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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

 


