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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
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 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 


