرٌق اللمس بالٌد بواسطة الطرق الزراعٌة وٌنتقل اٌضاً بالتطعٌم 

والحامول ولم ٌعرف ناقل حشري متخصص وان النقل بواسطة االنسان 

هو العامل االساسً , ٌوجد الفاٌروس فً غالف البذرة وقد تصل نسبة 

% ٌفقد الفاٌروس فاعلٌته فً عصٌر 94االصابة فً البذور اكثر من 
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درجة مئوٌة. درجة 93دقائق على درجة حرارة 10الطماطة بعد 

التخفٌف باختالف ساللة الفاٌروس . وفً العصارة المعقمة بالترشٌح 

سنوات وٌحافظ الفاٌروس على حٌوٌته لمدة تزٌد  5ٌبقى لمدة تصل الى 

 سنة فً اوراق التبغ المصابة او المجففة . 50عن

 

 

 

 

 المقاومة :

 زراعة اصناف الطماطة المقاومة.  -1

استخدام بذور سلٌمة من الفاٌروس وٌمكن التخلص من الفاٌروس المحمول  -2

ٌوم  2_4خارج وداخل البذور بالمعاملة الحرارٌة للبذور الجافة لمدة 

 دراجة مئوٌة دون االضرار بحٌوٌة البذور . 70وبدرجة حرارة 

غمر البذور او التقاوي فً محلول مخفف من فوسفات ثالثً الصودٌوم  -3

 دقٌقة وٌنتج عنة بٌئة قلوٌة تثبط نشاط الفاٌروس. 20% لمدة 10بتركٌز 

 -ٌجب اتباع القواعد الصحٌحة اثناء القٌام بالعملٌات الزراعة: -4

غسل االٌدي فً محلول من الماء والصابون قبل العمل فً مراقد البذور  - أ

 منع التدخٌن.وكذلك 

أزاله النباتات المصابة واالدغال التابعة للعائلة الباذنجانٌة حتى ال تكون  - ب

 مصدر لإلصابة ونقل الفاٌروس.

ٌجب ان ال تقل الفترة بٌن زراعة النباتات القابلة لإلصابة فً نفس التربة  -5

عن اربعة شهور حتى ٌصبح الفاٌروس غٌر نشط وٌمكن استخدام التعقٌم 

 التجاري فً البٌوت الزجاجٌة. 

رش المجموعة الخضري فً البداٌات بالحلٌب المنزوع الدهن لمنع النقل  -6

 المٌكانٌكً للفاٌروس.

 :Dodder _ الحامول8

 النباتات الزهرٌة المتطفلة على محاصٌل الخضر والفاكهة والزٌنة 
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 االعراض :

ٌظهر الطفٌل على شكل خٌوط رفٌعة برتقالٌة او صفراء تنمو وتلتف على 

وحول السٌقان واجزاء النبات العائل الموجود فوق سطح التربة. وٌرسل 

جة الوعائٌة لكل من الطفٌل الحامل ممصات داخل انسجة العائل تصل لألنس

 والعائل ببعضهما تضعف النباتات المصابة وتصفر وتنتج حاصالً قلٌالا 

 Cascutaceaeالعائلة الحامولٌة  .Cascuta sppٌتبع الحامول  المسبب:

نوع ٌصعب التفرٌق بٌنهما ٌحمل الساق  150وٌعرف منة اكثر من 

 حراشٌف دقٌقة مكان االوراق.

  دورة الطفيل :

تقضً بذور الحامول فترة الشتاء فً التربة الحقل الملوثة بالطفٌل أو تختلط 

مع بذور العائل واالسمدة الحٌوانٌة حٌث تمر بذوره خالل القناة الهضمٌة 
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سنة وفً اثناء  10_20سلٌمة وتحتفظ البذور بحٌوٌتها مدة طوٌلة تتراوح 

ٌاً منفذاً للماء فصل النمو وتوفر الرطوبة االرضٌة ٌصبح غالف البذرة طر

وتنبت مكونة انبوبة انبات صفراء تتكشف الى فروع اسطوانٌة بدون جذور 

وتظهر فوق سطح التربة وتتحرك حركة دائرٌة سرٌعة بحثاً عائلها القابل 

لإلصابة فاذا صادف الحامول العائل ٌلتف حولة وٌرسل ممصات داخل 

العائل وٌصل الى  العائل وبتلف النبات وٌرسل ممصات الى ساق او اوراق

الحزم الوعائٌة وٌفرز الممص فً انسجة العائل االنزٌمات التً تحلل الغذاء 

المخزون مثل النشاء وتحوٌلة الى صورة صالحة لتغذٌة الحامول . وبعد 

االتصال التام بٌن العائل والطفٌل ٌجف الجزء القاعدي من الطفٌل وبذلك 

كلٌاً على العائل. ٌستمر الحامول  بفقد اتصاله بسطح التربة , وٌعٌش الطفٌل

فً النمو والتسلق حتى ٌصل قمة النبات العائل ثم ٌنتقل الى النباتات 

المجاورة وٌكون الحامول االزهار والثمار التً تحتوي على البذور وتسقط 

البذور على سطح التربة ثم تنبت فً الحال او تبقى فً طور السكون حتى 

 موسم الزراعة التالً.

 ومة :المقا

زراعة  بذور نظٌفة خالٌة من بذور الحامول وقد تستخدم غرابٌل خاصة  -1

 تسمح بمرور بذور الحامول.

قطع او حرق البقع المصابة بالحامول ٌؤدي ذلك الى موت كل من  -2

 الحامول والنبات العائل.

عدم نقل تربة ظهرت بها نباتات مصابة الى أماكن اخرى نظٌفة وكذلك  -3

 الحٌوانات من الحقول المصابة .منع انتقال 

رش البقع المصابة من الحقل فً أول الموسم بمبٌد أدغال قاتل بالمالمسة  -4

او مقاومة الحامول بالحرث المستمر او الحراق او استعمال مبٌدات 

 ادغال التربة .

 Broom rape_  الهالوك 9

 والباذنجان والتبغ. نبات زهري عدٌم الكلوروفٌل ٌتطفل على الطماطه

 االعراض :
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ٌظهر الضرر الناتج عن التطفل الهالوك على النباتات الطماطة بعد االزهار وعند 

تكوٌن الثمار حٌث تظهر النباتات الضعٌفة متقزمة وصفراء ذابله وضهور 

 الشمارٌخ الزهرٌة للطفٌل بجوار العائل.

 

 

 المسبب :
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الطماطة الى العائلة الهالوكٌة هالوك   .Orobanche sppٌنتمً الهالوك 

Orobanchaceae   ٌتكون من شمراخ زهري حولً متفرع ذو قاعدة متدرنه

منتفخة ٌخرج منها ممصات تخترق جذور العائلة وتلتحم به التحاماً قوٌاً واالوراق 

مختزلة تظهر على صور حراشف بنٌة اللون وعدد البذور التً تنتج من شمراخ 

 سنة  16وهً صغٌرة تحتفظ بحٌوٌتها لمدة تصل الى  واحد بربع ملٌون بذره

 24-18وال تنبت البذور اال بجوار العائل وتمر البذور بفترة ٌكون تتراوح من )

  -شهر( وتقسم دورة حٌاة هالوك الطماطة باعتبار نبات حولً الى مرحلتٌن :

 ٌوماً( فعند زراعة طماطة او50-45مرحلة تحت التربة تتراوح فترتها بٌن ) - أ

عائل منبه إلنبات نبات الهالوك تنبت البذور وترسل انبوبة انبات وتلتصق 

بجذر ثانوي من جذور العائل وترسل ممصات بداخل الجذر و تتعمق فٌه 

حتى تصل الى األسطوانة الوعائٌة وٌتصل خشب الطفٌل مع خشب العائل 

ل ثم ولحاء الطفٌل بلحاء العائل وٌمتص الغذاء المجهز واالمالح من العائ

المالصق لجذور  ٌختزل الهالوك جزءاً من هذه الغذاء فً جزئه السفلً 

العائل وٌتضخم وٌخرج منه جذٌرات اخرى تصٌب جذور العائل فً اماكن 

 اخرى وتحدث تضخمات ومنها السٌقان الشحمٌة التً تحمل االزهار.

بمجرد ظهور الشمارٌخ الزهرٌة فوق سطح التربة  -مرحلة فوق التربة:  - ب

تتكون البذور وتنضج بسرعه وٌعتقد ان هناك مادة فً نبات العائل تنبه 

انبات بذور الهالوك ونضراً لصغر حجم البذور فأنها تنتشر بالرٌاح وتنتقل 

 بواسطة ماء الري والماء الجاري فً التربة .

  المقاومة :

جد طرٌقة فعالة اقتصادٌة لمكافحة الهالوك ألنها صعبة نظراً لقدرة البذور على ال تو

االحتفاظ بحٌوٌتها لفترة طوٌلة وصغر حجمها ودخوله طور السكون فً غٌاب 

 العائل . 

  -وتتلخص الطرق المتبعة فً مقاومة الهالوك الى مالً :

 اتباع الطرق الزراعٌة الصحٌة وتشمل  -1

كلما بحرت فوق سطح التربة وقبل نضج بذورها  جمع نباتات الهالوك - أ

 وحرقها بعٌداً عن الحقل.

سم من سطح 15الحرث العمٌق لدفن بذور الهالوك لمسافة ال تقل عن   - ب

 التربة.
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 ابادة االدغال المصابة بالطفٌل.  - ت

 العناٌة بالري حٌث ال ٌمر ماء الري على ارض ملوثة ثم ارض سلٌمة.  - ث

بذور الهالوك قبل زراعة المحصول وقد استخدم زراعة نباتات تشجع انبات  -2

 الكتان لتنبٌه انبات الهالوك.

كغم  40قتل بذور الهالوك الكامنة فً التربة للتدخٌن ببرومٌد المثٌل بنسبة  -3

 مادة فعالة للدونم.

 أهالك البذور فً التربة باستخدام المبٌدات. -4

م بذور الهالوك المقاومة الحٌوٌة باستخدام المبٌدات والحشرات التً تهاج -5

ومن امثلة الفطرٌات المتطفلة   .Agrotis spومنها الحشرة المتطفلة 

Fusarium orobanche   وSclerotium orobanche . 

 Sun scaldمرض سمطة الشمس  -10

االعراض: تظهر االعراض على االوراق والثمار بوجود مساحات صفراء فً 

االٌام الحارة المشمسة واذ اعقبها جو غائم ممطر تجف البقع بسرعة وتصبح هشة 

ذات لون بنً وتصاب ثمار الطماطة التً قاربه على النضج نتٌجة سقوط االوراق 

قع رمادٌة بالثمار الخضراء وٌفقد جزء الثمرة المصاب الماء فٌنكمش وٌتحول الى ب

او الصفراء فً الثمار الحمراء وكثٌر ما ٌصاحب االصابة بسمطة الشمس اصابة 

 ثانوٌة بالفطرٌات.
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 المسبب :

ٌتسبب عن شدة حرارة الشمس وجفاف الجو المحٌط بالنبات ٌؤدي الى ارتفاع  

بعض االخر درجة حرارة انسجة الثمرة الى تثبٌط بعض النظم االنزٌمٌة وتنشٌط ال

 وعدم انتظام التفاعالت الباٌوكٌمٌائٌة وتجمع البروتٌن وفساد الغشاء الساٌتوبالزمً.

 المقاومة : 

 تغطٌة الثمار بطبقة رقٌقة من القش اثناء الجو الحار الجاف. -1

 مكافحة االمراض التً ٌنتج عنها تساقط اوراق النباتات. -2

المناطق المعرضة  تجنب زراعة اصناف التً تسقط اوراقها طبٌعٌاً فً -3

 لإلصابة بالمرض.

  Blossom end rotمرض العفن الطرف الزهري  -11
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 ٌصٌب الطماطة والفلفل والرقً.

االعراض: ٌبدأ ظهور المرض بشكل بقع مائٌة حول منطقة الطرف الزهري للثمرة 

وتأخذ البقعة اللون االسود وتتسع بسرعة حتى تغطً نصف حجم الثمرة او اكثر 

 نسٌج المصاب وٌصبح جادٌاً منخفضاً اسود اللون.وٌنكمش ال

 المسبب :

زراعة نباتات الطماطة والفلفل فً االراضً الرملٌة الخفٌفة المعرضة لمدى  -1

 واسع من التذبذبات الرطوبٌة.

 زٌادة معدل االسمدة النٌتروجٌنٌة مثل نترات الصودٌوم ونترات االمونٌوم. -2

 النمو فً النباتات ومنها قمة الثمار.نقص الكالسٌوم ٌؤدي الى موت مناطق  -3

 اختالف اصناف الطماطة فً درجة مقاومتها للتقلبات البٌئٌة. -4

 المقاومة : 

 تربٌة وزراعة االصناف المقاومة. -1
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العمل على الصرف الجٌد والتهوٌة الجٌدة للتربة واضافة المادة العضوٌة  -2

لملئ الشقوق للحفاظ على الرطوبة فً اوقات الجفاف وكذلك خربشة التربة 

 وقلب التربة تحت ظروف الرطوبة العالٌة لتبخر الزٌادة فً الماء.

 اضافة االسمدة الغنٌة بالسوبر فوسفات للتقلٌل من حدوث المرض. -3

 تغطٌة النباتات فً فترات الحرارة والجفاف. -4
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 امراض العائلة القرعية

 Downy Mildewالبياض الزغبي:

تظهر االعراض على السطح العلوي بشكل بقع خضراء باهتة او صفاء : االعراض

السفلً  تشبه التبرقش تتحول تدرٌجٌا الى اللون البنً ٌقابل هذه البقع على السطح

نمو بنفسجً اللون وهو عبارة عن سبورانجٌا والحوامل السبورنجٌة للفطر التً 

 تخرج من الثغور

peronospora Pseudoٌتسبب المرض عن الفطر المسبب المرضي : 

cubensis  

ٌدخل الفطر النبات خالل الثغور وٌنمو بٌن الخالٌا وٌرسل ممصات دورة المرض: 

مل السبورانجٌة فً مجامٌع من الثغور للسطح السفلً صغٌرة داخلها وتظهر الحوا

حٌث تتفرع فً ثلثها العلوي تفرعا وسطٌا بٌن التفرع الثنائً واالحادي الشعبة 

ٌنتشر بواسطة الرٌاح حٌث تحمل الحوامل اكٌاس اسبورانجٌة على اطراف مدببة 

النبات غٌر تعٌد االصابة خالل موسم النمو وذلك بانباتها وتكوٌن سبورات سابحة) ا

المباشر( تنبت وتخترق اٌضا الثغور تتكرر االصابة متى توفرت الظروف المالئمة 

  15-20من الرطوبة المرتفعة والحرارة المعتدلة من 
5م

وفً نهاٌة الموسم نادرا  

  Oospsreماتتكون السبورات البٌضٌة 

 

 المقاومة:

 زراعة اصناف مقاومة وهً افضل طرٌقة للمقاومة  -1

غم/ غالون او ٌخلط مع الداٌثٌن  1/2رش النباتات بمركب رٌدومٌل بتركٌز  -2

 غم/لتر 2.5بتركٌز 22-م

 التخلص من االدغال القرعٌة وبقاٌا النباتات وحرقها  -3



 د. محمد عبداهلل                          القرعيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  

 

 

 



 د. محمد عبداهلل                          القرعيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  

 

 

 

 

 Sclerotinia diseaseمرض سكليروتينيا: 

 

تظهر االصابة بشكل بقع مائٌة ٌتغٌر لونها الى اللون البنً قرب  االعراض:

قاعدة الساق وتمتد االصابة حتى تشمل كل المجموع الجذري للنبات وتسبب 

تعفنه وتمتد الى االعلى وتصل الى قواعد واعناق االوراق وتسبب اصفرار 

وذبول االوراق وسقوطها وتصاب الثمار وٌظهر علٌها عفن طري ٌبدا من 

قمة الثمرة الصغٌرة وتمتد اتجاه القادة وبذلك ٌعم جمٌع اجزاء الثمرة فتسقط 

 وٌتكون علٌها نمو هاٌفً ابٌض غزٌر ٌظهر به اجسام حجرٌة سوداء 
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 ٌتبع الفطرٌات الناقصة Sclerotinia sclerotiorum المسبب المرضي:

ٌكمن الفطر فً التربة على هٌئة اجسام حجرٌة سوداء صلبة دورة المرض: 

وتنتقل الى الحقول المجاورة بوسائل عدٌدة كاالدوات الزراعٌة والحٌوانات 

ومٌاه الري وغٌرها , تنبت عند توفر الظروف المالئمة من حرارة ورطوبة 

 Apothiciaٌنتج عن الجسم الحجري الواحد عدة ثمار أسكٌة طبقٌة الشكل 

عنق طوٌل تحمل على السطح اكٌاس اسكٌة متراصة بجوار بعضها  ذات

وتنشر السبورات االسكٌة على سطح التربة وتساعد الرٌاح على انتشارها 

وٌنبت السبور االسكً على سطح النبات وٌعطً انبوبة انبات تخترق بشرة 

العائل اختراقا مباشرا وٌفرز الفطر انزٌمات تسبب موت خالٌا النبات قبل 

 ول هاٌفات الفطر وٌحصل الفطر على عذائه من الخالٌا المٌته وص
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 المقاومة:

