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 Brown Canker يزض انخمزح انبًُ -7

 Cryptosporella umbrinaيزض فطزي ٌظببه 

ٌىجذ انًزض غانبا فً انىرد انًشروع خارجٍا وَادرا يا ٌشاهذ فً 

انخزبت ولذ انبٍىث انًذًٍت، وٌهاجى انفطز أي جشء يٍ انُباث فىق ططخ 

 ٌظبب يىث كايم نظاق انُباث.

  

 األػزاض:

حظهز بمؼت دًزاء إنً بُفظجٍت ػهى فزع هذا انؼاو ويغ انىلج حخذىل إنً 

َذبت بٍضاء إنً ريادٌت ػهى ططخ انفزع. لذ حخجًغ انبمغ فً شكم 

يظادت بٍضاء ولذ ال حظبب ضزر كبٍز فً انؼاو األول ونكٍ يغ انىلج 

حخظغ انُذبت نؼذة طُخًٍخزاث يكىَت حمزح بًُ ٌظبب حذهك انفزع 

griddling يىحه، لذ ًٌخذ انخمزح انً لاػذة انظاق وٌظبب  إنًؤدٌا ي

 يىث انشجٍزة بانكايم.
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 دورة انًزض:

ٌؼٍش انفطز إثُاء انشخاء ػهى انفزوع انًصابت وٌُخمم بانًاء وانزٌاح 

 وأدواث انخمهٍى ونكٍ انفطز ٌظخطٍغ دخىل انُباث فمظ يٍ خالل انجزوح.

 انًكافذت :

انبذء بشخالث خانٍت يٍ أأليزاض، وفً انشراػاث نهشراػاث انجذٌذة ٌجب 

انمائًت ٌجب حمهٍى انُباحاث جٍذا وإسانت انفزوع انًصابت ودزلها يغ انخأكذ 

يٍ لطغ انفزوع أطفم يُطمت انخمزح وحؼمٍى أدواث انخمهٍى يكزرا 

%( يغ حجُب إدذاد جزوح بانفزوع وٌظخخذو 01كهىراكض )  بىاططت

 انكبزٌج نًكافذت انًزض.
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 : Crown gallمرض التدرن التاجً  -8

ٌصٌب مرض التدرن التاجً عدداً كبٌراً من النباتات العشبٌة، والخشبٌة التً 

عائلة وهو واسع االنتشار فً  61جنساً وأكثر من  041تنتمً إلى أكثر من 

 معظم أنحاء العالم.

المختلفة للنبات العائل وٌتمٌز المرض بتكوٌن أورام أو ثآلٌل على األجزاء 

وؼالباً ما تظهر اإلصابة فً منطقة التاج بالقرب من سطح التربة لذا سمً 

بالتدرن التاجً إال أنه ٌصٌب الجذور والسٌقان واألفرع والمجموع الخضري 

 ولهذا المرض أسماء أخرى عدة مثل :

  عقدة التاجcrown knot 

  وعقدة الجذرRoot knot 

 وأورام الجذورRoot tumors 

  والثؤلٌل العصوٌةcon galls 

 والعقدة السوداءBlack knot 

وٌختلؾ حجم الدرنات التً ٌكونها المرض باختالؾ عمر اإلصابة حٌث تكون 

ولكنها تتصلب فٌما بعد وتصبح سمراء  كدمٌةفً بداٌة تكونها طرٌة بٌضاء أو 

 اللون.
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 المسبب:

 Agrobacterium  tumefaciensٌتسبب مرض التدرن التاجً عن البكتٌرٌا 

عادة توجد  مٌكرون 1.8-1.4مٌكرون وقطر  3-0وهً بكتٌرٌا عصوٌة بطول 

أسواط فً القطب ، هوائٌة ، سالبة  4-2مفردة أو فً سلسلة قصٌرة لها من 

ار بصورة مستعمرات صؽٌرة بٌضاء المعة ك، تنمو على بٌئة االلصبؽة ؼرام

 Non Acid Fast ؼٌر مثبتة للحامضذات حافة مستدٌرة ؼٌر متجرثمة، 

والتحلل النشاء وتنتج بقلة حامض األرابٌنوز والجلوكوز والفركتوز  

 والجاالكتوز والمانٌتول والساسٌن.

