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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
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 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



 د. محمد عبداهلل                          القرعيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  

 

 

 

 

 

 



 د. محمد عبداهلل                          القرعيةامرض خضر                             امرا ض العائلة  

 

 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

 

 

   