التوجد طرٌقة فعالة لمقاومة هذا المرض ولكن ٌمكن الحد من شدة االصابة 

 بالوسائل االتٌة:

معاملة تربة المشتل والبذور المستخدمة فً الزراعة بالمبٌدات الفطرٌة  -1

 الواقٌة

 تحسٌن البزل فً الحقل مع االعتدال فً الري  -2

 التخلص من بقاٌا النباتات المصابة وحرقها بعد جنً المحصول -3

 بمجرد ظهور االعراض  1%رش النباتات فً الحقل بالبنلٌت -4

 التأكد من خلو الثمار او المحصول من االصابة قبل التخزٌن وبعد الجمع -5

 زراعة االصناف المقاومة -6
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 Powdery mildew of cucurbitsمرض البياض الدقيقي 

 

تظهر االعراض على االوراق بشكل بقع صغٌرة بٌضاء االعراض: 

نتٌجة وجود مسحوق ٌشبه الطحٌن على السطح العلوي اوال ثم تنتشر 

على السطحٌن تتحول البقع الى اللون البنً وتجف االوراق وتموت 

الثمار فتؤدي الى عدم عقدها واكتمال وتبقى معلقة بالعنق اما اصابة 

 نموها مما ٌجعلها غٌر مرغوبة

 

 arumErysiphe cichoraceٌتسبب عن الفطر المسبب المرضي: 

  Oidiumٌتبع الفطرٌات االسكٌة وٌوجد لها طور كونٌدي معرف بأسم 

 ٌتبع الفطرٌات الناقصة وهو االكثر شٌوعا

 

على المحاصٌل الحقلٌة والخضر ٌشبه امراض البٌاض الدقٌقً دورة المرض: 

االخرى والبساتٌن والزٌنة حٌث ٌكون مٌسلٌوم سطحً ٌمتد على البشرة الخارجٌة 

لألوراق وفروع الثمار وٌرسل ممصات لخالٌا البشرة المتصاص الغذاء الٌتعدى 

طبقة البشرة ٌرسل حوامل كونٌدٌة قصٌرة قائمة تحمل سلسلة من الكونٌدات عدٌمة 

لخلٌة بٌضوٌة الشكل وٌعتقد ان وجود الندى على االوراق له تأثٌر اللون وحٌدة ا

درجة  22-25على زٌادة االصابة فً االمراض وٌناسب المرض درجة حرارة 

مئوٌة) الجو الدافىء( ولوحظ ان زٌادة الرطوبة االرضٌه تساعد على زٌادة االصابة 

وراق الكبٌرة . وفً اخر الموسم قد ٌتكون الطور الجنسً للفطر على سطح اال

السفلٌة فً صورة ثمار أسكٌة كروٌة مغلقة ذات جدار داكن وزوائد ماٌسلٌومٌة 

سبور اسكً عدٌم  3-2كٌس اسكً وٌحتوي كل كٌس من  31-11ٌوجد بداخلها من 
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العدوى فً المحصول الجدٌد. إلعادةاللون وحٌد الخلٌة بٌضوٌة وال ٌعرف اهمٌته 

 
 

 المقاومة:

 تربٌة اصناف مقاومة  -1

فً الصباح   9:1ت المخلوط برماد الفرن بنسبة من ٌالتعفٌر بالكبر -2

ٌسبب حروق لألوراق والنه  ألنهالباكر وٌمنع التعفٌر فً الجو الحار 

ت فً الجو الحار وٌمكن االستعاضة عن ٌالنباتات القرعٌة حساسة للكبر

مجرد ظهور االصابة او ت بالكارثٌن بمعدل نصف مل/ لتر ماء بٌالكبر

 استخدام البنلٌت لتأثٌره الفعال فً مكافحة المرض.
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 Bacterial wilt of cucurbitsمرض الذبول البكتيري: 

 

تظهر عالمات المرض على هٌئة ذبول ورقة لورقة واحدة او االعراض: 

اكثر للنباتات المصابة , حٌث تتهدل حافتها وٌلً ذلك ذبول جمٌع 

ثم تجف السٌقان, وعند عمل مقطع عرضً فً الساق والضغط  االوراق

على الجزء المقطوع تظهر افرازات بكتٌرٌة على السطح وتلتصق 

كون خٌط العصارات اللزجة على السطح المقطوع ,واذا جذبت بلطف ت

رفٌع ٌمتد لعدة سنتمترات وتستعمل هذه الظاهرة فً تشخٌص المرض, 

محتوٌاتها الداخلٌة بٌنما ٌبقى السطح وقد تصاب الثمار وتتعفن وتتلف 

 الخارجً للثمرة سلٌم .

 

 Erwiniaٌتسبب المرض عن البكترٌا المسبب المرضي: 

tracheiphila 

قصٌره مفرده او فً ازواج سالبه لصبغه كرام ,  ةوالبكترٌا العصوٌ

 اسواط, محٌطٌة شدٌده الحساسٌه للجفاف . 4-8منالهوائٌه اختٌارا لها 

 

تقضً البكترٌا فترة الشتاء فً القناة الهضمٌة لكل من : دورة المرض

الخنافس الخٌار المخططة والمبقعة والتً تعتد علٌها البكترٌا فً االنتشار 

تدخل البكترٌا فً الربٌع عند تغذٌة الحشرات على  والتلقٌح والتشتٌة,

اوراق القرعٌات عن طرٌق الجروح التً تحدثها , وتسبح فً العصارة 

الى االوعٌة الخشبٌة وفٌها تتكاثر بسرعة ومن ثم تنتشر الى جمٌع وتنتقل 

اجزاء النبات واثناء تكاثرها فً االوعٌة فانها تفرز افرازات لزجة تعمل 

للنباتات المصابة وتتكون تٌلوسات تعمل على  على سد االوعٌة الخشب

اعاقة نقل الماء وظهور اعراض الذبول . وٌنتشر المرض من مكان الى 

بواسطة خنافس القرعٌات ولحد ما بواسطة حشرات اخرى مثل  اخر

قفازات االوراق, وتحدث اصابة للثمار بالبكترٌا المنتقلة بواسطة 

الخنافس, والتستطٌع البكترٌا ان تعٌش حٌة على سطح او داخل البذور 

 او فً التربة 
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 العوامل المساعدة في انتشار المرض:

 القدرة المرضٌة للعزلة البكترٌا  -1

 مقاومة انواع واصناف القرعٌات  -2

 الظروف البٌئٌة السائدة -3

 اعداد خنافس القرعٌات وعمر النبات -4

 المقاومة:

 زراعة االصناف المقاومة -1

 مقاومة خنافس القرعٌات باستخدام المبٌدات الحشرٌة -2
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 Squash mosaicموزائيك القرع 

 

ٌتوقف ظهور االعراض على ظهور النمو التً حدثت اثناء  االعراض:

االصابة تصبح العروق شفافة وتظهر بقع شاحبة ٌعقبها ظهور اجزاء 

خضراء داكنة قد ترتفع عن مستوى سطح الورقة فتتبادل مع اجزاء 

خضراء فاتحة وٌحدث تشوه لشكل نصل الورقة وتصبح ذات تفصٌص 

فٌعة وٌحدث ان تبقى ازهار مقفلة غائر وقد ٌختزل النصل الى اشرطة ر

 وال تعقد ثمارها وقد تعطً النباتات المصابة ثمار مشوهة.

 

 المسبب المرضي: 

وهو كروي  MV)qSquash mosaic virus (Sٌتسبب عن فاٌروس 

نانومتر فً القطر , ٌنتقل مٌكانٌكا بواسطة العصارة كما ٌنتقل  31ٌبلغ 

 2%قل فً بذور الرقً بنسبة عن طرٌق البذور والنسب متفاوته ,فٌنت

وفً بذور القرعٌات بنسبه تزٌد عن   12-94%وفً بذور البطٌخ بنسبة 

  3%وفً بذور القرع العسلً بنسبة   %2

 فٌف النهائٌةخ( م ,ودرجة الت70-75درجة الحرارة الممٌته للفاٌروس)

10-6 
 اسابٌع  6اكثر من   in vitroومدة التعمٌر  

 
 المقاومة:

 اصناف المقاومة فً الزراعةاستعمال  -1

استعمال بذور خالٌة من الفاٌروس,وٌراعى عدم زراعة بذور الرقً  -2

 بجوار القرع المصاب او العكس

 القضاء على االدغال التابعة للعائلة القرعٌة -3

 مقاومة الحشرات -4
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 Cucumber Mosaic diseaseمرض موزائيك الخيار 

 االعراض:

اذا حثت اصابة مبكرة للبادرات تاخذ الفلقات اللون االصفر وتذبل 

وتظهر برقشة على االوراق الحدٌثة المتكشفة فتصبح مشوهة وتلتف 

حواف االوراق الى االسفل وتتقزم النباتات نتٌجة لقصر السالمٌات 

للساق وٌقل عدد االزهار والثمار ٌظهر على الثمار مناطق خضراء 
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تخللها مناطق مرتفعة خضراء غامقة خشنة اشبه باهتة او بٌضاء ت

 بالثألٌل تؤدي الى تشوه شكلها.

 

ٌتسبب مرض تبرقش الخٌار عن الفاٌروس المسبب المرضي: 

 Cucumber Mosaic virus  نانومتر فً  30-28هو كروي ٌبلغ

خالل بذور الخٌار البري لكن ال ٌنتقل خالل بذور القطر وٌنتقل مٌكانٌكٌا 

 Aphisروع وٌنتقل بالحشرات خاصة بالمن ومنها الخٌار المز

gossypii  ,Myzus persicae   ودرجة الحرارة الممٌتة للفاٌروس

  4-10م ودرجة التجفٌف النهائٌة  70-60
تقع بٌن  invitroومدة التعمٌر 

 ساعة 96-72

ٌقضً الفاٌروس فترة الشتاء فً العوائل البرٌة المعمرة دورة المرض: 

ومنها االغال ونباتات الزٌنة التً تعمل كمصدر مستمر للفاٌروس سنة 

بعد اخرى وفً الربٌع ٌنتقل الفاٌروس من النباتات المصابة الى النباتات 

السلٌمة بواسطة الحشرات الناقلة وٌظهر االصفرار على جمٌع النباتات 

ب الجنٌه االولى للثمار مماٌدل على سهولة نقل الفاٌروس بالحقل عق

 مٌكانٌكٌا بواسطة العصارة التً تنقل على اٌدي ومالبس العمل 
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 المقاومة:

 استعمال االصناف المقاومة فً الزراعة وهً خٌر وسٌلة  -1

مكافحة االدغال القابلة لألصابة سواء فً الحقل او فً البٌوت  -2

 ر العدوى الزجاجٌة للقضاء على مصد

 مكافحة الحشرات الناقلة للفاٌروس  -3

 استخدام بذور سلٌمة لغرض الزراعة -4
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 Downy  Mildew مزض البياض الزغبي 
 

:رعٙش ػٍٝ اٌٍٙبٔخ ثمغ ِٕخفعٗ صفشاء ػٍٝ األٚساق ٚرصبة االعضاء اٌض٘ش٠خ  االعزاض

ٌٍمشٔبث١ػ  ٚرزٍْٛ ثٍْٛ داوٓ ٚفٟ ؽبٌخ اٌشٍغُ ٚاٌفغً رّزذ اإلصبثخ اٌٝ اٌغزٚس اٌشؾ١ّخ ٠ٚظٙش 

ػ١ٍٙب ثمغ غ١ش ِٕزظّخ داوٕٗ اٌٍْٛ ٠ٚصً اٌز٠ٍٛٓ اٌٝ اٌذاخً . ٚثبلٟ االػشاض وّب فٟ اِشاض 

 . األخشٜجٟ اٌج١بض اٌضغ

 

           Peronospora  Parasiticaالمسبب المزظي

 

:وّب فٟ ِشض اٌج١بض اٌضغجٟ ػٍٝ اٌمشػ١بد ؽ١ش رخشط اٌؾٛاًِ اٌى١ٔٛذ٠خ ِٓ   دورة المزض

 اٌضغٛس ٌٍغطؼ اٌغفٍٟ ٚرز١ّض ثزفشػٙب اٌضٕبئٟ ٚثٕٙب٠زٙب اٌّذثجخ اٌّذالح اٌزٟ رؾًّ و١ٔٛذ٠خ .

 المقاومت : 
 اٌج١بض اٌضغجٟ االخشٜ ِٕٚٙب اٌمشػ١بد .وّب فٟ اِشاض 
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 Leaf spot of crucifers:        مزض تبقع األوراق في الصليبياث

 

األٌٚررررٝ ثشررررىً ثمررررغ صررررغ١شح غرررربئشح داوٕررررخ اٚ عررررٛداء ػٍررررٝ  رظٙررررش االػررررشاضاالعررررزاض : 

ٌٍجررربدسح ػمرررت أجررربد اٌجرررزسح ٠ّٚزرررذ االعرررٛداد اٌرررٝ األعرررفً األٚساق اٌفٍم١رررخ ٚاٌغررر٠ٛمخ اٌغ١ٕ١ٕرررٗ 

ِغرررججب ِٛرٙرررب اٚ ظرررؼت ّٔٛ٘رررب .رظٙرررش اإلصررربثخ ػٍرررٝ إٌجبرررربد اٌجبٌغرررخ ػٍرررٝ األٚساق اٌغرررف١ٍخ 

اٌىج١ررشح ثشررىً ثمررغ ِغررزذ٠شح رظٙررش ف١ٙررب ؽٍمرربد دائش٠ررخ ٠ٚصررجؼ ٌٛٔررٗ اعررٛد فؾّررٟ اِررب ػٍرر  

ْٛ ثٕرررٟ ٠جرررذا ِرررٓ ؽبفرررخ اٌمرررشل اٌمشٔررربث١ػ فزظٙرررش اإلصررربثخ ػٍررر  اٌمرررشل اٌض٘رررشٞ ثشرررىً رٍررر

٠ّٚزررذ اٌررٝ اٌررذاخً  ؽ١بٔررب ٠غطررٟ وررً اٌمررشل اِررب ػٍررٝ اٌشررٍغُ فزظٙررش اإلصرربثخ ػٍرر  اٌغررزٚس 

 اٌذس١ٔخ ثؼذ اٌزخش٠ٓ ارا رُ اٌزخض٠ٓ فٟ دسعٗ ؽشاسح ػب١ٌخ ٔٛػب ِب.

 

اٌزٞ ٠ص١ت  brassicicola  Alternaria ٠زغجت اٌّشض ػٓ اٌفطشالمسبب  المزظي :

ػٍٝ اٌؼىظ ٠ص١ت  A.brassicaeث١ػ اوضش ِٓ إصبثخ اٌشٍغُ ٚاٌفغً ث١ّٕب إٌٛع اٌٍٙبٔخ ٚاٌمشٔب

 . iA.raphanاٌشٍغُ ٚاٌفغً اوضش ِٓ اٌٍٙبٔخ ٚاٌمشٔج١ػ اِب إٌٛع اٌّزخصص ػٍ  اٌفغً فٙٛ 
{ رىْٛ اٌى١ٔٛذ٠ب صغ١شح اٌؾغُ ادوٓ ٌٛٔب ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ brassicicolaإٌٛع األٚي }

{Barssicae ١ٌٚظ ٌٙب غشف ِذثت رؾًّ فٟ عالعً ػٍٝ اٌؾٛاًِ اٌى١ٔٛذ٠خ ث١ّٕب إٌٛع }

اٌضبٟٔ رىْٛ وج١شح اٌؾغُ راد لبػذح ػش٠عخ ٚغشف غ٠ًٛ ِذثت رؾًّ ِفشدح ػٍٝ اٌؾبًِ 

{ فٙٛ الشة فٟ شىٍٗ ِٓ إٌٛع اٌضبٟٔ ٌٚىٓ رٛعذ عجٛسارخ Raphaniاٌى١ٔٛذٞ اِب إٌٛع اٌضبٌش 

ِٕمبس لص١ش ٠ٚز١ّض ٘زا إٌٛع ثزى٠ٛٓ عجٛساد وال١ِذ٠خ وض١شح  فٟ عالعً لص١شح ٚاٌغجٛس رٚ

 ِغزذ٠شح راد ٌْٛ ص٠زٟٛٔ ثٕٟ . 