كما أن البكتٌرٌا ضعٌفة االختزان الأزوتات وتنتج األسترول وكبرٌت 

 الهٌدروجٌن والنشادر وتسٌل الجٌالتٌن.

ألشعة الشمس والجفاؾ ولكن وجود عادة كمٌة وبكتٌرٌا التدرن التاجً حساسة 

كافٌة من الرطوبة فً التربة تساعد على بقاء البكترٌا قادرة على إحداث 

 اإلصابة.

وإن ماٌمٌز فً هذه البكتٌرٌا هو قدرتها على تؽٌٌر خالٌا النبات الطبٌعٌة إلى 

ر والنمو خالٌا درنٌة فً فترة قصٌرة ثم تستمر بعد ذلك الخالٌا المصابة بالتكاث

 واالنقسام فً حال وجود البكتٌرٌا أو ؼٌابها.

تعٌش البكتٌرٌا المسببة لمرض التدرن التاجً فً المسافات البٌنٌة للخالٌا وتقدر 

 على النمو والتكاثر وٌإدي وجود البكتٌرٌا على الدرنات المتكونة إلى :

ؤلٌلثالكائن المسبب للمرض من داخل ال صعوبة عزل -0  

لنشاط المرٌستٌمً فً األنسجة القرٌبة من السطحاستمرار ا -2  
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السهولة التً تصبح فٌها التربة ملوثة حٌث أن الماء ٌؽسل كثٌراً الكائنات  -3

 السطحٌة إلى التربة.

  

 

  

 منشأ أو سبب الضرر:

عند دخول البكترٌا إلى العائل عن طرٌق الجروح الحدٌثة تفرز مادة مهٌجة فتتهٌج 

الولٌة ثي ٌإدي إلى زٌادة عدد الخالٌا الباالنقسام السرٌع األمر الذالخالٌا وتؤخذ 

وتشوهها وٌنتج عن وتضؽط على الخالٌا العادٌة واألنسجة العادٌة المحٌطة بها 

ؤلولٌة على األوعٌة الخشبٌة إلى إعاقة وصول الماء والمواد ثضؽط الخالٌا ال

الطبٌعٌة كما % من الحالة 21ب الؽذائٌة. إلى األجزاء العلوٌة من النبات بما ٌقار

آلٌل بالعمر تتخشب أنسجتها وتصبح قاسٌة. وبالتالً تتخشب ثأنه عندما تتقدم ال

 األوعٌة الناقلة.
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ؤلولٌة واألوعٌة الناقلة بداخلها ٌكون ؼٌر ثلجدٌر بالذكر بؤن نمو الخالٌا الومن ا

ٌمة كسجة البرانقلٌل أو كثٌر من األن منتظم وبشكل حلزونً ملفوؾ حاوٌة على عدد

التً تتكاثر بشكل ؼٌر طبٌعً دائري ومؽزلً وعلى ذلك فاألوعٌة الناقلة المتخشبة 

والملفوفة ؼٌر الطبٌعٌة تكون عاجزة عن نقل الماء والمواد الؽذائٌة إلى األنسجة 

 النباتٌة المراد وصول الماء والؽذاء إلٌها.

 وإن انحطاط وموت النبات ٌنشؤ عن :

تشكل عائقاً مٌكانٌكٌاً ٌقؾ أمام انتقال العصارة. أنسجة الدرنة -0  

الكربوهٌدراتٌة . –تختزن الدرنات المتشكلة بشكل مبالػ فٌه المواد  -2  

وبصورة عامة أن النباتات المصابة تصبح ؼٌر قادرة على النمو بشكل جٌد وٌقل 

إنتاجها وتصفر أوراقها وتصبح أكثر حساسٌة للظروؾ الجوٌة ؼٌر المناسبة 

اصة أضرار الشتاء.وخ  

 األعراض:

 Endolحامض أنسجة النبات تفرز البكتٌرٌا بعد حدوث اإلصابة ودخول البكتٌرٌا 

acctic acid 

آلٌل أو ثٌة واالنقسام وتكوٌن األورام والٌمكذي ٌإدي إلى تهٌج الخالٌا البرانال 

 الدرنات.

