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 امزاض الموس

 مزض تعقد الجذور

 

تظٓش االػشاض ثتٕلف ًَٕ انُجبتبد انًصبثخ ٔصغش صزى أسالٓب ٔاصفشاسْب ٔػُذ  :االعزاض

االصزبو اشتذاد االصبثخ تزثم ٔتًٕد، ٔػُذ التالع انززٔس ٌالصع ٔرٕد تٕسيبد يختهفخ 

ٌصبصجٓب االصبثخ ثأػفبٌ انززٔس َظشاً نذخٕل كخٍش يٍ فطشٌبد انتشثخ انًًشضخ يًب ٌسشع يٍ 

 تؼفٍ ٔتضهم رزٔس انًٕص.

  incognita Meloidogyne ٌتسجت انًشض ػٍ ًٍَبتٕدا تؼمذ انززٔس  المسبب:

 

 مزض تبقع االوراق

تصبة أساق انًٕص ثبنؼذٌذ يٍ انفطشٌبد انتً تؤدي انى اصذاث تجمؼبد االٔساق يخم  االعزاض:

ار تسجت االصبثخ ثّ ظٕٓس اػشاض ػهى ٍْئخ خٍٕط  Mycosphaerella musicolaانفطش 

طٕنٍخ صفشاء انهٌٕ فً ٔسظ انٕسلخ تتضٕل انى انهٌٕ انجًُ تكٌٕ يٕاصٌخ نهؼشٔق انًتؼبيذح ػهى 

االصبثخ تزف انجمغ ٌٔغًك نَٕٓب ٔتكجش طٕنٍبً ٔػشضٍبً ٔتهتضى يغ انجمغ  انؼشق انٕسطً ٔثتمذو

 انًتزبٔسح يسججخ يٕد انٕسلخ فً انُٓبٌخ، ٔثبنتبنً ٌضؼف ًَٕ انُجبد ٌٔمم اَتبرّ كًبً َٕٔػبً.

انزي  Cercospora musaeانُبتذ ػٍ االصبثخ ثبنفطش   التبقع السزكوسبورياٌضبً ُْبن 

االٔساق ػهى االٔساق يضبطخ ثٓبالد صفشاء ٔال ٌهجج ٔسظ انجمؼخ اٌ ٌسجت ظٕٓس تجمؼبد ػهى 

ًٌٕد ٔتتضٕل اَسزتّ انى انهٌٕ انجًُ ٔتُتشش ْزِ انتجمؼبد ػٍ طشٌك اَتشبس انزشاحٍى انكٍَٕذٌخ 

نٓزِ انفطشٌبد ثٕاسطخ انشٌبس أ االيطبس صٍج تذط ػٍ طشٌك انخغٕس يضذحخ االصبثخ االٔنٍخ 

 طشٌك انسجٕساد االسكٍخ انتً تٕرذ فً انًخهفبد انُجبتٍخ. ػٍ ألخشٔتُتمم يٍ ػبو 

 

 مزض اعفان ثمار الموس

تصبة حًبس انًٕص فً يشاصم يختهفخ ثبنضمم ثبنؼذٌذ يٍ انًسججبد  االعزاض والمسبب:

انًشضٍخ انتً تؤدي انى تؼفُٓب ػُذ صذٔث انزشٔس انُبتزخ يٍ ػًهٍبد انخذيخ أ انشٌبس 

انُبتذ  بعفه طزف السيجارانًضًهخ ثبنشيبل فًخالً تصبة حًبس انًٕص غٍش تبيخ انُضذ فً انضمم 

صٍج تصبة انخًشح فً يُطمخ انُٓبٌخ انضْشٌخ انتً  Verticillium theobramaeػٍ انفطش 

تسٕد ٌٔتزؼذ انزهذ فٍٓب ٌٔصجش ربفبً يغطى ثطجمخ سيبدٌخ انهٌٕ يسضٕلٍّ انًظٓش يٍ صٍج 

رشاحٍى انفطش نٍأخز طشف انخًشح شكم طشف انسٍزبس انًضتشق ٔتمٕو انشٌبس ٔااليطبس ثُشش 

نى انخًبس انسهًٍخ. كًب تصبة اػُبق اصبثغ انزشاحٍى انتً تًضً انشتبء فً يخهفبد انًضصٕل ا

صٍج  Gloeosporium musarumٔانفطش  .Fusarium sppانًٕص ثبنؼفٍ انُبتذ يٍ انفطش 

 ٌسٓم تسبلظ االصبثغ يٍ انكفٕف خبصخ فً غشف االَضبد.