 

٠ٚٛعذ اٌّب٠غ١ٍُ فٟ  seed-borne:رؾًّ األٔٛاع اٌضالصخ ِٓ اٌفطش ثبٌجزٚس فٟٙ  دورة المزض

صٛسحوبٍِخ رؾذ غالف اٌجزسح اٚ وز٠ٍٛش خبسعٟ ٚػٕذ صساػخ اٌجزٚس اٌّصبثخ ٠ّٕٛ اٌفطش 

ت ػذٚ ٜ ٌٍفٍمبد ٚاٌغ٠ٛك ٚرٕمً االصبثخ اٌٝ االٚساق اٌغفٍٝ اٌىج١شح ٚاٌعؼ١فخ ٌٍٕجبربد ٠ٚغج

اٌجبٌغخ ٚال رظٙش ػٍ  األٚساق اٌطشف١خ اٌؾذ٠ضخ ؽ١ش رظٙش ػٍٝ ١٘ئخ ثمغ ِٓ االٔغغخ ا١ٌّزخ اٌزٟ 

رصجؼ عٛداء ٔز١غخ رغشصُ اٌفطش اٌّغجت .٠ؼبٚد اٌفطش ٔشبغخ رؾذ ظشٚف اٌشغٛثخ اٌغ٠ٛخ 

١ٌخ ٚرزطب٠ش اٌى١ٔٛذ٠ب ثفؼً اٌش٠بػ ٚرص١ت اٌضّبس ؽ١ش رخزشق أبث١ت غالف اٌضّشح ٚرص١ت اٌؼب

غالف اٌجزسح إٌبظغخ ؽ١ش ٠ىّٓ اٌفطش داخٍٙب ٚخبسعٙب وّب ٠ٛعذ فٟ ثمب٠ب إٌجبربد اٌّصبثخ 

اٌٝ اٌّٛعُ اٌمبدَ . رغزط١غ اٌى١ٔٛذ٠ب اْ رٕجذ فٟ ِذٜ ٚاعغ ِٓ دسعبد اٌؾشاسح ففٟ إٌٛع 

دسعٗ ِؤ٠ٚخ ٚرؾذس اٌؼذٜٚ فٟ  33-33دسعخ ِؤ٠خ ٚاٌذسعخ اٌّضٍٝ ِٓ  04-٠1ٕجذ ِٓ  األٚي

 دسعٗ ِؤ٠خ .  34-03دسعخ ِئ٠ٛخ ٚاٌّضٍٝ ِٓ  34-04اٌّٛعُ ِٓ 

 

 

 المقاومه:

 اعزؾذاَ ثزٚس ِصذلخ. .1
دل١مخ اٚ ِؼبٍِزٙب  34دسعخ ِؤ٠خ ٌّذح  34ِؼبٍِخ اٌجزٚس ثبٌّبء اٌغبخٓ ػٍٝ دسعخؽشاسح  .0

 وغُ ثزسح ./غُ 3و١ّ١ب٠ٚب ثبالساعبْ اٚ اٌغجشعْٛ ثؼذي 
 .ٌزش ِبء /غُ  0.3اثزذاء ِٓ ظٙٛس االػشاض ثّؼذي  03-سػ إٌجبربد ثبٌذا٠ض١ٓ َ  .3
   .١ج١خاٌزخٍص ِٓ االدغبي ٚوزاٌه ؽشق ثمب٠ب إٌجبربد اٌصٍ .0
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 whit rust of cliucifersمزض الصدا األبيط في الصليبياث :  
 

: رظٙش اإلصبثخ ػٍٝ األٚساق ٚاٌغ١مبْ ثشىً ثضشاد ث١عبء اٚ صفشاء فبرؾخ دائش٠خ االعزاض 

 صغ١شح ِشرفؼخ ل١ٍال ػٓ اٌغطؼ ِّب اػط  ٌٍّشض ٘زا االعُ ٚػٕذ أفغبس اٌجضشاد

٠صجؼ ِظٙشا غؾ١ٕ١ب }دل١مب { وّب ٠ص١ت ٘زا اٌّشض األعضاء اٌض٘ش٠خ ِغججب رعخّٙب 

 .ٚرشٛ٘ٙب ٚرصجؼ االص٘بس ػم١ّخ ٚال ٠زىْٛ ثٙب ثزٚس 

   ٠Candida Albugoزغجت ػٓ فطش المسبب مزظي : 

٠زجغ اٌفطش٠بد اٌج١ع١خ ٠ىْٛ اٌفطش ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌغجٛساد ٟ٘ عجٛساد غ١ش عٕغ١خ فٟ  و١بط 

 . Oosporaو١بط االعجٛسأغ١خ ٚاٌغجٛساد اٌغٕغ١خ رؼشف ثبٌغجٛساد اٌج١ع١خ رؼشف ثبال

 

رؾذس اٌؼذٜٚ ػٕذ أجبد االو١بط االعجٛسٔغ١خ ٚاٌزٟ رذخً أبث١ت االٔجبد دورة المزض : 

اٌضغٛس ٚرىْٛ ١ِغ١ٍَٛ ث١ٓ خال٠ب اٌمششح ؽ١ش ٠شعً ِّصبد وش٠ٚخ ٠غزّذ ثٙب اٌغزاء صُ ٠ىْٛ 

صٌٛغب١ٔخ لص١شح ِزشاصخ عٕجب ٌغٕت رؾذ ثششح اٌؼبئً ٚفٟ ٚظغ ػّٛدٞ ؽٛاًِ اعجٛسٔغ١خ 

 ػ١ٍٙب .

ٚاالو١بط االعجٛسٔغ١خ ػذ٠ّخ اٌٍْٛ وش٠ٚخ ٠ٕٚزظ ػٓ رى٠ٛٓ ػذد وج١ش ِٓ االو١بط اٌغجٛسٔغ١خ 

ِٓ ِىبْ اٌجششح ظغطب ػٍٝ ثششح اٌؼبئً ٠ؤدٞ اٌٝ رّضلٙب ٚ أزشبس االو١بط فٟ اٌٙٛاء 

ٜ ِغججخ إصبثخ عذ٠ذح ؽ١ش ٠ٕجذ اٌى١ظ االعجٛسٔغٟ ثٛعٛد لطشاد ٚعمٛغٙب ػٍ  ٔجبربد  خش

 عضاء ثىً عضء ٔٛاح  8-3َ ٠زغضا اٌغب٠زٛثالصَ اٌٝ  04-13ِبء ٚدسعخ ؽشاسح  ِؼزذٌخ ِٓ 

راد ٘ذث١ٓ ِزغب١٠ٚٓ رمش٠جب اؽذاّ٘ب  Zoosporeٚع١زٛثالصَ ٠زؾٛي وً ِٕب اٌٝ عجٛس ٘ذثٟ 

عبػخ ٚرزؾٛي صُ  3-0ذث١خ فٟ لطشاد اٌّبء ٌفزشح عٛغٟ ٚاألخش س٠شٟ ٚرزؾشن اٌغجٛساد اٌٙ

 رىْٛ أجٛثخ أجبد رخزشق اٌؼبئً خالي اٌضغٛس ٚرزىشس اإلصبثخ خالي اٌّٛعُ 

ث١ع١خ اٌشىً ٚػعٛ  Oogoniumفٟ ٔٙب٠خ اٌّٛعُ ٠ؾذس اٌزىبصش اٌغٕغٟ ثزى٠ٛٓ ػعٛ ِؤٔش 

ب٠فبد اٌمش٠جخ صٌٛغبٟٔ اٌشىً ٠ٕشب وً ِٕٙب ػٍٝ اغشاف ثؼط اٌٙ Antheriaiumرزو١ش 

ٌجؼعٙب ؽ١ش ٠ٍزصمبْ ػٍٝ عبٔت ِٓ اٌؼعٛ اٌّؤٔش ٠ٚشعً أجٛثخ اخصبة رخصت ٔٛاح 

اٌج١عخ ٚرزىْٛ اٌضا٠ىٛاد صٕبئ١خ اٌؼذد اٌىشِٚٛعِٟٛ ٚ٘زٖ رٕمغُ ػذح أمغبِبد اؽذ٘ب أمغبِب 

ٌّٛعُ اخزضا١ٌب ١ٌٕزظ اٌغجٛساد اٌج١ع١خ اٌزٟ رزؾًّ اٌظشٚف اٌج١ئ١خ اٌغ١ش ِٕبعجخ ٚفٟ ثذا٠خ ا

 ٚػٕذ رٛفش اٌظشٚف .
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 Glubroot of cruciferمزض الجذرالصولجاوي في الصليبياث: 
 

 :  االعزاض

ِٓ االػشاض األ١ٌٚخ ٌٍّشض رجذٚ إٌجبربد اٌّصبثخ راد  ٚساق خعشاء ثب٘زخ اٚ 

اٌّشّغخ ِصفشح ِٚغ رمذَ اإلصبثخ رظٙش اػشاض اٌزثٛي خبصخ ػٕذ ِٕزصت إٌٙبس فٟ األ٠بَ 

 ٚاٌؾبسح رضٚي ِغ ؽٍٛي ا١ًٌٍ .

اِب االػشاض ا١ٌّّضح رظٙش ػٍٝ شىً اٚساَ  ٚ أزفبخبد  ػٍٝ عزٚس إٌجبد اٌّصبة رأخز 

اشىبي ٚاؽغبَ ِخزٍفخ ٚرزؾًٍ اٌغزٚس اٌّصبثخ ثبٚساَ وج١شح لجً ٔٙب٠خ اٌّٛعُ ثغجت ِٙبعّزٙب 

 ِٓ لجً اٌجىزش٠ب ٚاٌفطش٠بد اٌش١ِخ األخشٜ.

 

 

عغُ اٌفطش ػجبسح   brassiecae     Plasmodiophoraاٌفطش اٌىبرة  : زظيالمسبب الم

ػٓ ثالصِٛد٠َٛ ٠ؼطٟ ؽ٠ٛصٍخ ٌالثٛاؽ اٌٙذث١خ اٚ ٠ؼطٟ اثٛاغب عبوٕخ رٕزظ ػٕذ أجبرٙب اثٛاغب 

 ٘ذث١خ .

 

: ٠ٕجذ اٌغجٛس اٌغبوٓ اٌّٛعٛد فٟ اٌزشثخ ١ٌؼطٟ عجٛس ٘ذثٟ ٚاؽذ ٌٗ عٛغ  ٚاؽذ دورة المزض 

١شاد اٌغزس٠خ ٌٍٕجبد ٚرزؾٛي داخً اٌخال٠ب اٌغزس اٌٝ عغُ ا١ِجٟ اٚ ثالصِٛد٠َٛ ٠خزشق اٌشؼ

 8-0ٚثؼذ ػذح  ٠بَ ٠ٕمغُ اٌجالصِٛد٠َٛ اٌٝ ػذح الغبَ ٠زؾٛي وً لغُ اٌٝ و١ظ ثٛغٟ ٠ؾزٛٞ 
عجٛساد ٘ذث١خ صب٠ٛٔخ  رخشط ٘زح اٌغجٛساد اٌٝ اٌٛعػ اٌخبسعٟ ػجش صمٛة اٌغذاس اٌخٍٛٞ 

ٚاٌزٟ رغزط١غ  Zygoteصٚاط اٌغجٛساد اٌٙذث١خ ِغ ثؼعٙب ٌزىْٛ اٌاللؾخ ٌٍؼبئً ٚرزؾذد ثؼط ا

اْ رزغذد اإلصبثخ ٚرىْٛ ثالصِٛد٠َٛ عذ٠ذ ؽ١ش ٠غزط١غ ٘زا اٌغغُ اخزشاق االٔغغخ اٌفز١خ 

ٌٍغزٚسثشىً ِجبشش فٟ ؽ١ٓ ال ٠ّىٕٗ اخزشاق االٔغغخ اٌمذ٠ّخ ٚاٌّزخشجخ اال ػٓ غش٠ك اٌغشٚػ 

ذاخً ٔؾٛ اٌخشت ٠ٕٚزشش اٌجالصِٛد٠َٛ اٌٝ غجمخ اٌىبِج١َٛ ٚثبرغبح اٌخبسط ٔؾٛ اٌٍؾبء ٚثبرغبح اٌ

٠ٚصً ؽغُ اٌخ١ٍخ   Hyper plasiaٚرٕمغُ عش٠ؼب   Hyper trophyٚرزعخُ اٌخال٠ب 

 اٌّصبثخ اٌٝ خّظ اظؼبف ؽغُ اٌخ١ٍخ اٌغ١ٍّخ اٚ اوضش .

َ  18_03َ ٚاٌؾشاسح اٌّضٍٝ 08_6رغزط١غ االثٛاؽ اٌٙذث١خ ٌٍفطش االٔجبد ثذسعبد ؽشاسح ث١ٓ 
% اِب االثٛاؽ اٌغبوٕخ فال رٕجذ 74_93غٛثخ اٌّضٍٝ % ٚاٌش79_34ٚثٕغجخ سغٛثخ اٌزشثخ ِٓ 

عٕٛاد ٚ خ١شا ٚالثذ ِٓ  9_6ِجبششح ٚرغزط١غ اٌجمبء فٟ اٌزشثخ ِغ اٌؾفبض ػٍٝ االٔجبد ِذح 

 اإلشبسح اٌٝ اْ اٌفطش ٠فعً رشة ِبئٍخ ٌٍؾّٛظخ . 

 

 

 اٌٛلب٠خ ٚاٌّىبفؾخ :

ؽمٛي ٍِٛصخ اال ثؼذ ِعٟ ارجبع دٚسح صساػ١ٗ ال رضسع ف١ٙب إٌجبربد اٌص١ٍجٗ فٟ -1

 خّظ عٕٛاد ػٍٝ األلً.ا

 اٌزبوذ ِٓ عالِخ اٌشزٛي لجً صساػزٙب.-0

 رٕظ١ُ ػ١ٍّبد اٌشٞ ٚاال٘زّبَ ثبٌصشف فٟ اٌزشة صم١ٍخ اٌمٛاَ.-3

( PH7.2ظجػ ؽّٛظخ اٌزشثٗ لذس االِىبْ ثؾ١ش رصجؼ ِؼزذٌخ اٚ ِبئٍخ ٌٍم٠ٍٛٗ ) -0

 ثبظبفخ اٌىٍظ اٌّطفأ.
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اٌّؾصٛي اٌّصبة ٚػذَ اعزؼّبٌٗ ػٍت ٌٍؾ١ٛاْ الْ اثٛاؽ  اٌمعبء ػٍٝ ثمب٠ب-3

اٌفطش٠بد رغزط١غ اٌّشٚس ػجش اٌمٕبح اٌٙع١ّٗ ٌٍؾ١ٛاْ ٚرجمٝ ِؾبفظٗ ػٍٝ اٌمذسح 

 االٔجبر١خ.

 رؼم١ُ رشثخ اٌّشزً ثبؽذ ِؼمّبد اٌزشثٗ وبٌىٍٛسٚثىش٠ٓ ٚثذائً ثش١ِٚذ اٌّض١ً.-6

  

 

 

 

  وقص البورون في الصليبياث 
 

جٛسْٚ فٟ االساظٟ اٌم٠ٍٛٗ . ٚرظٙش اػشاض ٔمص اٌجٛسْٚ ػٍٝ ٠ظٙش ٔمص اٌ

ّٔٛاد اٌؾذ٠ضخ اٚال ِٓ االٚساق ٚاٌغزٚس ٚرٌه ٌصؼٛثخ أزمبي ٘زا اٌؼٕصش ِٓ عضء 

اٌٝ اخش ثبٌٕجبد ِٚٓ االِشاض اٌزٟ رزغجت ػٓ ٔمص اٌجٛسْٚ ِشض رشمك عبق 

 ٌىشفظ .

 االعزاض:

ػفٓ ِبئٟ فٟ ٔخبع ٠زجغ رٌه رظٙش اػشاض ٔمص اٌجٛسْٚ ػٍٝ اٌمشٔبث١ػ ثشىً 

رٍٛس ثٕٟ ٚرشمك فٟ االٔغغٗ ٠ٚصجؼ غؼُ االٔغغٗ اٌّصبثٗ ِش ٠ٚصجؼ اٌغبق 

 اعٛف ٚرصجؼ لُّ االٚساق اٌؾذ٠ضخ ث١ٕٗ ٚالرزمضَ إٌجبربد اٌّصبثٗ اال ارا اشزذ

اٌعشس ٚؽذس ِجىشا . ِب ػٍٝ اٌٍٙبٔٗ فزىْٛ االػشاض خف١فخ ِمبسٔخ ثبٌمشٔبث١ػ 

ساق ٚرزشمك ٠ٚظٙش اٌزمضَ ثذسعبد ظؼ١فخ ٚرزؾًٍ داخٍٟ فزّغه اػٕبق االٚ

ٌالٔغغٗ  فٟ ٔخبع اٌغبق ِغ رٍْٛ ثٕٟ اٌٝ اعٛد اِب اٌفغً ٠مً عّه اٌغزس ٠ٚجٙذ 

 اٌٍْٛ فٟ االصٕبف اٌٍّٛٔٗ .