ففً بداٌة اإلصابة ٌصعب تمٌٌز الدرنات المتكونة عن اإلصابة ببكترٌا التدرن جداً 

لسد الجروح. إال أن الدرنات  callusعنها فً الدرنات المتشكلة من مادة الكالوس 

المتشكلة عن اإلصابة بالبكترٌا تتطور بسرعة كبٌرة جداً عنها فً الدرنات المتشكلة 

 . Callusمن مادة الكالوس
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هر األعراض على شكل نموات زائدة وعلى شكل انتفاخ ؼٌر انتفاخ ؼٌر منتظم تظ

ٌمكن تحطٌمها بسهولة  أسفنجٌةفً النسٌج ٌحٌط األعراض النبات، وقد تكون 

آلٌل فً أول األمر بٌضاء ؼالباً ثوكذلك فصلها عن النبات األم وتكون األورام أو ال

 ثم ٌؽمق لونها تدرٌجٌاً.

كروٌة ؼٌر منتظمة أو متطاولة فً الشكل مجعدة ٌظهر على وقد تكون الدرنات 

سطحها طٌات، وقد تكون على شكل عقد متخشبة صلبة مختلفة الحجوم وعلى كل 

 ٌتمٌز مرض التدرن التاجً بنوعٌن عامٌن من النمو الشاذ هما:

األورام النموذجٌة الحقٌقٌة التً تختلؾ فً الحجم والشكل وتتكون على  -0

تٌجان أو السوق.الجذور أو ال  

انتفاخات أو تورمات مع تكشؾ فً األعضاء تكشفاً زائداً ؼٌر طبٌعً. -2  

تظهر الدرنات عادة على الجذور والسوق بالقرب من سطح التربة ولكنها ٌمكن أن 

سم عن  051ٌظهر أٌضاً على األفرع وأعناق األوراق وعلى ارتفاع ٌزٌد على 

 .سطح التربة 

آلٌل ثاز الوعائً ؼٌر تام التكوٌن. والعصاري فً الجه تتكون األورام من نسٌج

الطرٌة التً تتكون على جذور خشبٌة حدٌثة أو نباتات عشبٌة تتحلل وتتعفن وتمنع 

 تكوٌن جذوراً من سطحها.
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 دورة حٌاة بكترٌا التدرن التاجً:

سنوات تقضً بكترٌا التدرن التاجً البٌات الشتوي فً التربة، رمٌة أو طفٌلٌة لعدة 

وتهاجم النباتات بمجرد زراعتها وتدخل الجذور أو السوق بالقرب من سطح التربة، 

عن طرٌق الجروح الحدٌثة المتسببة عن العملٌات الزراعٌة أو التطعٌم أو الفتحات 

 التً تحدثها الحشرات أو النٌماتودا.

تتكاثر وتفرز بعد حدوث اإلصابة تدخل البكتٌرٌا إلى المسافات البٌنٌة بٌن الخالٌا و

مادة مهٌجة تهٌج الخالٌا المحٌطة بمنطقة اإلصابة فتؤخذ باالنقسام السرٌع منتجة 

خالٌا جدٌدة تحتوي على نواة أو نواتٌن ولٌس بها اختالؾ أو تكٌؾ عن الخالٌا 

 األم.

تضؽط الخالٌا الثؤلولٌة نتٌجة االنقسام السرٌع على النسٌج المحٌط بها وتظهر 

طبقة الكامبٌوم وتستمر الخالٌا باالستطالة واالنقسام حتى أنه  االنتفاخات أو فً

ٌوم من حدوث اإلصابة رإٌة االنتفاخات بالعٌن المجردة.  04-01ٌمكن خالل 

وتختلؾ فترة الحضانة حسب الفصل من السنة وعمق الجروح. فهً نسبٌاً قصٌرة 

ول.فً الصٌؾ عند نشاط النبات وجرٌان العصارة وطوٌلة فً بقٌة الفص  
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وٌختلؾ حجم الدرنات باختالؾ عمق الجروح، فالجروح العمٌقة تعطً حجم درنات 

 أكبر نتٌجة لزٌادة عدد الخالٌا المتهٌجة والمنقسمة.

وعادة تنقسم الخالٌا وتتطاول بشكل ؼٌر منتظم إلى أن تتكون الثآلٌل وال توجد 

بل توجد فً المسافات  البكتٌرٌا فً مركز هذه الثآلٌل كونها بكتٌرٌا هوائٌة إجبارٌاً 

آلٌل وفً مراكز التجعدات للدرنة.ثلبٌنٌة لخالٌا المحٌط الخارجً للا  

آلٌل والدرنات الطرٌة لٌست محمٌة بواسطة األدمة أو األنسجة القاسٌة ثإن ال

األخرى لذا فهً سهلة المهاجمة من قبل الحشرات والكائنات الحٌة الدقٌقة الرمٌة 

آلٌل ثة تعفن طبقة الخالٌا الخارجٌة للج عن هذه المهاجمالموجودة فً التربة. وٌنت

 وتلونها باللون البنً ثم األسود بعد ذلك.

تتحلل األنسجة الخارجٌة للدرنات القدمٌة بفعل العوامل الجوٌة والكائنات الحٌة 

وتنطلق البكترٌا منها إلى التربة حٌث تحمل مع مٌاه السقاٌة إلى النباتات السلٌمة 

كذا تتابع البكترٌا دورة حٌاتها كما هو موضح فً الشكل حٌث تدخل عن فتصٌبها وه

آلٌل وتنطلق البكتٌرٌا ثآلٌل ثم تتعفن الثٌا وتكون الطرٌق الجروح الحدٌثة تهٌج الخال

 إلى التربة وتنتقل مع مٌاه السقاٌة لتصٌب نبات آخر سلٌم.

. :المقاومة  

تهاجم بكتٌرٌا التدرن التاجً النباتات عن طرٌق الجروح الحدٌثة المتسببة عن 

العملٌات الزراعٌة أو الفتحات التً تحدثها الحشرات والدٌدان الثعبانٌة الموجودة فً 

التالً: إتباعالتربة. لذا لمقاومتها ٌجب   

تجنب إحداث جروح النباتات. -0  

تؽطٌة الجروح بشمع التطعٌم. -2  
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م زراعة الؽراس والشتول مباشرة بعد قلعها من المشتل بل ٌجب االنتظار عد -3

حتى تلتحم الجروح وٌتكون الكالوس وذلك فً وضع الؽراس فً مكان بعٌد 

 4-2عن إمكانٌة التلوث بالبكتٌرٌا والفترة الالزمة هً : بالنسبة للتفاح من 

أٌام.7-5أٌام ، بالنسبة لألجاص من   

النتظار هذه ممكنة وفً جمٌع الحاالت المشتبه فٌها فإنه من إذا لم تكن فترة ا -4

الموصى بها ؼمس جذور الؽراس قبل ؼرسها حتى ما فوق منطقة التطعٌم 

فً روبة من الطٌن مضافاً إلٌها مادة تعقٌم بكتٌرٌة مناسبة للقضاء على 

البكتٌرٌا. أو عمل محلول من مادة التعقٌم وؼمس جذور الؽراس إلى ما فوق 

ة التطعٌم وتنصح معظم المراجع باستخدام مادة كلورٌد الزئبق بنسبة نقط

% ولمدة خمس دقائق ثم تؽسل بعد ذلك أو تؽمس فً روٌة من التراب 0

 وكلورمتٌوكس إثٌل الزئبق.