 

 اٌّشض غ١ش غف١ٍٟ  ٠زغجت  فٟ ٔمص اٌجٛسْٚ فٟ اٌزشثخ . :املسبب

 

 المقاومت:

شثخ اٚ سشٗ ػٍٝ إٌجبربد إٌب١ِخ فٟ األسض  ٠ؼبٌظ ٔمص اٌجٛسْٚ  ثئظبفزٗ إٌٝ اٌز

% ثٛسْٚ(٠ّٚىٓ خٍػ اٌجٛسْٚ 10)   Boraxاٌم٠ٍٛخ ٚاسخص ِصذس ٘ٛ اٌجٛساوظ

ِغ األعّذح اٚ ٔششح فٟ اٌزشثخ ِجبششٖ فٟ اٌزشة اٌم٠ٍٛخ رشػ إٌجبربد ثّؾٍٛي ِبئٟ   

 ِشاد إصٕبء ّٔٛ إٌجبربد. 0-0% ٚرٌه ِٓ 0ٌٍجٛس  اوظ ثزشو١ض 
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 مزض أللفحه البكتيزيت في الىباتاث الصليبيت )العفه األسود(
Black rot or bacterial blight 

 

رؾذس اٌؼذٜٚ االٌٚٝ ِٓ اٌجىز١ش٠ب اٌّٛعٛدح فٟ اٌجزٚس ف١ظٙش  اعٛداد   األعزاض:

ػٍٝ غٛي ؽبفخ األٚساق اٌفٍم١ٗ ٌٍجبدساد  ٚرغت ٚرغمػ فٟ إٌٙب٠خ .ٚرظٙش ٔفظ 

االػشض اٌغبثمخ ػٍٝ االٚساق اٌجبٌغخ ػٍٝ ١٘ئخ ِٕبغك راثٍخ صغ١شح ػٍٝ شىً 

االصبثٗ ثؼّك ٌْٛ  اٌؼشٚق رىْٛ لبػذرٗ فٟ ارغبٖ اٌؼشق اٌٛعطٟ ٚثزمذَ V ؽشف 

ٚ فشػٙب ٚرصفش اٌٛسلخ ٚرغمػ ػٍٝ عطؼ اٌزشثخ . ٚرىْٛ ع١مبْ إٌجبربد اٌّصبثخ 

ػبس٠خ ِٓ األٚساق ػذا ثؼط األٚساق ػٍٝ لّخ اٌغبق  ٚثؼًّ لطبع ػشظٟ ٌٍغبق 

اٌّصبة ٠الؽع ظٙٛس ؽٍمٗ عٛداء فٟ ِٕطمخ اٌخشت ١ّ٠ٚض االصبثٗ اٌجىز١ش٠خ 

 ىزش٠ب خبسط اٌؾضَ اٌٛػبئ١خ ٚرصبة اٌضّبس ٚرٍٛس اٌجزٚس . ٚعٛد ؽجٛة ١ٍِئخ ثبٌج

 المسبب: 

ٟٚ٘ ثىزش٠ب ػص٠ٛخ لص١شح   scampestri Xanthomonas ٠زغجت اٌّشض ػٓ اٌجىزش٠ب 

 عبٌجخ ٌصجغخ وشاَ ِزؾشوخ ثٛاعطخ عٛغ غشفٟ ٚاؽذ.

 

 دورة المزض :

ثبٌؾمً ٚفٟ اٌشث١غ   رمعٟ اٌجىزش٠ب فزشح اٌشزبء داخً ٚخبسط اٌجزٚس ٚفٟ ثمب٠ب إٌجبد

ػٕذ ظٙٛس اٌجبدساد  رّش ِٓ األٚساق اٌفٍم١خ إٌٝ االٚساق األ١ٌٚخ ِجبششح ٚخالي 

اٌضغٛس ٚرزؾشن إٌٝ اعفً إٌجبد خالي اٌؾضَ اٌٛػبئ١خ ؽزٝ رصً إٌٝ اٌغبق ِٕٚخ 

إٌٝ اٌّغّٛع اٌغزسٞ وّب رزؾشن إٌٝ األٚساق رؾذس اٌؼذٜٚ ػٍٝ األٚساق خالي 

رغز٠خ اٌؾششاد راد اٌفُ اٌمبسض  ٚ خالي اٌفزؾبد اٌّبئ١خ . اٌغشٚػ إٌبرغخ ػٓ 

ٚرؾذس اٌؼذٜٚ اٌضب٠ٛٔخ ثٛاعطخ اٌش٠بػ  اٌّؾٍّخ ثّبء  األِطبس  ِٚغ ِبء اٌشٞ 

ٚاألدٚاد اٌضساػ١خ ٚاٌشزالد وّب رؼًّ اٌؾششاد ػٍٝ ٔمً اٌجىزش٠ب ِٓ ٔجبد اٌٝ 

 عطخ اٌجزٚسٚاٌشزالد. خش )االٔزشبس اٌّؾٍٟ( ِب االٔزشبس اٌٛاعغ ف١زُ ػبدح ثٛا

 

 

 المقاومت:

 رشث١خ ٚصساػخ األصٕبف اٌّمبِٚخ .-1

 إرجبع دٚسح صساػ١خ صالص١خ ػٍٝ األلً فٟ اٌّشبرً -0
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اٌؾصٛي ػٍٝ رمبٚٞ ِٓ ِضاسع ٌُ ٠ظٙش ثٙب اٌّشض  ٚ رؼبًِ اٌجزسح  لجً -3

دل١مخ ٚرغّظ ثؼذ رٌه فٟ اٌّبء ثبسد 34َ ٌّذح 34اٌضساػخ ثّبء داف  دسعخ ؽشاسرٗ 

 ٚرٕشش ٌزغت. 
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 Compositae or Asteraceae  امراض العائلة المركبة

 

  مرض البياض الزغبي في الخسDowny Mildew of Lettuce 

 االعراض :

كما فً اعراض البٌاض الزغبً االخرى حٌث ٌظهر نمو زغبً ابٌض مقابل البقع 

 المصابة والتً تكون ذات لون اصفر باهت 

 المسبب :

تتمز حوامل االكٌاس السبورنجٌة ا  Bremi lactucaeٌتسبب المرض عن الفطر 

لهذا الفطر بأنها ثنائٌة التفرع غالباً وذات نهاٌات طبقٌة الشكل ٌخرج من حوافها من 

لٌمونً الشكل ٌوجد  واحد بٌضً اوذنٌبات تحمل كل منها كٌس سبورنجً  3-5

وٌكون   Zoo sporeبداخلها سبورات كروٌة ذات هدبٌن وهً سبورات ال جنسٌة 

وتكون ذات جدران   Oosporeت جنسٌة تعرف السبورات البٌضٌة الفطر سبورا

 سمٌكة .

 دورة المرض :

ٌقضً الفطر فترة الشتاء على الخس البري وعند حلول الظروف المناسبة من 

الحرارة والرطوبة تنتشر االكٌاس السبورنجٌة الى البادرات ونباتات الخس حٌث 

انبات غٌر مباشر وتعطً سبورات تنبت مباشرة وتعطً انبوبة انبات , او تنبت 

هدبٌة والتً تنبت فً وجود نقط مائٌة حرة على النبات وٌلزم حدوث االصابة وجود 

% ووجود قطرات من الماء الحر على 011رطوبة عالٌة فً الجو تصل الى 

فً الجو الملبد بالغٌوم واوفق درجة الحرارة سطوح االوراق وتتوفر هذه الظروف 

 %.05الً لحدوث المرض هً حو

 المقاومة :

كما فً مقاومة البٌاض الزغبً االخرى حٌث ٌكافح المرض بالرش الدوري 

بالمبٌدات الفطرٌة المناسبة مثل الزٌنب والثٌرام وٌجب التركٌز على ازالة االدغال 

 والخس البري.
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  مرض اللفحة الحافية على الخسMarginal blight of Lettuce 

 االعراض :

تظهر اول اعراض المرض على حواف االوراق التً تتحول الى اللون البنً 

الغامق او االسود وتمتد االصابة الى الداخل حتى تشمل الورقة بأكملها مسببه ذبولها 

وفً الجو المشبع بالرطوبة ٌتكون عفن طري فً نخاع الساق ٌأخذ لون زٌتونً 

 وراق وٌبهت لونها .الجو جافاً فتجف حواف اال اذا كانغامقاً اما 

 المسبب :

وهً بكترٌا سالبة  Pseudomonas Marginalis ٌتسبب المرض عن بكترٌا 

لصبغة اكرام متحركة بواسطة سوط طرفً واحد , تكون البكترٌا صبغة خضراء 

م37-7مزرقة فً البٌئة وتنمو على درجات حرارة من 
5

-66والدرجة المثلى بٌن  

م31
5

. 

 المقاومة :

 زراعٌة ال تزرع فٌها المحاصٌل القابلة لإلصابة.اتباع دورة  -0

 بالمرض. لإلصابةابادة االدغال القابلة  -6

 مراعاة الصرف الجٌد وتجنب الري بالرش. -3

نزع االوراق المصابة واتالفها وتخزٌن النبات فً اماكن جٌدة التهوٌة  -4

 ومنخفضة الحرارة. 

  مرض موزائيك الخسLettuce Mosaic Disease 

 االعراض :

تظهر شافٌة العروق وهً اولى مظاهر االصابة تتقزم النباتات المصابة وتحترق 

حواف االوراق وتفشل النباتات المصابة بتكوٌن قلب كثٌف وتختلف درجة تكشف 

 التبرقش على النباتات المصابة.

 المسبب :

وهو   Lettuce Mosaic Virus (LMV)ٌتسبب هذا المرض عن الفاٌروس 

نتقل مٌكانٌكٌاً بالعصارة النباتٌة وبالبذور بنسبة تتراوح بٌن فاٌروس عصوي مرن ٌ

% حسب الصنف وبذلك ٌقضً الفاٌروس الفترة بٌن المحصول والذي ٌلٌه 8-0من 

المركبة مثل الخس البري او فً البذور وتعمل انواع من  العائلةاما على ادغال 
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وثبت حدٌثاً   Aphis gossypiiو  Myzus persicaeالمن على نقل الفاٌروس 

م61-55نقل الفاٌروس بواسطة الحامول. درجة الحرارة الممٌتة هً من 
5

ودرجة  

6-01التخفٌف النهائً من 
ساعة او اقل على درجة  48ومدة التعمٌر فً العصٌر  

 المختبر.

 المقاومة :

 انتاج بذور خالٌة من الفاٌروس واستخدامها فً الزراعة. -0

التً تؤخذ منها شتالت قرٌبة من حقول ٌجب ان ال تكون مراقد البذور  -6

 الخس او محاصٌل حساسة للمرض.

 عند اجراء شتل البادرات تغمس اوالً فً النٌكوتٌن. -3

 التخلص من النباتات المصابة اوالً بأول ومكافحة المن. -4

 

 

 

 

 



 أمراض الخضر الخبازية

 :Powdery Mildew of Okraمرض البياض الدقيقي على الباميا 

كتمال نضج  يالئم المرض الجو الجاف المعتدل الحرارة الذي يكون سائداً أثناء الخريف وقت ا

 واعراض المرض كما يف اعراض امراض البياض الدقيقي االخرى. الثمار،

 

 المسبب:

وللفطر طور كونيدي يعرف باسم  Erisiphe cichoracearumيتسبب المرض عن الفطر 

Oidium sp .والذي يتبع للفطريات الناقصة 

 

 دورة المرض:

ويف نهاية الموسم  سم عن طريق الطور الطور الكونيدي،بالمرض خالل المو تتكرر االصابة 

اما  ،ديد,تتكون ثمار األسكية والتي ال يعرف مدى اهميتها يف اعادة االصابة للمحصول الج

 االصابة االولية فتأيت من األدغال المصابة.

 

 المقاومة:

ليس هنالك لما يدعو لمكافحة المرض على البامية حيث تحدث االصابة الشديدة يف اخر 

ولكن يراعي التخلص من األدغال التي  ون النباتات قد اعطت معظم حاصلها،الموسم عندما تك

 جديد.قد تعمل كعائل لحين زراعة المحصول ال

 



 
 

 

 
 



 :Verticillium Wilt of Okraمرض الذبول الفرتسليومي يف البامية 

 يعد هذا المرض من اخطر االمراض التي تصيب الباميا.

 

 االعراض:

تمتد للداخل ثم يتحول للون وبين العروق الرئيسية و االوراق  حواف تظهر االعراض باصفرار

وسهلة السقوط لذلك تشاهد النباتات وقد تلتف الورقة للداخل وتصبح جافة وهشة  البني،

وعند عمل شق طويل يف الجذور والسيقان واالفرع يشاهد  لمصابة خالية من االوراق تقريباً،ا

 وجود خطوط بنية متقطعة موزعة بانتظام يف انسجة الخشب.

 

 المسبب:

بة وهو من الفكريات الناقصة التتي تتبع رت Verticillium dahliaيتسبب المرض عن الفطر 

Monilialesة القائمة العديمة اللون المقسمة، ويخرج عند , ويتميز هذا الفطر بحوامله الكونيدي

يف وضع سواري يحمل كل منها على  Phialidesالجدر المستعرضة ثالث او اربع فياليدات 

قمته الطرفية المدببة كونيديا مفردة عديمة اللون بيضاوية او اسطوانية قصيرة، ويكون الفطر 

كنة او سوداء  Microsclertiaجسام حجرية صغيرة ا بكثرة وهي كروية تقريباً اومتطاولة بنية دا

 اللون.

 

 دورة المرض:

يعيش الفطر المسبب سنوات طويلة يف التربة وذلك لبقاء االجسام الحجرية الصغيرة يف بقايا 

االجسام الحجرية تنبت النباتات ويف التربة ويف بعض االدغال المنتشرة يف حقول الباميا، 

وتدخل الهايفات خالل الشعيرات الجذرية واماكن خروج الجذور الثانوية ومن الجروح التي 

تحدثها حشرات التربة، ويتجه الفطر نحو اوعية خشب الجذور حيث ينمو بداخلها وينتقل اىل 

 اوعية الساق وافرع واعناق وانصال االوراق.

 

 المقاومة:

 .تربية وزراعة اصناف مقاومة .1



اتباع دورة زراعية طويلة يف االراضي الملوثة بالمرض وال يزرع خاللها محاصيل قابلة  .2

 لالصابة بالمرض كالقطن.

 تخلص من االدغال وبقايا النباتات الباميا مع الحراثة العميقة للتربة وتعريضا للشمس. .3

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 :Root Knot of Okraمرض تعقد الجذور النيماتودي يف الباميا 

 

 االعراض:

االوراق، وعند اشتداد االصابة تتساقط االوراق تكون النباتات المصابة قصيرة ومصفرة 

وتتخيس الجذور وتموت القمة النامية وتكون النباتات ضعيفة وصغيرة وبالتايل يموت 

 النبات، وبفحص المجموع الجذري تظهر تورمات مختلفة االحجام.

 

 المسبب:

، وقد سبق ذكرها يف محصول Meloidogyne javanicaيتسب المرض عن الدودة الثعبانية 

 الطماطة.

 

 المقاومة:

 زراعة اصناف مقاومة. .1

 اتباع نظام الدورة الزراعية بالتربة الموبوءة بالمرض. .2

حقن التربة باحد مبيدات النيماتودية قبل الزراعة بخمسة عشر يوم، وقد ظهر يف  .3

او  Ethylene Di Bromide (EDB)التجارب تحت ظروف التربة العراقية ان افضلها 

 .D-D Mixtureدي -مخلوط الدي
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 امراض العائلة الزنبقية
 

 مرض البياض الزغبي في البصل

Downy mildew of onion 

 االعراض :

على األوراق ٌظهر المرض خالل شهري اذار ونٌسان بشكل بقع صفراء اللون 

وال تقتصر اإلصابة على األوراق فقط بل  وٌتكون علٌها نمو زغبً بنفسجً اللون ،

 تشمل حوامل النورات الزهرٌة اذا استمرت الظروف المناسبة لإلصابة فً العراق .
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 المسبب :

وهو من الفطرٌات  destructor Peronosporaٌتسبب المرض عن الفطر 

 البٌضٌة .
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 دورة المرض :

فً البصالت وعلى هٌئة سبورات ٌسٌلٌوم ً المسبب فترة الشتاء على هٌئة مٌقض

ذا زرعت البصالت المصابة فان ، واضٌة فً األوراق القدٌمة والمصابةبٌ

ٌسٌلٌوم ٌنمو مع النمو الخضري وفً الظروف المناسبة تصاب األوراق وٌخرج الم

من الثغور نمو زغبً هو عبارة عن الحوامل الكونٌدٌة الثنائٌة التفرع التً تحمل 

بة والتً تشبه منقار الطائر كونٌدٌا بنفسجٌة اللون لٌمونٌة الشكل على أطرافها المدب

كبٌرة ، وتتكون الكونٌدٌا اثناء اللٌل وتنضج فً الصباح الباكر ثم تنتشر بفعل  بأعداد

 فإنهااح المحملة بالرطوبة لمسافات طوٌلة وبعد سقوطها على العوائل المناسبة الرٌ

تتكرر اإلصابة خالل  ، وهكذال أسبوعٌنل اخر من الكونٌدٌا خالتنبت وٌتكون جٌ

 .الموسم

 

 

 

 المقاومة :

 استخدام شتالت سلٌمة مأخوذة من حقول لم ٌظهر بها المرض . -1

 رش النباتات فً الحقل بالمبٌدات الفطرٌة المناسبة . -2
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 مرض اللفحة االرجوانية في البصل

Purple blotch of onion 

 االعراض :

األوراق بشكل بقع صغٌرة غائرة ذات لون ابٌض فً تظهر االعراض أوال على 

الخارج وبنفسجً فً الوسط ، وتتسع البقع وٌظهر حولها هالة صفراء تمتد اعلى  

ن ٌمٌل لألسود كما قد كواسفل البقعة وفً الجو الرطب ٌغطً سطح البقع نمو بنً دا

الزهرٌة ، تتكون بقع مماثلة على حامل ) شمراخ ( النورة الزهرٌة وعلى األجزاء 

مما قد ٌؤدي الى عدم تكوٌن البذور او تكوٌن بذور ضامرة ، وقد ٌحدث تعفن 

اعناق البصالت اذا حدثت جروح او خدوش اثناء عملٌة القلع وٌظهر العفن بلون 

 اسود اثناء التخزٌن .
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 المسبب :

الذي ٌتبع الى الفطرٌات الناقصة ،  Alternaria poriiٌتسبب المرض عن الفطر 

ٌكون الفطر حوامل كونٌدٌة مفردة او فً مجامٌع تحمل كونٌدٌا ، وتتمٌز هذه 

ة اكثر كثٌرا من الكونٌدٌا بانها طوٌلة وذات منقار طوٌل وبها حواجز عرضٌ

 .الحواجز الطولٌة

 

 

 دورة المرض :

فً بقاٌا نباتات البصل حٌث  نٌقضً الفطر فترة الشتاء على هٌئة ماٌسٌلٌوم كام

ٌستطٌع ان ٌعٌد اإلصابة من موسم الى اخر ، وعند توفر الظروف المناسبة تنبت 

الكونٌدٌا وتدخل انابٌب االنبات من ثغور العائل او تخترق خالٌا البشرة اختراقا 

مباشرا ، وٌتطلب حدوث اإلصابة وجود امطار او ندى على سطح النباتات مع 

 . م  25درجة حرارة 

 

 

 المقاومة :

 استعمال بذور مصدقة او من مزارع لم ٌظهر فٌها المرض . -1

غم / كغم بذور ( ، او  5معالة البذور بالمبٌدات الفطرٌة مثل ثٌرام ) بمعدل  -2

 رش النباتات بمجرد ظهور االعراض .