وقد سبق أن نصحنا باستخدام أحد المطهرات الفطرٌة النحاسٌة مثل مادة 

دقٌقتٌن. مع مالحظة دفن غ لتنكة الماء ولمدة  211الكوبرافٌت بمعدل 

الجزيء المتبقً من الروبة والمادة السامة وعدم سكبه فً الباللٌع أو األنهر 

 أو السواقً.

تجنب زراعة النباتات المصابة -5  

تعقٌم أرض المشتل باستخدام أحد معقمات التربة كبروموالمٌثٌل أو القاٌام أو  -6

 الفورمالدهٌد .

ا حٌث أنهما العامالن المساعدان على إحداث مكافحة الحشرات والنٌماتود -7

الجروح وتسهٌل دخول البكترٌا وذلك باستخدام أحد المبٌدات الحشرٌة 

النٌماتودٌة كالفٌورٌدان أو الثٌمك أو الالنٌت أو الؽاٌدت مع أخذ فً الحٌطة 

 والحذر من شدة سمٌتها على اإلنسان والحٌوان.
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ر المرض خطراً جداً ٌجب زراعة فً مشاتل األشجار المثمرة حٌث ٌعتب -8

الؽراس فً أرض لم ٌسبق استخدامها كمشتل مع التؤكد من خلوها من 

 اإلصابة.

تقٌد بعض المراجع بؤنه ٌمكن استخدام مادة داٌنتروكرٌسول الصودٌوم مع  -9

حجماً بحٌث ٌدهن فٌها سطح األورام. 4:0الكحول بنسبة   

مة فٌمكن كشط األورام بسكٌن بالنسبة لألشجار المثمرة فً األرض الدائ

حادة مع قلٌل من الجزء السلٌم ودهن مكانها بمحلول مادة داي نتركرٌسول 

الصودٌوم مع الكحول وٌفضل إجراء الكشط والمعالجة فً الشتاء حٌث 

الظروؾ الجوٌة ؼٌر مناسبة لنشاط البكترٌا أما إذا جرى فً الصٌؾ فٌجب 

ذه الؽاٌة وإذا لم ٌتوفر فٌمكن تؽطٌة مكان الكشط بؤي معجون مناسب له

 تؽطٌته بالطٌن النظٌؾ والخالً من البكترٌا.

مع مالحظة حرق الدرنات المكشوطة بعٌداً عن أرض البستان وكذلك 

 استبعاد وحرق الؽراس المصاب.

ذكرت بعض المراجع أنه ٌمكن استخدام طرٌقة المكافحة الحٌوٌة باستخدام بكتٌرٌا  -01

Agrobeicterium radiobacter  ًالتً تتطفل على بكتٌرٌا التدرن التاجA 

Tumefaciens 
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 ًٍَاحىدا حؼمذ انجذور -9

 
 :االػزاض

نسشٌع فً األٌاو انذاسج انُثاتاخ انًصاتح تٓزِ اَفح ٌععف ًَْٕا ٔتًٍم انى انزتٕل ا

أيا أعشاض اإلصاتح عهى انجزٔس فًٓ عمذ يٍ أدجاو يختهفح دسة انعائم ٔانجافح.

ٔشذج اإلصاتح تذٕي انعمذ عهى إَاث انًٍُاتٕدا انثانغح راخ انشكم انكًخشي ٔانهٌٕ 

األتٍط، ٔتمٍى األَخى فً يٕظع نهتغزٌح ال تثاسدّ دٍج ٌهتصك تًؤخشتٓا كٍس 

هى عٔشكهّ دٔدي كًا أَّ لادس تٍط ٌثشص خاسد انجزس، أيا انزكش فٍٕجذ تانتشتح 

ذشكح.ان

 

 

 Ingognita  :    Meloidogyneانًسثة
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تعتثش ْزِ انًٍُاتٕدا يٍ أخطش اَفاخ انضساعٍح اَتشاساً ٔالسًٍا فً األساظً 