 جروح او خدوش اثناء جمع المحصول .حرق بقاٌا النباتات وتالفً حدوث  -3

م  2الً الجمع فً مخازن مبردة درجة حرارتها حوتخزٌن المحصول بعد  -4

 .% 66ورطوبة نسبٌة حوالً 

 زراعة أصناف مقاومة. -5
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 مرض العفن األبيض في البصل

White rot of onion 

 االعراض :

تظهر االعراض فً أواخر أٌار وحزٌران على هٌئة اصفرار األوراق وذبولها 

و قطنً ٌغطً قاعدة البصلة وتنتشر فٌه وتهدلها من األعلى الى األسفل ، وٌشاهد نم

اجسام سوداء صغٌرة بحجم راس الدبوس ، ومن االعراض التشخٌصٌة للمرض 

اصفرار النباتات الكبٌرة وتصبح سهلة االقتالع من التربة وتصبح جذورها وقواعد 

 اوراقها رمادٌة اللون ومتعفنة .

 

 

 المسبب :

وهو من الفطرٌات الناقصة  cepivorum Sclerotiumٌتسبب المرض عن الفطر 

التً ال تكون أي نوع من السبورات ولكنها تكون فقط  Mycelia steriliaالعقٌمة 

 .Sclerotiaاجسام حجرٌة 

 

 دورة المرض :

ٌوجد الفطر فً االبصال المصابة على الحراشف الخارجٌة وداخل انسجتها على 

لل االبصال المصابة تتحرر صغٌرة صلبة سوداء ، وعند تحهٌئة اجسام حجرٌة 

االجسام الحجرٌة وتنفرد فً التربة حٌث تكمن فٌها لفترات طوٌلة قد تصل الى 

عشر سنوات محتفظة بحٌوٌتها ، وعند توفر الظروف المناسبة ووجود العائل 

ٌسٌلٌوم جذور العائل وٌنمو الفطر على تنبت االجسام الحجرٌة وٌصٌب الم المناسب
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راشف الخارجٌة للبصلة على هٌئة غزل ابٌض مندمج وٌصبح الجزء السفلً من الح

 الجزء المصاب طري متعفن .

 

      ٌناسب انتشار المرض الجو الرطب ودرجة الحرارة المنخفضة التً تتراوح بٌن 

(م  مع وجود رطوبة أرضٌة عالٌة او متوسطة ، وعند ارتفاع درجة  18 – 15) 

الحرارة ٌساعد النبات على الهروب من اإلصابة ، كما ان زٌادة رطوبة التربة عن 

 % من السعة الحقلٌة ٌساعد على اشتداد المرض . 56

 

 

 المقاومة :

التربة لمنع  إزالة االبصال المصابة أوال بأول واعدامها مع ما ٌلصق بها من -1

 تحرر االجسام الحجرٌة .

ترك األرض بورا اثناء شهور الصٌف ، حٌث تساعد تلك المعاملة على قتل  -2

الفطر المسبب مع ما ٌكون من اجسام حجرٌة ، حٌث ان درجة الحرارة 

م  لمدة سبع ساعات 45ساعة او  24م  لمدة 45القاتلة للجسام الحجرٌة هً 

 لٌة .ٌومٌا ولمدة ثالثة أٌام متتا



 د. محمد عبداهلل                          الزنبقيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  
 

 

اتباع دورة زراعٌة ال ٌزرع فٌها البصل والثوم والكراث فً التربة الملوثة  -3

 لعدة سنوات .

كغم / دونم ( عند  26) بمعدل  Terraclorمعاملة التربة بمادة تراكلور  -4

 الزراعة .

 

 

 مرض تقزم واصفرار البصل

Onion Yellow Dwarf disease 

 االعراض :

ٌحمل الفاٌروس فً بصٌالت بعض أصناف البصل التً ال تظهر علٌها عالمات 

المرض ، وعند زراعتها تظهر خطوط قصٌرة صفراء على قاعدة الورقة األولى ، 

وبتوفر الظروف المالئمة تصفر األوراق وتتجعد وتتدلى الى األسفل ، وٌظهر على 

من األسفل الى األعلى الشمراخ الزهري للنباتات المصابة خطوط صفراء تمتد 

وٌتقزم وتلتحم مع بعضها حتى تشمل الشمراخ الزهري بأكمله وٌلتوي الشمراخ 

 النبات المصاب .

 

 

 

 المسبب :

 Onion Yellow Dwarfٌتسبب المرض عن فاٌروس تقزم واصفرار البصل 

Virus  (OYDV  ٌنتقل هذا الفاٌروس مٌكانٌكٌا وٌحمل فً االبصال والبذور كما ، )



 د. محمد عبداهلل                          الزنبقيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  
 

 

ٌحمل فً حبوب لقاح البصل بواسطة أنواع عدٌدة من الحشرات منها المن ، ودرجة 

(م  ولمدة عشرة دقائق ، ودرجة  86 – 75الحرارة الممٌتة للفاٌروس تتراوح بٌن ) 

التخفٌف النهائٌة هً ) 
 166( وحدة تعمٌر الفاٌروس فً العصٌر المصاب )  3-16

 م  .29ساعة على درجة حرارة ( 

 

 ة :المقاوم

 زراعة أصناف مقاومة . -1

 استعمال بصٌالت سلٌمة خالٌة من اإلصابة . -2

انتاج ابصال خالٌة من المرض وزراعتها  فً مناطق معزولة لم ٌظهر فً  -3

 المرض .

 جمع النباتات المصابة وحرقها . -4

 

 

 مرض سمطة الشمس

Sunscald 

 التلقٌح وذلك اثناء عملٌة اندمال هذا المرض غٌر طفٌلً ٌصٌب االبصال بعد

 الجروح فً الشمس ، وٌحدث عند جمع المحصول فً الجو الحار الصافً .

 

 االعراض :

ٌؤدي تعرٌض االبصال الى اشعة الشمس اثناء جمع المحصول الى القتل السرٌع 

لالنسجة التً تصبح طرٌة منزلقة سهلة االنفصال ، ونتٌجة لذلك تتكون مناطق 

سم فً القطر على السطح المعرض الشعة 3ة اللون تصل الى حوالً جلدٌة باهت

الشمس ، واذا صاحب هذه الظروف رطوبة عالٌة وكذلك وجود بكترٌا العفن 

 الطري ٌتكون عفن طري لزج .
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 المقاومة :

ٌمكن منع حدوث سمطة الشمس فً البصل بتغطٌة االبصال بعد الجمع وٌتم ذلك 

 الجروح فً أماكن ظلٌلة . باوراق البصل واجراء عملٌة اندمال
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 مرض صدأ الثوم

Garlic Rust 

 االعراض :

تبدا االعراض بظهور بثرات ٌورٌدٌة بارزة برتقالٌة على األوراق السفلى للنبات 

ثم تنتشر على األوراق العلوٌة ، وفً أواخر الموسم ٌتحول  وعلى الساق الكاذبة ،

لون البثرات الى اللون البنً الداكن او األسود عند تكوٌن الطور التٌلً للفطر ، 

وتؤدي اإلصابة الشدٌدة المبكرة الى اصفرار األوراق وجفافها مما ٌؤثر فً تكوٌن 

 ٌة .رؤوس الثوم وٌجعلها صغٌرة الحجم قلٌلة القٌمة التجار
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 المسبب :

والذي ٌتبع الى الفطرٌات البازٌدٌة  Puccinia porriiٌتسبب المرض عن الفطر 

وٌصٌب هذا الفطر البصل والكراث أٌضا ، وهو فطر وحٌد العائل تظهر جمٌع 

نً واالٌشً فقط وبصورة نادرة فً كاطواره على الثوم ، وقد شوهد طوراه الب

طوراه الٌورٌدي والتٌلً فٌشاهدان دائما على النباتات اوربا والٌابان والصٌن ، اما 

 المصابة فً العراق .

 

 دورة المرض :

تتكرر اإلصابة خالل الموسم عن طرٌق السبورات الٌورٌدٌة وفً نهاٌة الموسم 

داخل البثرات التٌلٌة السوداء اللون ، وتكون  التٌلٌةٌكون الفطر السبورات 

بنٌة اللون ذات خلٌتٌن بٌنهما اختناق ولها قمة  السبورات التٌلٌة بٌضاوٌة الشكل

هً مستدٌرة او مسطحة ذات عنق قصٌر ، ومن المرجح ان السبورات الٌورٌدٌة 

 التً تحدد اإلصابة من سنة الى أخرى فً العراق .

 

 

 المقاومة :

 زراعة أصناف مقاومة . -1

غم /  16اٌثٌن ) بتركٌز رش النباتات بالمبٌدات الفطرٌة مثل باٌلتون او د -2

 غالون ( .



 

 

 امزاض الذبول على الخضزاواث

 اوالً: امزاض الذبول المتسببت عه الفطزٌاث

 Damping off and Root Rot Diseaseمزض سقوط البادراث وعفه الجذور  .1

يٍ االيشاض ٔاسؼخ االَزطبس فٙ انؼبنى ٔٚصٛت يذٖ ػبئهٙ ٔسغ، ْٕٔ كضٛش انؾذٔس خبصخ ػُذ صٚبدح 

 سغٕثخ انزشثخ، ٚصٛت انجبدساد لجم أ ثؼذ االَجبد ٔٚزسجت فٙ يٕرٓب يسججبً خسبئش الزصبدٚخ كجٛشح. 

 solani Rhizoctonia ،sp. Fusarium ،sp. Pythium ،sp. Sclerotinia  ،Botrytis المسبب:

sp.  ،Alternaria sp. . 

 

 مزض الذبول الفٍوسارمً على الطماطت .2

ثًغشد اَجبرٓب يًب ٚعطش  يٍ أل ظٕٓسْب كجبدساد ْٕٔ يٍ اْى االيشاض انزٙ رصٛت انطًبغخ

انُجبربد انكجٛشح فٛمم يؾصٕنٓب، ار ٚسزطٛغ انًسجت انًؼٛطخ فٙ انزشثخ نًذح انًضاسع انٗ انزشلٛغ ٔٚصٛت 

 غٕٚهخ ٔخبصخ فٙ انزشثخ خفٛفخ انمٕاو.

 االعزاض:

رظٓش انُجبربد انًصبثخ فٙ يسبؽبد لهٛهخ يجؼضشح ثذٌٔ اَزظبو فٙ انؾمم صى رأخز ثبالرسبع. ٔرظٓش 

االػشاض ػهٗ انُجبربد ثبصفشاس االٔساق انسفهٛخ انكجٛشح ٔصٔال نٌٕ انؼشٔق ٚزجغ رنك رثٕل ٔاَؾُبء 

اػُبق االٔساق ٔيٕرٓب، ٔرُزمم االػشاض انٗ االٔساق انؼهٕٚخ، ٔكضٛشاً يب رظٓش االػشاض ػهٗ اؽذ 

ؼزٍٛ نًَٕٓب ثُٙ ػُذ يُطمخ عبَجٙ انُجبد،  ٔثبنزبنٙ رزمضو انُجبربد ٔرزثم. ًٔٚكٍ رًٛٛض االصبثخ ثٕعٕد ثم

 ارصبل ػُك انٕسلخ ثبنسبق. ًٔٚكٍ انؾكى ػهٗ االصبثخ فٙ انؾمم ٔرنك ثمطغ انُجبد انًصبة غٕنٛبً 

 فٛظٓش رهٌٕ ثُٙ لبرى فٙ أػٛخ انخطت ػهٗ غٕل انسبق ٔاالفشع ؽست ضذح االصبثخ. 

ٚكٌٕ يمسى ٔٚكٌٕ صالس إَاع  انًٛسٛهٕٛو lycopersicif.sp.  oxysporum Fusarium المسبب:

 Macro conidiaٔانكَٕٛذٚب انكجٛشح  Micro conidiaيٍ انسجٕساد ْٙ انكَٕٛذٚب انصغٛشح 

 .  Chlamydo sporesٔانسجٕساد انكاليٛذٚخ 

 دورة المزض:

ًٚعٙ انفطش انفزشح ثٍٛ يٕسى ٔاخش ػهٗ ؽبنخ يٛسٛهٕٛو يزشيى فٙ انزشثخ أ ػهٗ اؽذٖ إَاع انسجٕساد 

ٙ ٚكَٕٓب، ٔػُذ رٕفش انظشٔف ٔانؼبئم انًُبست ٚخزشق انؼبئم اخزشالبً يجبضشاً ػٍ غشٚك انمًى انُبيٛخ انز

  نهغزٔس أ غٛش يجبضش ػٍ غشٚك انغشٔػ.

 ٔٚجذأ ثإفشاص االَضًٚبد انًؾههخ نهجكزٍٛ ْٔزِ االَضًٚبد رؾٕل انجكزٍٛ غٛش انزائت انٗ اؽًبض ثكزُٛٛخ

 رُزطش خالل عذساٌ االٔػٛخ انخطجٛخ يكَٕخ كزهخ غشٔٚخ رؼًم ػهٗ غهك أػٛخ انخطت.

ُٔٚزمم انًسجت يٍ االساظٙ انًهٕصخ انٗ انسهًٛخ ػٍ غشٚك يٛبِ انش٘ ٔانزشثخ انؼبنمخ ثغزٔس انطزالد 

 ٔاٜالد انضساػٛخ ٔسٔس انؾٕٛاَبد )كسًبد ثهذ٘(.



 

 

 المقاومت:

 رمبٔ٘ )ثزٔس( يصذلخ.صساػخ اصُبف يمبٔيخ ٔاسزخذاو  .1

 انضساػخ فٙ رشة َظٛفخ خبنٛخ يٍ انًسجت انًشظٙ. .2

 ارجبع دٔسح صساػٛخ ألكضش يٍ اسثغ أ خًس سُٕاد. .3

 يكبفؾخ انذٚذاٌ انضؼجبَٛخ )انًُٛبرٕدا( ألَٓب رضٚذ يٍ ضذح االصبثخ. .4

 

 مزض الذبول الفزتٍسٍلٍومً .3

 االعزاض:

انزفشٚك فٕٛصاسيٙ )رثٕل، اصفشاس( ٔٚصؼت رزطبثّ اػشاض ْزا انًشض يغ اػشاض يشض انزثٕل ان

نًمطغ انُجبد انًصبة ار ٚالؽع ػهٗ انًمبغغ انطٕنٛخ خطٕغ راد نٌٕ ؼًهٙ ثًُٛٓب اال ثؼذ انفؾص ان

 داكٍ ٔلذ ركٌٕ يزمطؼخ ٔٔعٕد َمبغ سٕداء صغٛشح انزٙ رًٛض ْزا انفطش ػٍ غٛشِ. 

ٔ ٔعٕد انغشاصٛى أ انٗ يب ٚفشصِ انفطش يٍ ٚؼضٖ سجت انزثٕل نٛس فمػ الَسذاد االٔػٛخ ثبنًُٕ انفطش ا

يٕاد سبيخ ثم ٔاَسذادْب ثٕاسطخ يبدح ْاليٛخ ٔانصًٕؽ انًزكَٕخ ػٍ غشٚك رشاكى ٔاكسذح َٕارظ رؾطٛى 

 خالٚب انُجبد ثٕاسطخ االَضًٚبد انفطشٚخ.

 atrum-albo Verticilliumٔ انفطش  dahliae Verticilliumٚزسجت انًشض ػٍ انفطش  المسبب:

يسججبً انزثٕل انٕػبئٙ فٙ َجبربد انخعش، االصْبس، َجبربد انضُٚخ انًؼًشح، اضغبس انفبكٓخ، اضغبس 

 انغبثبد ٔانؾطبئص.

ُٚزمم انفطش يغ ثمبٚب انُجبربد انًصبثخ ٔانًخهفبد انؼعٕٚخ أ لذ ٚجمٗ ػهٗ ْٛئخ اعسبو ؽغشٚخ صغٛشح، 

ػهٗ ؽٕٛٚزّ ٔػُذ رٕفش انظشٔف انًُبسجخ رُجذ  سُٕاد يؾبفظبً  11-8ٔٚسزطٛغ انجمبء فٙ انزشثخ نًذح يٍ 

االعسبو انؾغشٚخ يؼطٛخ يٛسٛهٕٛو انز٘ ٚخزشق اَسغخ انؼبئم ػٍ غشٚك انغشٔػ انًزسججخ ثٕاسطخ 

 انؼًهٛبد انضساػٛخ ٔانؾطشاد ٔاالصبثخ انًُٛبرٕدٚخ. ٔٚالئى انًشض انزشثخ انشغجخ ٔاالعٕاء انذافئخ.

 

 ٕٛصاسيٙ.كًب فٙ يشض انزثٕل انف المقاومت:

 

 ثاوٍاً: امزاض الذبول المتسببت عه البكتزٌا

 Tomato bacterial cankerمزض سزطان الطماطت البكتٍزي )عٍه العصفور(  .1

 ٚصٛت انًشض انطًبغخ فمػ فٙ انؼذٚذ يٍ انجهذاٌ.

 االعزاض:

رظٓش أل اػشاض انًشض كزثٕل فٙ ٔسٚمبد انطًبغخ ٔٚهٙ رنك ظٕٓس ثمغ غبيمخ ػهٗ ضكم خطٕغ 

ٔػُذيب ٚصجؼ نٌٕ ْزِ انخطٕغ داكُبً فأٌ ثطشح انُجبد رُفصم ػٍ انسبق  ػُذ رفشع االٔساق ػٍ انسبق 

ؾزًم اٌ ٔٚظٓش ػهٗ انسبق فزؾبد رمشؽٛخ كًب ٚظٓش ػهٗ انُجبد فٙ ْزِ انًشؽهخ ثؼط انزمضو ٔيٍ انً



 

 

رظٓش ْزِ االػشاض ػهٗ عٓخ يٍ انُجبد  ثًُٛب انغٓخ االخشٖ سهًٛخ، ٔٚظٓش ػهٗ انضًبس ثضشاد ثُٛخ 

 ٔلذ رًزذ االصبثخ انٗ داخم انضًشح ٔرصم انجزٔس.

 

 . michiganese Corynebacterium المسبب:

 دورة المزض:

ًٚكٍ نٓزِ انجكزشٚب انجمبء ؽٛخ فٙ انزشثخ نًذح سُزٍٛ ٔرُزمم يٍ يٕسى انٗ اخش ػٍ غشٚك ثمبٚب َجبربد 

ٔٚسبػذ انًطش ػهٗ اَزمبل انًسجت يٍ َجبد يصبة انٗ ٔانجزٔس انًصبثخ. انطًبغخ انًصبثخ فٙ انؾمم 

 سهٛى.

 المكافحت:

طشٚمخ انزخًٛش رغؼهٓب خبنٛخ يٍ اسزؼًبل ثزٔس خبنٛخ يٍ االصبثخ، ار اٌ فصم ثزٔس انطًبغخ ث .1

 انًشض.

 اسزؼًبل دٔسح صساػٛخ نًذح صالس سُٕاد ٔاصانخ انجمبٚب انُجبرٛخ. .2

 

 مزض الذبول البكتٍزي فً القزعٍاث  .2

رظٓش ػاليبد انًشض ػهٗ ْٛئخ رثٕل ٔسلخ نٕسلخ ٔاؽذح أ اكضش نهُجبربد انًصبثخ، ؽٛش رزٓذل ؽبفزٓب 

رغف انسٛمبٌ، ٔػُذ ػًم يمطغ ػشظٙ فٙ انسبق ٔانعغػ ػهٗ ٔٚهٙ رنك رثٕل عًٛغ االٔساق صى 

انغضء انًمطٕع رظٓش افشاصاد ثكزٛشٚخ ػهٗ انسطؼ ٔرهزصك انؼصبساد انهضعخ ػهٗ انسطؼ انًمطٕع، 

ٔارا عزثذ ثهطف ركٌٕ خٛػ سفٛغ ًٚزذ نؼذح سُزًزشاد ٔرسزؼًم ْزِ انظبْشح فٙ رطخٛص انًشض، ٔلذ 

 ٚبرٓب انذاخهٛخ ثًُٛب ٚجمٗ انسطؼ انخبسعٙ نهضًشح سهٛى.رصبة انضًبس ٔرزؼفٍ ٔرزهف يؾزٕ

  tracheiphila Erwiniaٚزسجت انًشض ػٍ انجكزشٚب  المسبب:

رجمٗ انجكزشٚب ؽٛخ فٙ انُجبربد انًصبثخ نجعؼخ اسبثٛغ فمػ، نكٍ ًٚكُٓب انجمبء فٙ فصم انطزبء فٙ ايؼبء 

 خُبفس انخٛبس )خُبفس انمشع( انًخططخ ٔانًجمغ.

 زض:دورة الم

رمعٙ انجكزشٚب فزشح انطزبء فٙ انمُبح انٓعًٛخ نكم يٍ انخُبفس انخٛبس انًخططخ ٔانًجمؼخ ٔانزٙ رؼزًذ 

ػهٛٓب انجكزشٚب فٙ االَزطبس ٔانزهمٛؼ ٔانزطزٛخ، رذخم انجكزشٚب فٙ انشثٛغ ػُذ رغزٚخ انؾطشاد ػهٗ أساق 

م انٗ االٔػٛخ انخطجٛخ ٔفٛٓب رزكبصش انمشػٛبد ػٍ غشٚك انغشٔػ انزٙ رؾذصٓب، ٔرسجؼ فٙ انؼصبسح ٔرُزم

ثسشػخ ٔيٍ صى رُزطش انٗ عًٛغ اعضاء انُجبد ٔاصُبء ركبصشْب فٙ االٔػٛخ فأَٓب رفشص افشاصاد نضعخ رؼًم 

ػهٗ سذ انٕػبء انخطجٙ ٔثزنك رمهم يٍ كفبءح َمم انًبء فٙ انُجبربد انًصبثخ كًب رزشست انصًٕؽ فٙ 

هٗ اػبلخ َمم انًبء ٔظٕٓس اػشاض انزثٕل. ُٔٚزطش انًشض يٍ أػٛخ انخطت ٔرزكٌٕ ربٚهٕصاد رؼًم ػ

يكبٌ انٗ اخش ثٕاسطخ خُبفس انمشػٛبد ٔنؾذ يب ثٕاسطخ ؽطشاد اخشٖ يضم لفبصاد االٔساق، ٔرؾذس 

اصبثخ نهضًبس ثبنجكزشٚب انًُزمهخ ثٕاسطخ انخُبفس، ٔال رسزطٛغ انجكزشٚب اٌ رؼٛص ؽٛخ ػهٗ سطؼ أ داخم 

 خ. انجزٔس أ فٙ انزشث



 

 

 ثالثاً: امزاض الذبول المتسببت عه الىٍماتودا

 Root Knot Nematodesمزض تعقذ الجذور الىٍماتودي 

 االعزاض:

رزكٌٕ أٔساو غٛش يُزظًخ انطكم ػهٗ انغزٔس ثطكم انًسجؾخ ٔركٌٕ انغزٔس انًصبثخ ػبدح أكجش ؽغًبً 

ٔأكضش اَزفبخبً يٍ انغزٔس انسهًٛخ ٔكزنك ٚزفشع انغزس انًصبة فٕق انؼمذ انًزكَٕخ فٛؼطٙ يٍ انغزٔس 

انُجبربد ٔانضًبس  انصغٛشح رطجّ انًكُسخ. ايب انًغًٕع انغزس٘ فٛكٌٕ يزمضيبً ٔرصغش أسالّ ٔرزثم

 صغٛشح انؾغى.

رؼٕد نٓزا انغُس ػذد يٍ االَٕاع رزطبثّ  spp. Meloidogyneٚزسجت انًشض ػٍ ًَٛبرٕدا  المسبب:

 فٙ كضٛش يٍ صفبرٓب كبنطكم ٔانؾغى ٔنكٍ رخزهف يٍ ؽٛش لذسرٓب ػهٗ اصبثخ َٕع أ إَاع.

 كًب فٙ يشض رؼمذ انغزٔس انًُٛبرٕد٘ ػهٗ انطًبغخ  دورة المزض:

 المقاومت:

 اَزبط ضزالد سهًٛخ .1

 ارجبع دٔسح صساػٛخ. .2

 يؼبيهخ انؾمٕل انًسزذًٚخ ثبنًجٛذاد انًُٛبرٕدٚخ: .3

نزش  1.6% ثًؼذل 75% أ انفٕٛيبصٌٔ 75ؽٛش ٚعبف نهزشثخ انًسزذًٚخ انًُٛبعٌٕ  - أ

 نهذَٔى رؾمٍ ثًؾمٍ.

انخطٕغ ًٚكٍ االكزفبء ثًؼبيهخ انخطٕغ انضساػٛخ ار رُخفط فٙ ؽبنخ انضساػخ ػهٗ  - ة

َسجخ انًجٛذ انًعبف انٗ انُصف ًٔٚكٍ سش انًجٛذ ػهٗ انؾمم ثأكًهّ ػهٗ اٌ رٕظغ 

 سى. 21فٙ انزشثخ يجبضشح ػهٗ ػًك ٚضٚذ ػٍ 

ُٚصؼ ثؼذ انغُٙ فٙ َٓبٚخ انًٕسى لهغ انًؾصٕل ٔلهت أ ؽشاصخ االسض يشرٍٛ صٛفبً نزؼشض  .4

 ٕدا ألضؼخ انطًس يجبضشح نهمعبء ػهٗ اكجش ػذد يُٓب.انًُٛبر

 ُٚصؼ ثمهغ عزٔس انُجبربد ٔؽشلٓب نزمهٛم يٍ اػذاد انًُٛبرٕدا. .5

 

 Non Parasitic Wilt Diseaseرابعاً: امزاض الذبول غٍز الطفٍلٍت 

خ انٗ رؼشف اٚعبً ثأسى االيشاض انفسهغٛخ ْٔٙ راد غبثغ غٛش يؼذ٘ ا٘ آَب ال رُزمم يٍ َجبربد يصبث

انسهًٛخ. ٔرُطأ ػٍ اخزالفبد فٙ ٔظبئف انُجبد انؾٕٛٚخ َزٛغخ نزأصش ظشٔف ثٛئٛخ غٛش يُبسجخ فٙ انزشثخ 

)ؽشاسح، ظٕء، سغٕثخ، ػُبصش يؼذَٛخ .....( أ انٗ رأصٛشاد يٛكبَٛكٛخ ظبسح. ٔانغبَت  أ فٙ انٕٓاء

اظؼبف يمبٔيخ انُجبد. يٍ ْزِ االكضش خطٕسح فٛٓب آَب رًٓذ نإلصبثخ ثبنطفٛهٛبد انًًشظخ ػٍ غشٚك 

 االيشاض: 

ار رؤد٘ انٗ لزم االَسغخ ٔركٍٕٚ ؽشٔق يٕظؼٛخ، ٔرؼطٛم انًُٕ  تأثٍز الحزارة المزتفعت: .1

 ٔفطم االصْبس ٔسمٕغ االٔساق انًجكش ٔرثٕل انُجبد.



 

 

رزؼشض َجبربد انجٕٛد انًؾًٛخ انٗ َمص االظبءح يًب ٚجطأ فٙ  تأثٍز االضاءة المىخفضت: .2

 ػًهٛخ ركٍٕٚ انكهٕسٔفٛم فٛؼزش٘ انُجبد االصفشاس ٔانٗ اسزطبنخ ضبرح نهُجبربد ٔسمٕغ االصْبس.

ُٚزظ ػٍ االظطشاثبد انًبئٛخ سمٕغ االٔساق َٔمص االصْبس  تأثٍز الزطوبت االرضٍت والجفاف: .3

ٚبدح سغٕثخ انزشثخ انٗ يُغ انزٕٓٚخ ٔغٛبة االٔكسغٍٛ نالصو ٔػذو ػمذْب ٔسمٕغٓب. ٔرؤد٘ ص

ٔػذ االسزفبدح يٍ االسًذح  ،نُطبغ انغزٔس ٔاخزُبلٓب ٔيٕرٓب، ٔٚذ٘ انٗ اصفشاس ٔرثٕل انُجبربد

 انًعبفخ نزؼطٛم انطؼٛشاد انغزسٚخ.

َزٛغخ نهؾٛض انز٘ رزًٛض ثّ انضساػخ انًؾًٛخ ٔكزنك اسزخذاو  تأثٍز الزطوبت الجوٌت المزتفعت: .4

غشٚمخ انش٘ ثبنشرار ٚؤد٘ انٗ اسرفبع سغٕثخ انٕٓاء انُسجٛخ انًؾٛػ ثبنُجبد ٔركٌٕ اعٕائٓب 

 ػشظخ نإلصبثخ ثبنًسججبد انًشظٛخ انطفٛهٛخ. ٔنزنك ٚغت يشاػخ انزٕٓٚخ داخم انجٕٛد انًؾًٛخ.
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 Powdery Mildew   البياض الدليمً
 

يٍ األيشاض انزٙ رصٛت أٔساق ثُغش انغكش فٙ َٓبٚخ انًٕعى, خالل ؽٓش٘ يبسط ٔأثشٚم ػهٗ األٔساق 

 ؽٛش ٚالئى انًغجت انًشظٙ انغٕ انذافئ.

 

 :األعزاض

ٚظٓش ػهٗ عطؾٙ األٔساق انؼهٕٚخ ٔانغفهٛخ ثمغ ثٛعبء دلٛمخ ركٌٕ ظٛمخ ٔلهٛهخ فٙ ثذاٚخ اإلصبثخ صى ثزمذو 

انًشض رزغغ ْزِ انجمغ ٔٚضداد ػذدْب ٔرهزؾى يغ ثؼعٓب ؽزٗ رغطٙ انٕسلخ ٔرؤد٘ إنٗ اصفشاس انٕسلخ 

 .ٔانغهك انغكشثُغش ٔعفبفٓب ٔيٕرٓب يًب ٚؤد٘ إنٗ ظؼف انًؾصٕل َٔمص َبرظ 

  

 
 

  Erysiphe betae المسبب المزضى:

 

 المماومت

انزجكٛش فٙ انضساػخ ؽٛش أٌ انًشض ُٚزؾش فٙ َٓبٚخ انًٕعى ػُذيب رجذأ دسعبد انؾشاسح فٙ  .1

 .االسرفبع فٙ أؽٓش أثشٚم ٔيبسط

  .صساػخ األصُبف األلم لبثهٛخ نإلصبثخ .2

 .أؽذ انًجٛذاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓبانشػ ث .3
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 Cercospora Leaf Spot   ري السزكسبو مزض تبمع األوراق

 

ػًٕيب يٍ ؽٛش االَزؾبس أٔ األًْٛخ االلزصبدٚخ فٙ كم دٔل انؼبنى انغهك يٍ أْى األيشاض انزٙ رصٛت 

ك انشغجخ ؽٛش ٚغجت َمص كجٛش فٙ انزٙ رضسع انجُغش , ْٕٔ أْى أيشاض األٔساق خصٕصب فٙ انًُبغ

, كًب صجذ أٌ انفطش انًغجت ٚفشص ثؼط انغًٕو انفطشٚخ فٙ انُجبربد انًصبثخ يًب ٚجٍٛ  انغهكيؾصٕل 

 .يذٖ خطٕسرّ

 

 :األعزاض

رظٓش األػشاض ػهٗ األٔساق فٙ صٕسح ثمغ صغٛشح دائشٚخ ركٌٕ ػهٗ األٔساق انكجٛشح صى رُزؾش ػهٗ 

ثُٗ يبئم نالؽًشاس أٔ أسعٕاَٛخ , يؼظى األٔساق , ٚكٌٕ نَٕٓب يجٛط فٙ ثذاٚخ ركَٕٓب صى ٚزؾٕل نَٕٓب إنٗ 

ثزمذو اإلصبثخ رُذيظ ْزِ انجمغ يغ ثؼعٓب يكَٕخ يُطمخ كجٛشح يٛزخ ػهٗ انٕسلخ. ٚزؾٕل نٌٕ انجمؼخ إنٗ 