عائم َثاتً. يٍ أْى إَٔاعٓا ًٍَاتٕدا  0111انشيهٍح ٔانخفٍفح، ٔتصٍة أكخش يٍ 

ٔتصٍة انمطٍ ٔانتثغ ٔانزسج ٔانذساق M. Incognitaح تعمذ انجزٔس انجُٕتٍ

ٔتصٍة  M. Javanicaٔانخعشأاخ، حى ًٍَاتٕدا تعمذ انجزٔس انجأٌح 

 انكشيح ٔانتثغ ٔانخعشأاخ ٔيذاصٍم انذثٕب ٔأشجاس انفاكٓح َٔثاتاخ انضٌُح

تتذًم إَٔاع ْزِ اَفح اختالف دسجاخ انذشاسج، ٌٔتسثة عُٓا خسائش تتشأح 

َٓا تعتثش يٓذاً نجعم كخٍش يٍ انًذاصٍم انضساعٍح % خصٕصاً ٔإ 011 -01يٍ

 عشظح نإلصاتح تفطشٌاخ انزتٕل انتً تمعً عهى انًذصٕل تأكًهّ أدٍاَاً.

 انًكافذت :

أٔ تشٔيٍذ  D.Dأٔ د.د  EDBتمأو ْزِ اَفح تتثخٍش انتشتح تانًٕاد ا. د. ب 

تًٍٍك ٔاألكسايٍم انًٍخٍم، كًا تكافخ تاستخذاو انًثٍذاخ تانًاليسح كانًٍُاغٌٕ ٔان

ٔانًٍُاكٕس. ٌفٍذ أٌعاً فً يمأيتٓا تطثٍك دٔسج صساعٍح حالحٍح أٔ ستاعٍح ٔصساعح 

 األصُاف انُثاتٍح انًمأيح.
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 The bulb and stemنٌماتودا السوق واألبصال  -01

 الوصف :

 اإلناث والذكور تؤخذ الشكل اإلسطوانى .

 األهمٌة االقتصادٌة :

من األنواع المهمة جدا خاصة فً المناطق الباردة  D.dipsaciالنوع 

 من

العالم وقد قضت تقرٌباً على صناعة إنتاج أبصال النرجس ففً برٌطانٌا 

 فً العشرٌنٌات من هذا القرن 

Ditylenchus spp المسبب:   
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 األعراض :

 

تكون النباتات مصفرة ومتقزمة واألوراق ملتفة وجافة على أبصال الزٌنة  

البصلة نفسها متشققة ومشوهة واألنسجة تنفصل عن بعضها وتصبح 

 البعض بسهولة

 وقد تنتقل النٌماتودا من األبصال المصابة إلى النورات فتإثر على عدد

 األزهار وتإخر من نضجها .

 

 

 دورة الحٌاة:

 

 * توجد فً حالة سكون فً مرحلة الطور الٌرقى الرابع داخل األجزاء

وق ، األوراق ، األبصال ، البذور ( الساقطة علىالنباتٌة المصابة ) الس  

سطح التربة أو حتى داخل التربة ومقاومة لظروؾ الجفاؾ والتجمد عدة 

 سنوات

وعند تحسن الظروؾ فً موسم الزراعة التالً تصبح نشطة وتخترق 

 أنسجة العائل
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 مباشرة أو من خالل الثؽور وتتطفل داخلٌاً وتنسلخ االنسالخ األخٌر للطور

بالػ من الذكور واإلناث .ال  

بٌضة( داخل األنسجة المصابة  011-011* تضع األنثى البٌض )

 وؼالباً ٌتم

التكاثر جنسٌاً وٌفقس البٌض إلى الطور الثانً الذى ٌنسلخ بسرعة إلى 

 الطور

ٌستمر  –الثالث ثم الرابع وهو الطور الذى ٌبدأ اإلصابة مرة أخرى 

 التكاثر

و ٌتؤخر فً أثناء البرودة الشدٌدة أو فً نهاٌةطوال العام لكنة ٌتوقؾ أ  

 الموسم والتها جر النٌماتودا إلى التربة إال عندما تصبح الظروؾ فً

أسابٌع . 3تستؽرق دورة الحٌاة  –األنسجة النباتٌة ؼٌر مالئمة   
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 Tulip breakingلون فً التٌولٌب:لا انفصال_   00