ٔٚزغٛش نٌٕ انؾٕاف  ب انكَٕٛذًٚٔٚٛم إنٗ االعٕداد فٙ انًُزصف ثغجت ركٍٕٚ انؾٕايم  فٙ انٕعػ سيبد٘

األسعٕاَٙ انغبغغ. ػُذيب ركٌٕ انظشٔف انجٛئٛخ يالئًخ الَزؾبس  أٔ غبيك يؾٕة ثبنؾًشح إنٗ انهٌٕ انجُٙ

بد إنٗ انًشض َالؽع ركٌٕ أػذاد كجٛشح يٍ انجمغ صى رصفش انٕسلخ ٔرًٕد. يٕد ػذد يٍ األٔساق ٚذفغ انُج

أٌ رصبة ْٙ األخشٖ ثبنًشض صى ثؼذ فزشح رًٕد, َزٛغخ صٚبدح ػذد األٔساق  شركٍٕٚ أٔساق عذٚذح ال رهج

 .ٔرغزطٛم يُطمخ انزبط ٔرزؾٕل إنٗ انؾكم انًخشٔغٙ - انًزكَٕخ
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  Cercospora beticola: المسبب

 

أ ػهٗ ْٛئخ ؽؾٛخ فطشٚخ ػهٗ  انؾزبء ػهٗ ْٛئخ غضل فطش٘ ػهٗ أ داخم انجزٔس ٙٚمعدورة المزض: 

 االٔساق انصغٛشح انًصبثخ أ ػهٗ االدغبل 

  

 :المكافحت 

  .صساػخ أصُبف يمبٔيخ .1

 اعزخذاو ثزٔس يصذلخ خبنٛخ يٍ انًغجت. .2

  .إرجبع دٔسح صساػٛخ .3

  .انزٙ رؼًم ػهٗ صٚبدح انشغٕثخ ؽٕل انُجبربد االدغبلانزخهص يٍ  .4

 فٙ ثذاٚخ ظٕٓس اإلصبثخ رشػ انُجبربد ثأؽذ انًجٛذاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓب. .5
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 )انزؼفٍ انجُٙ( جذور السلك عفن مزض

 : األعزاض

األٔساق أصُبء انُٓبس ػُذ اسرفبع دسعخ انؾشاسح ٔنكٍ رؼٕد إنٗ ؽبنزٓب انطجٛؼٛخ أصُبء فٙ ثذاٚخ اإلصبثخ رزثم 

انهٛم , ٔنكٍ ثزمذو اإلصبثخ رزثم األٔساق َٓبئٛب ٔٚزغٛش نَٕٓب إنٗ انهٌٕ انجُٙ ٔرزكٌٕ ػهٗ انغزٔس رمشؽبد 

خ ثُٛخ يٍ أَغغخ انغزس. دائشٚخ راد نٌٕ ثُٗ فٕق انغطؼ . رزؾٕل انزمشؽبد إنٗ فغٕاد يًهؤح ثجمبٚب َخبػٛ

 .صى رصجؼ األَغغخ انٕػبئٛخ فٙ يشاؽم انًشض انًزمذيخ ثُٛخ انهٌٕ ٔأدكٍ يٍ انًؼزبد

 

 

 Rhizoctonia solaniالمسبب هو:  
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 المماومت:

 .االْزًبو ثؾشس انزشثخ ٔرؾًٛغٓب لجم انضساػخ .1

 .انزأكذ يٍ خهٕ انزمبٔ٘ يٍ عًٛغ يغججبد ْزِ األيشاض .2

 .ثأؽذ انًطٓشاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓب لجم انضساػخ يؼبيهخ انزمبٔ٘ .3

  .صساػخ أصُبف يمبٔيخ  .4

  .ػذو انضساػخ فٙ أساظٙ يٕثٕءح ثهمبػ انًغجت انًشظٗ .5

  .عُٕاد ػهٗ األلم 5انٗ  4اعزخذاو دٔسح صساػٛخ يُبعجخ نًذح يٍ   .6

 .اعزخذاو انًجٛذاد فٙ يكبفؾخ انًشض .7

 

 

 Phoma spotالتبمع الفومً )امزاض البادراث( 

ٔٚكٌٕ انًظٓش انؼبو نإلصبثخ ثبنؾمم ْٕ يٕد انجبدساد فٙ أيبكٍ يزفشلخ ثبنؾمم ٔٚضداد رٕاعذْب فٙ 

. ٔلذ رؤد٘ اإلصبثخ إنٗ رؼفٍ انجزٔس لجم اإلَجبد أٔ يٕد انغٕالٙاألساظٙ انغذلخ عٛئخ انصشف ثغٕاس 

زِ انفطشٚبد إنٗ ظٕٓس عٕس كضٛشح انجبدسح ػمت إَجبرٓب يجبؽشح أٔ ثؼذ فزشح يٍ إَجبرٓب. ٔرؤد٘ اإلصبثخ ثٓ

غبئجخ َزٛغخ يٕد انجبدساد يًب ٚعطش انًضاسع إنٗ اعشاء ػًهٛبد انزشلٛغ نهغٕس انغبئجخ ٔإػبدح صساػزٓب 

 .ْٔزا ٚؤد٘ إنٗ ػذو رغبَظ انُجبربد ٔاخزالفٓب فٙ األػًبس يًب ٚؤصش ػهٗ َعظ انًؾصٕل

 

 :عزاضاأل

انغُُٛٛخ انغفهٗ )يُطمخ ارصبل انغبق يغ عطؼ انزشثخ( ٔٚالؽع ظٕٓس َذثخ ثُٛخ ػُذ يُطمخ انغٕٚمخ  

ثزمهٛغ رهك انجبدساد انًصبثخ أؽٛبَب يب ٚؾبْذ  ٔ .اصفشاس األٔساق انفهمٛخ صى رزثم انجبدسح ٔرغف ٔرًٕد

غٛبة انغزٔس انضبَٕٚخ ٔرهَٕٓب ثبنهٌٕ األعٕد ٔرنك َزٛغخ إصبثزٓب ٔيٕرٓب ٔرؼفُٓب َزٛغخ سغٕثخ انزشثخ 

 .خانؼبنٛ

 ظّ
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  betae Phoma رغجت ْزِ األيشاض ػٍ انفطش : المسبب المزضى

فٕٓ ٚصٛت َجبربد انجُغش فٙ عًٛغ أغٕاسِ ٔٚالئًّ صٚبدح سغٕثخ انزشثخ ٔانزمشؽبد انزٙ ٚؾذصٓب ػهٗ  

انجبدساد انصغٛشح رؾبثّ يضٛالرٓب انزٙ رزغجت ػٍ فطشٚبد انزشثخ األخشٖ ٔٚزًٛض ثزكٍٕٚ ًَٕ ؽؼش٘ أثٛط 

ُٔٚزمم ػٍ غشٚك انجزٔس ٔٚكٌٕ انفطش أعغبيب ؽغشٚخ نَٕٓب ثُٙ داكٍ رؼٛؼ عبكُخ فٙ انزشثخ رزؾًم  -

 .انظشٔف انغٛش يُبعجخ كًب ًٚكٍ نهفطش أٌ ٚؼٛؼ يزشيًب ػهٗ انًٕاد انؼعٕٚخ فٙ انزشثخ ؽزٗ ٚغذ ػبئهخ

 

 المماومت: 

  .اعزخذاو رمبٔ٘ خبنٛخ يٍ انًغجت ٔيٍ يصبدس يٕصٕق ثٓب .1

ى/ غ 3مبٔ٘ لجم انضساػخ ثأؽذ انًطٓشاد انفطشٚخ انًُبعجخ يضم انفٛزبفبكظ صٛشاو ثًؼذل رطٓٛش انز .2

  .كٛهٕ رمبٔ٘

ارجبع دٔسح صساػٛخ يالئًخ ال ٚذخم فٛٓب ػٕائم ْزِ انفطشٚبد يغ يشاػبح أٌ انضساػخ ثؼذ  .3

 .ألميؾصٕل ثمٕنٙ أٔ لطٍ ٚضٚذ يٍ اإلصبثخ ثًُٛب انضساػخ ثؼذ يؾصٕل َغٛهٙ ركٌٕ اإلصبثخ 
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 بعد الجني امراض ما

  
 black mold -:مرض العفن األسود  -1

والتٌن والعنب وثمار كثٌرة من الفاكهة مثل التمر ٌصٌب العفن األسود البصل 

وهو فطر رمً  Aspergillus niger والرمان والخوخ وٌتسبب المرض عن فطر 

او طفٌلً ضعٌف وٌهاجم عوائله خالل الجروح والخدوش وٌستطٌع ان ٌنمو فً 
 والرطوبة .من درجات الحرارة واسع مدى 

 األعراض

تشاهد اجسام صغٌره سوداء بشكل خطوط طوٌله على  فً البصل : العفن األسود 
وتصبح للحراشف المصابه الحراشٌف الخارجٌه للبصله وٌنتج عن ذلك جفاف بطئ 

 .هشة وسهله الكسر

 :دورة المرض
وتصاب القمة خالل االوراق بعد او قاعدتها او جانبها  البصلةعند قمة  اإلصابةتبدا 

والجانب خالل الجروح ثم ٌظهر نمو ابٌض بٌن  القاعدةقطعها وتحدث اصابة 
الفطر المسبب ثم تظهر األجسام السوداء وهً عبارة عن رؤوس  الطرٌةالحراشف 
ومن هنا ٌالحظ  العفن األسود كل من البصل الملون واالبٌض على السواءٌصٌب 

)العفن األسود( وعفن الرقبة حٌث ٌكثر االختالف الواضح بٌن وجود هذآ المرض 
من البصل وٌندر على البصل الملون  البٌضاءعلى االصناف المرض االخٌر 

النمو على مستخلص على   A.nigeعلى قدرة الفطروٌرجع السبب فً ذلك 

 Botrytisسامة للفطر بٌنما هً للبصل فهً لٌست سامة له  الحرشفٌةاألوراق 
allii  المسبب المرضً لعفن الرقبة واالكثر من ذلك فإن مستخلص الحراشف

على النمو ومن هنا ٌتبٌن قابلٌه للبصل الملون ٌشجع فطر العفن االسود  الخارجٌة
 .العفن األسود اكثر من األصناف البٌضاءبمرض  لإلصابة الملونةاالصناف 

 :المقاومة

ثم ٌنقل الى  ٌجب ترك البصل فً الحقل بعد القلع لٌجف تماما وتندمل الجروح
مخازن نظٌفة وجافة جٌدة التهوٌة وتحت درجه حراره منخفظة تزٌد قلٌال عن 

 .الصفر المئوي
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 Bacterial soft rotمرض العفن الطري البكتيري   -2

 األعراض:
صغٌره مشبعة بالماء تظهر اول اعراض المرض على االنسجة المصابة بشكل بقع 

طرٌة وانسجتها الداخلٌه عجٌنٌة طر والعمق وتصبح المنطقة قتتسع بسرعة فً ال
تتكون تشققات  اللون مائٌة وغالبا ماالقوام وبتقدم االصابة تصبح االنسجة كرٌمٌة 

تأخذ اللون الهالمٌة الى السطح عندما تتعرض للهواء وتخرج الكتل على القلف 

أٌام واذا اصٌبت  5-3الرمادي الغامق وتتحول الثمرة بأكملها الى كتلة طرٌة خالل 

وتحدث اإلصابة النباتات الصلٌبٌة والبصل بالمرض تعطً رائحة كبرٌتٌة نفاذة 
وتسود وتتجعد وٌصاحب هذآ  الحقلٌة على االجزاء السفلٌة من الساق وتصبح مائٌة

 .النباتات وذبول وموت المجموع الخضرياألعراض تقزم 

 المسبب المرضي:
سالبة عصوٌة صغٌره   Erwinia carotovoraٌتسبب المرض عن بكتٌرٌا 

اسواط محٌطٌة ٌتراوح عددها لصبغة كرام مفردة او فً سالسل متحركة بواسطة 

ودرجة الحرارة الدنٌا لنمو  را  ٌااختال هوائٌة اسواط لٌس لها غالف  6-2من 

 .درجة مئوٌة 37درجة مئوٌة والقصوى  25درجة مئوٌة والمثلى 2البكترٌا 

 دورة المرض:

سواء الموجودة فً الدرنٌة المصابة ااالجزاء تقضً البكترٌا فتره الشتاء فً 
 المخزن او الحقل او فً البقاٌا النباتٌة او فً عذارى الحشرات

السابق  الدرنٌةٌظهر المرض فً الحقل على النباتات المزروعة على االجزاء 
كما هو الحال فً زراعه البطاطا وتحدث العدو عن طرٌق الجروح او اصابتها 

العدسات وتساعد على نشر العدوى سواء فً الحقل او اثناء التخزٌن حشرة 
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Seedsorn maggot   ولهذا البكترٌا القدرة على المعٌشة فً جمٌع بذور الذرة

او أعضاء التخزٌن للنباتات السلٌمة اطور الحشرة وعند مهاجمة تلك الحشرات 
المسافة البٌنٌة تدخل منه البكترٌا الى االنسجة السلٌمة وتتكاثر فً تعمل ثقوب 

خروج  للخالٌا البرنكٌمٌة وتفرز انزٌمات تحلل البكتٌن والسٌلٌلوز وتنتج عن ذلك
 .ذلك الى حدوث العفن الطري الماء إلى المسافات البٌنٌة للخالٌا ٌودي

 :المقاومة
وبرمنغنات تنظٌف المخازن وتطهٌرها باستخدام محلول الفورمالٌن التجاري  -1

برمنغنات فورمالٌن تجاري مع ربع كغم بمعدل نصف لتر البوتاسٌوم 

متر مكعب من فراغ المخزن وٌترك المخزن مغلقا لمدة  11البوتاسٌوم لكل 

 .%1ساعة ثم ٌهوى وقد ترش الجدران بمحلول كبرٌتات النحاس  24
او فً االجزاء الدرنٌة المخزونة بقدر تجنب حدوث جروح فً النباتات  -2

 .حرقاإلمكان وفً حال ظهور اصابة فً المخزن تزال االجزاء المصابة وت
وحفظ الرطوبة منخفظة ٌجب ان تكون االجزاء النباتٌة جافة عند التخزٌن  -3

مئوٌة حٌث ٌودي ذلك الى تثبٌط 4 داخل المخزن وٌكون التخزٌن على درجة

 .العدوى البكتٌرٌة
فً الحقل كما ٌجب ٌجب ان تكون المسافات الزراعٌه كافٌه بٌن النباتات  -4

تجنب الري برش وتحسٌن الصرف وتبادل الزراعه مع المحاصٌل الغٌر 
 .مثل الذرة والنجٌلٌات لإلصابةقابلة 

 .مكافحة الحشرات الناقلة للمرض سواء فً الحقل او المخزن -5
 

 



 د. محمد عبداهلل                            ما بعد الجنيامرض خضر                             امرا ض  
 

 

 
 

 Grayاو العفن الرمادي  مرض عفن الرقبة في البصل   -3
mold neck rot 

 
 األعراض:

حٌث تحدث العدوى خالل انسجة الرقبة بعد ٌصٌب المرض االبصال بعد الجمع 
د اإلصابة تبعد عدة اٌام حٌث تمتقطٌع قمة البصالت وتظهر اعراض المرض 

طولٌا الى االسفل نحو قاعدة البصلة المصابة وتنتشر على الحراشٌف الخارجٌه 
االنسجة المصابة حافة  التً تصبح طرٌة كانها مسلوقة وتفصل االنسجة السلٌمة عن

بنٌة واضحة ٌنمو علٌها خٌوط رمادٌة كثٌفة كما تشاهد اجسام كروٌة او غٌر 
منتظمة الشكل صلبة سوداء على الحراشٌف من الخارج واحٌانا داخل االنسجة 

 .المصابة

 المسبب المرضي :
 Botrytis alliiٌتسبب المرض عن الفطر 

عدٌمة الون اوال وم مقسم بجذر مستعرضة من الفطرٌات الناقصة ٌكون الفطر مٌسلٌ
المتفرعة  السمٌكةثم ٌمٌل إلى الرمادي وٌتفرق منه عدد كبٌر من الحوامل الكونٌدٌة 

طرفٌا وجانبا   Sterigmataالكونٌدٌا على ذنٌبات تفرعا ثنائٌا او عدٌدا تنمو علٌها 

بإعداد كبٌرة والكونٌدٌا عدٌمة الون بٌضاوٌة وحٌدة الخلٌة كما ٌكون الفطر اجسام 
حجرٌة عدٌمة الون فً البداٌة تم تتحول تدرٌجٌا الى الون األسود وتكون مستدٌرة 

 .او عدٌمة الشكل تتجمع فً كتل اكبرصلبة ملساء 

 :المرضدورة 
لتربة وفً البصالت المصابة سواء فً الحقل فً ا ٌقضً الفطر المسبب فتره الشتاء

او فً المخزن وٌشجع الجو الرطب على نمو الفطر على السطح الخارجً 
للبصالت بعد للحراشٌف الجافة بصورة رمٌة ولكن ٌبدا الفطر فً احداث العدوى 
او عند فصل تقطٌع األوراق الخضراء عند العنق اثناء عملٌة جمع المحصول 

او فً مواضع الجروح حٌث ٌكون الفطر جانبٌا عن بعضها  الملتصقةالبصالت 

ثم ٌخترق  البصالتبسطح  تماسكهٌساعد على   Appressoriaااللتصاق  أعضاء

عن  نكٌمٌة اوٌسبب فصل الخالٌا الباروٌمتد بٌن خالٌا القشره الفطر سطح البصلة 
ٌفرزه من انزٌمات محلله للسٌلٌلوز والبكتٌن وتزداد  بسبب مابعضها وتهتكها 

% رطوبة 65 م مصحوبة برطوبة اكثر من(21-15)اإلصابة بدرجة الحرارة نسبٌا 

نسبٌة والمالحظ أن االصناف الملونة من البصل اكثر مقاومة لإلصابة بالمرض من 
مواد  علىاالصناف البٌضاء وذلك باحتواء الحراشٌف الخارجٌة الجافة الملونة 

تعمل بمثابة مواد  Brotocatechuic acid كاتكوٌكٌنولٌة مثل حامض البروتوف

 .مثبطة لنمو الفطر المسبب
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 المقاومة:
 .نضجه بصورة جٌدةعدم قلع المحصول اال بعد  -1
جرح حتى ٌندمل بجمع المحصول وتجفٌفه فً الجو الجاف العناٌة التامه  -2

 .ق بسرعةعنال
االبصال المتعفنة والتً تظهر علٌها تعبئة وعزل  فرز المحصول قبل -3

 .اعراض االصابة وحرقها
التهوٌة الجافة العناٌة بنقل وتخزٌن المحصول والتخزٌن بمخازن جٌدة  -4

ة حوالً الصفر ضحرارة منخف% رطوبة نسبٌا ودرجة 65التزٌد عن 

 .المئوي
 .زراعة االبصال الملونة بدال من البٌضاء اذا امكن -5
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 Dry rot of potatoالبطاطا  درنات  مرض العفن الجاف في -

tubers 
 األعراض:

ة عن سطح الدرنة ضون منخفلتظهر األعراض على هٌئة بقع متعفنة جافة داكنة ال
عن جفاف البقعة المصابة تتسع البقع وتتعمق إلى داخل انسجة الدرنة وٌنتج 

وازدٌاد فقدان العفن  وبأزدٌادفً قشرة الدرنة تظهر علٌها حلقات مركزٌة تجعدات 
الماء تظمر الدرنة المصابة وتصبح جافة وصلبة وٌظهر على سطحها من خارج 

ة مملوءوعند قطع الدرنة المصابة ٌشاهد فٌها فجوات نمو ابٌض قرمزي طحٌنً 
 .طنً ازرق الونقبنمو 

 المسبب المرضي:
 Fusarium solani f.radicicola :الفطريتسبب المرض عن 

 دورة المرض:
التً  الفطر المسبب من الفطرٌات المستوطنة فً التربة والتً تدخل خالل الجروح

تحدث بالدرنات فً الحقل وتنتقل االصابة فً المخزن من درنة مصابة الى اخرى 
الدرنات وتحدث اصابة الدرنات فً المخزن سلٌمة الى جروح وعٌون وعدٌسات 
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وافضل درجة م 31م .وتقل فً  (25-6)على مدى واسع من درجات الحرارة 

مئوٌة وٌلزم توفر نسبة من الرطوبة الجوٌة التقل ( 25-15)حرارة لنمو الفطر بٌن 

 .% لحدوث اإلصابة51 عن

 المقاومة:
 الزراعٌة او اثناء الجمعاثناء العملٌات احداث جروح بالدرنات  لعناٌة بعدما -1
اسبوع بعد الجمع فً درجة حرارة الغرفة حوالً 2-1حفظ الدرنات لفترة  -2

 .م لتشجٌع اندمال الجروح قبل التخزٌن21
 .استبعاد الدرنات المصابة قبل تخزٌنها حتى ال تسبب اصابة الدرنات -3
مطهرة وضع الدرنات فً طبقة واحدة فً صنادٌق وحفظها فً مخازن  -4

  .ة التهوٌة واالضاءةباردة جٌد
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 امراض المشاتل

ٌعد مرض موت البادرات من اهم امراض المشاتل والبٌوت الزجاجٌة والبالستٌكٌة 

وهو مرض واسع االنتشار فً جمٌع ارجاء العالم فٌوجد فً المناطق الباردة كما 

وٌصٌب هذا المرض بادرات مئات من محاصٌل الخضر ٌوجد فً المناطق الحارة 

والفاكهة والزٌنة وغٌرها من النباتات االقتصادٌة . وتتفاوت شدة االصابة حسب 

نوع النبات ونوع الفطر ونوع التربة ومحتواها من الرطوبة ودرجة حرارتها. 

فوق سطح ا للبادرات قبل ظهورها فنا للبذور اثناء انباتها او موتوكثٌرا ما ٌحدث تع

التربة او بعد ظهورها. وٌعرف طور موت البادرات قبل خروجها فوق سطح التربة 

والطور الثانً بطور بعد   Pre-emergence damping offقبل الظهور بطور 

وقد ٌمتد الطور االخٌر حتى بعد    Post-emergence damping offالظهور  

رة قصٌرة حٌث ٌضطر المزارع الى نقل الشتالت الى المشتل او الحقل المستدٌم بفت

 اعادة زراعة الجور الفاشلة )الترقٌع( لسد النقص الناتج عن االصابة. 

 

 االعراض:

حسب عمر وطور االصابة فاذا اصٌبت البذور عقب زراعتها فً تختلف االعراض 

تربة ملوثة او كانت البذور تحمل احد هذه الكائنات المرضٌة فإنها تفشل فً االنبات 

. كما   Seed decayحلل توتصبح طرٌة او عجٌنٌة بنٌة اللون فتتجعد ثم تتعفن وت

قد تصاب البادرات المتكشفة قبل ظهورها فوق سطح التربة حٌث ٌكون من السهل 

مهاجمة االنسجة الغضة لهذه البادرات الصغٌرة فً اي منطقة منها وهذٌن الطورٌن 

ا فً مالظهور ال ٌسهل مالحظته موت البادرات قبل وطورتحلل البذرة طور  –

اما  –من ضعف نسبة االنبات فً المشتل او فً الحقل التربة ولكن ٌستدل علٌهما 
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تهاجم عادة عند مستوى سطح التربة او البادرات النامٌة فوق سطح التربة فإنها 

اسفله وتكون انسجة البادرة او الشتلة غضة ومن السهل اختراقها فتصبح غٌر قادرة 

فتمٌل وتسقط على سطح   Wire stemل البادرة وٌطلق على هذا المظهر على حم

 . تتعفن وتموتالتربة و

 المسبب المرضي:

ٌتسبب المرض عن واحد او اكثر من فطرٌات عدٌدة تصل الى اكثر من اربعٌن 

وٌحمل بعضها على سطح غالف البذرة  Soil-borneفطرا ٌوجد بعضها فً التربة 

  Seed-borneوتعرف باسم فطرٌات البذرة من الخارج او فً الفلقات او الجنٌن 

الذي ٌسبب عادة تحلال للبذور  Pythiumومن امثلة فطرٌات التربة انواع من فطر 

  aphanidermatum. Pاو موتا للبادرات قبل ظهورها فوق سطح التربة فالنوع 

ٌسبب موتا   debaryanum. Pلبادرات القرعٌات فً العراق والنوع ٌسبب موتا 

لبادرات الطماطة فً مصر قبل وبعد الظهور وتتفاوت انواع البٌثٌم فً درجات 

   و   debaryanum. Pالحرارة المناسبة إلحداث االصابة فالنوعٌن 

ultimum.P اما  م   15ات حرارة منخفضة حوالً ٌحدثان االصابة فً درج

ٌحدثان االصابة فً درجات   butleri. P و aphanidermatum. P وعٌن الن

م . ومن فطرٌات التربة اٌضا المسببة للمرض فطر 33حرارة عالٌة حوالً 

solani  Rhizoctoni   الذي ٌسبب عادة موت البادرات بعد ظهورها فوق سطح

التربة . وتوجد فطرٌات اخرى عدٌدة على سطح البذور او داخلها او مصاحبة لها 

  كما توجد اٌضا فً التربة وتسبب موت للبادرات ومن هذه الفطرٌات 

Phytophthora   وPhoma  وFusarium  وBotrytis  وAlternaria  و

tiniaSclero  .  وٌعد الفطرانPythium  وR. solani  اهم واخطر الفطرٌات

 :Classللفطرٌات البٌضٌة    Pythiumالتً تسبب موت البادرات. ٌنتمً فطر 

Oomycetes   والرتبةOrd:Peronosporales  والعائلةFam:Pythiaceae 

كثٌر التفرع وسرٌع النمو ٌحمل على)حافظات( للسبورات  لٌوموالفطر ذات مٌسٌ

طرفٌا او جانبٌا وهذه االكٌاس ذات شكل كروي او   Zoo sporangiaالسابحة  

 ذات اشكال اخرى .

 

و ٌعطً اوال اما مباشرة وٌعطً انبوبة انبات أ وٌنبت كل كٌس للسبورات السابحة 

وٌمر   Vesicleصابون هٌفات قصٌرة ٌتكون علٌها حوٌصله تشبه فقاعة ال
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البروتوبالزم من الكٌس الى الحوٌصله  خالل عنق قصٌر حٌث ٌتجزأ او ٌتكون منه 

 العدٌد من السبورات الهدبٌة او تخرج السبورات بعد تحررها من الكٌس سابحة فً

وصل وتنبت , وٌمكن ألنابٌب االنبات ان تخترق الماء لعدة دقائق ثم تستدٌر وتتح

تدخل خالل التشققات الموجودة بها الى الجنٌن او انسجة البادرة اغلفة البذور او 

و بإفراز االنزٌمات مثل االنزٌمات البكتٌنٌة لمتكشفة وذلك بالضغط المٌكانٌكً أا

Pectolytic enzymes   التً تذٌب الصفٌحة الوسطى التً تربط جدر الخالٌا كما

للبروتوبالزم كما ٌسبب افراز  تنمو هاٌفات الفطر بٌن الخالٌا او داخلها مسببة قتل

تحلٌل سلٌلوز جدر الخالٌا ,   Cellulolytic enzymes     انزٌمات السلٌلوز 

وٌستهلك الفطر كثٌرا من مواد الخالٌا ومنتجات تحللها لالستفادة منها فً نشاطه او 

لة متعفنة تتكون من تكوٌن هٌفات جدٌدة ونتٌجة الصابة البذور فانها تتحول الى كت

و مواد اخرى مثل اللجنٌن والسبوٌرٌن وهً المواد التً لم ٌستطٌع فات الفطر هٌ

واالستفادة منها. وٌسبب الفطر اصابة لسوٌقه البادرة بالطرٌقة السابقة الفطر تحلٌلها 

وٌستهلك محتوٌات خالٌاها فٌسبب ا البشرة والقشرة اختراقا مباشرا وٌخترق خالٌ

البادرة ثم سقوطها على سطح التربة وموتها وقد ضمورها وعدم استطاعتها حمل 

و خالل اقا مباشرا أٌهاجم الجذٌر فً اي طور من اطوار نموه وٌخترق انسجته اختر

الجروح مسببا ضمور سرٌع وموته , اما فً الجذور االكبر فان المٌسٌلٌوم ٌمتد فقط 

الصابة ٌعٌش فً نسٌج القشرة ولكن الٌصل الى االسطوانة الوعائٌة . وبعد حدوث ا

الفطر مترمما داخل االنسجة المٌته فً التربة وٌكون سبورات سمٌكة الجدار 

 Oosporesوتعرف بالسبورات البٌضٌة تستطٌع مقاومة الظروف غٌر المناسبة 

ق تكاثر جنسً حٌث تكون على المٌسٌلٌوم اعضاء جنسٌة مؤنثة ٌوهً تنتج عن طر

Oogonia كروٌة الشكل واعضاء جنسٌة مذكرة Antheridia  صولجانٌه الشكل

  فا التً تحمل العضو المؤنث فتسمى اٌوقد تنشأ االعضاء المذكرة من نفس اله

Homothallic  ٌفا مجاورة للعضو المؤنث ا)متشابهة الثالوس( او تنشأ من ه

)متباٌنة الثالوس(.  وعند مالمسة العضو المذكر للعضو   Heterothallicىفتسم

و المذكر انبوبة اخصاب تخترق العضو المؤنث وتمر المؤنث ٌمتد من العض

النوٌات المذكرة خاللها حٌث تخصب البٌضة وتتكون البٌضة المخصبة وٌسمك 

لبٌضٌة الى الموسم جدار الزاٌجوت وٌعرف باسم السبور البٌضً تكمن السبورات ا

بها  بزراعة العائل وتنتج انابٌب انبات او تركٌبات شبٌه بالفقاعات القادم وتنبت

سبورات هدبٌة , وتلعب درجة الحرارة دورا هاما فً تحدٌد طرٌقة انبات السبور 

م تشجع االنبات 18فدرجة الحرارة االقل من البٌضً وكذلك الكٌس االسبورانجً 

بتكوٌن سبورات هدبٌة )انبات غٌر مباشر( بٌنما فً درجات الحرارة االكثر من 

 وٌن انابٌب انبات.م ٌنبت الكٌس االسبورانجً مباشرة بتك18
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التً تندرج   Mycelia Steriliaالى الفطرٌات العقٌمة   solani. Rوٌنتمً الفطر  

تحت الفطرٌات الناقصة والتً درجت تحت قسم الفطرٌات األسكٌة حدٌثا وٌعرف 

Thanatephorus االن للفطر طور كامل )جنسً( ٌتبع الفطرٌات البازٌدٌة باسم 

cucumeris  ولكن لم ٌشاهد هذا الطور الكامل بالعراق او مصر حتى االن وٌنتشر

الفطر باستمرار بطوره العقٌم وٌتمٌز بهاٌفاته البنٌة السمٌكة المقسمة بجدر 

مستعرضة تتفرع على زواٌا تكاد تكون قائمة مع الهاٌفا االصلٌة فً اتجاه النمو 

وجود حاجز فوق مكان وٌالحظ وجود اختناق واضح عند نقاط تفرع الهٌفات و

االختناق مباشرة . كما ٌكون الفطر من خالٌاه العادٌة الخضرٌة سلسلة متفرعة من 

خالٌا قصٌرة وعرٌضة لونها شفاف فً البداٌة ثم تصبح بنٌة رملٌة الشكل او غٌر 

  Sclerotiaتتجمع وتندمج معا وتكون كتال تعرف باسم االجسام الحجرٌة منتظمة 

كثٌرا فً حجمها فقد تكون دقٌقة ال تظهر بالعٌن المجردة وقد ٌصل  بنٌة اللون تتباٌن

ملم فً الطول كما تأخذ اشكاال عدٌدة فقد تكون على هٌئة 6بعضها الى حوالً 

صفائح رقٌقة او غٌر منتظمة الشكل . ٌنمو الفطر على مدى واسع من درجات 

فطر سالالت م حسب الساللة حٌث ٌوجد لل28__24م وامثلها 35__8الحرارة من 

عدٌدة تختلف عن بعضها مورفولوجٌا وفسٌولوجٌا وفً قدرتها المرضٌة . وفطر 

solani. R  من الفطرٌات المستوطنة فً التربة والتً ٌمكنها ان تعٌش فً غٌاب

عائلها لسنوات طوٌلة بفضل وجود االجسام الحجرٌة التً تستطٌع ان تتحمل 

ن الوقت المناسب النباتها فقد وجد ان الظروف البٌئٌة غٌر المناسبة الى ان ٌحٌ

االجسام الحجرٌة تستطٌع االحتفاظ بحٌوٌتها لعدة سنوات فً التربة الجافة والرطبة 

لتربة الى ان ٌجد وٌستطٌع الفطر ان ٌعٌش رمٌا على المواد العضوٌة الموجودة با

 .العائل المناسب
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وٌشجع انبات االجسام الحجرٌة تلك االفرازات التً ٌفرزها جذٌر البادرات او  

انابٌب االنبات نحو الجذٌرات وتلتصق بها بقوة وتنمو وتتجمع فتتجه الشتالت 

وتكون اعضاء التصاق ووسادات عدوى ثم تخترق خالٌا الجذٌر وبشرة السوٌقة 

ر الخلوي الى الداخل ثم تواصل او تخترق الجداوتمتد الهٌفات بٌن خالٌا البشرة 

بلون بنً وقد ا احٌانا وٌسبب ذلك تلون االنسجة امتدادها بٌن خالٌا القشرة او داخله

ٌحدث تلون الخالٌا قبل وصول الهاٌفات الٌها وذلك الن الفطر ٌفرز مواد سامة 

وانزٌمات سلٌلوزٌة وبكتٌنٌة من شأنها تحلٌل المواد البكتٌنٌة المكونة للصفٌحة 

لوسطى التً تربط الخالٌا ببعضها كما انها تذٌب مادة الجدار الخلوي السلٌلوزٌة ا

 مما ٌؤدي الى تفكك الخالٌا .  
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