ب وهذا ٌفً مناطق زراعة التٌولٌنشر هذا المرض على نطاق واسع 

 حتى أن ب ض االبصال المرض الٌفقد الزهرة رونقها بل ٌزٌدها جماالا 

أن ٌكون الفاٌروس المسبب قد عاصر  مكنتزرع مصابة عن قصد وٌ

ٌولٌب منذ أختٌاره ضمن نباتات الزٌنة تنبات ال  

 االعراض:

أو تظهر اعراض المرض على االزهار على شكل خطوط رٌشٌة رفٌ ة 

على شكل أشرطه غٌر منتظمة فً منتصف كل بتله وٌظهر بٌن الشرائط 

أو الخطوط بقع باهته بٌضاء أو صفراء وقد ٌظهر على ب ض أصناف 

 التٌولٌب تخطٌط أو تبقع ألوراقها.

 المسبب:

 Tulip- breaking virusٌتسبب المرض من فاٌروس  

الى أخر سلٌم الذي ٌنتقل مٌكانٌكٌا وٌمكن أن ٌنتقل من نبات مصاب 

بواسطة السكٌن التً تست مل فً قطع االزهار وٌنتقل من أنكلتر ا 

 وهولند ا بواسطة حشرات المن ومنها

 Myzus persicae 

 Macrosiphum euphorbiaeو
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:االيزاض انفظٍىنىجٍت  

:أيزاض َمص انؼُاصز  

: انٍُخزوجٍٍ     

: أػزاض انُمص   

. حًٍم األوراق إنى االصفزار        -  

. حمم طزػت انًُى وٌخمذو انُباث        -  

. حجف األوراق انظفهٍت        -  

  . ٌمم اإلثًار وحفزع انجذور        -

 

  

  انفظفىر : 

: أػزاض انُمص   

. حمشو انُباث        -  

. بظء انًُى وحأخز انُضج        -  

. حذىل نىٌ انؼزوق إنى األدًز        -  
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  . حظالظ انبزاػى انشهزٌت        -

 

 

: انكانظٍىو    

  . يىث األطزاف ، وػذو اَخظاو ًَى األجشاء انشهزٌت : أػزاض انُمص 

 

  

: انًغُظٍىو    

: أػزاض انُمص   

.فمذاٌ انكهىروفٍم يٍ األَظجت انىالؼت بٍٍ ػزوق انُباث فً األوراق        -  

ٌبذأ انهىٌ األخضز إنى انهىٌ األصفز يٍ لًت انىرلت ػهى األوراق انكبٍزة        -

. أوال   
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: انكبزٌج    

اَخفاض فً يؼذل ًَى انُباث خاصت فً األجشاء انخضزٌت : أػزاض انُمص 

.فخكىٌ هشت وطههت انكظز وٌكىٌ انظاق َذٍال   

  

: انشَك    

وحذىل نىٌ األَظجت إنى انهىٌ انبًُ ثى اصفزار األوراق انذذٌثت : األػزاض 

  . يىحها

 

  

: انذذٌذ    

اصفزار داد فً األوراق انذذٌثت وانؼزوق انزئٍظٍت انخضزاء : أػزاض انُمص 

  . وانظىٌماث لصٍزة ورفٍؼت 
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: انُذاص   

ٌؤدي إنى اصفزار انًظافاث انىالؼت بٍٍ انؼزوق انزئٍظٍت وحذبم أو حصفز األوراق 

انذذٌثت أو انبزاػى انىرلٍت وٌكىٌ نىٌ انؼزوق أخضز فاحخ يًا ٌؤدي إنى يىث 

. األطزاف   

 

 

 


