
 

 

 امزاض الذبول على الخضزاواث

 اوالً: امزاض الذبول المتسببت عه الفطزٌاث

 Damping off and Root Rot Diseaseمزض سقوط البادراث وعفه الجذور  .1

يٍ االيشاض ٔاسؼخ االَزطبس فٙ انؼبنى ٔٚصٛت يذٖ ػبئهٙ ٔسغ، ْٕٔ كضٛش انؾذٔس خبصخ ػُذ صٚبدح 

 سغٕثخ انزشثخ، ٚصٛت انجبدساد لجم أ ثؼذ االَجبد ٔٚزسجت فٙ يٕرٓب يسججبً خسبئش الزصبدٚخ كجٛشح. 

 solani Rhizoctonia ،sp. Fusarium ،sp. Pythium ،sp. Sclerotinia  ،Botrytis المسبب:

sp.  ،Alternaria sp. . 

 

 مزض الذبول الفٍوسارمً على الطماطت .2

ثًغشد اَجبرٓب يًب ٚعطش  يٍ أل ظٕٓسْب كجبدساد ْٕٔ يٍ اْى االيشاض انزٙ رصٛت انطًبغخ

انُجبربد انكجٛشح فٛمم يؾصٕنٓب، ار ٚسزطٛغ انًسجت انًؼٛطخ فٙ انزشثخ نًذح انًضاسع انٗ انزشلٛغ ٔٚصٛت 

 غٕٚهخ ٔخبصخ فٙ انزشثخ خفٛفخ انمٕاو.

 االعزاض:

رظٓش انُجبربد انًصبثخ فٙ يسبؽبد لهٛهخ يجؼضشح ثذٌٔ اَزظبو فٙ انؾمم صى رأخز ثبالرسبع. ٔرظٓش 

االػشاض ػهٗ انُجبربد ثبصفشاس االٔساق انسفهٛخ انكجٛشح ٔصٔال نٌٕ انؼشٔق ٚزجغ رنك رثٕل ٔاَؾُبء 

اػُبق االٔساق ٔيٕرٓب، ٔرُزمم االػشاض انٗ االٔساق انؼهٕٚخ، ٔكضٛشاً يب رظٓش االػشاض ػهٗ اؽذ 

ؼزٍٛ نًَٕٓب ثُٙ ػُذ يُطمخ عبَجٙ انُجبد،  ٔثبنزبنٙ رزمضو انُجبربد ٔرزثم. ًٔٚكٍ رًٛٛض االصبثخ ثٕعٕد ثم

 ارصبل ػُك انٕسلخ ثبنسبق. ًٔٚكٍ انؾكى ػهٗ االصبثخ فٙ انؾمم ٔرنك ثمطغ انُجبد انًصبة غٕنٛبً 

 فٛظٓش رهٌٕ ثُٙ لبرى فٙ أػٛخ انخطت ػهٗ غٕل انسبق ٔاالفشع ؽست ضذح االصبثخ. 

ٚكٌٕ يمسى ٔٚكٌٕ صالس إَاع  انًٛسٛهٕٛو lycopersicif.sp.  oxysporum Fusarium المسبب:

 Macro conidiaٔانكَٕٛذٚب انكجٛشح  Micro conidiaيٍ انسجٕساد ْٙ انكَٕٛذٚب انصغٛشح 

 .  Chlamydo sporesٔانسجٕساد انكاليٛذٚخ 

 دورة المزض:

ًٚعٙ انفطش انفزشح ثٍٛ يٕسى ٔاخش ػهٗ ؽبنخ يٛسٛهٕٛو يزشيى فٙ انزشثخ أ ػهٗ اؽذٖ إَاع انسجٕساد 

ٙ ٚكَٕٓب، ٔػُذ رٕفش انظشٔف ٔانؼبئم انًُبست ٚخزشق انؼبئم اخزشالبً يجبضشاً ػٍ غشٚك انمًى انُبيٛخ انز

  نهغزٔس أ غٛش يجبضش ػٍ غشٚك انغشٔػ.

 ٔٚجذأ ثإفشاص االَضًٚبد انًؾههخ نهجكزٍٛ ْٔزِ االَضًٚبد رؾٕل انجكزٍٛ غٛش انزائت انٗ اؽًبض ثكزُٛٛخ

 رُزطش خالل عذساٌ االٔػٛخ انخطجٛخ يكَٕخ كزهخ غشٔٚخ رؼًم ػهٗ غهك أػٛخ انخطت.

ُٔٚزمم انًسجت يٍ االساظٙ انًهٕصخ انٗ انسهًٛخ ػٍ غشٚك يٛبِ انش٘ ٔانزشثخ انؼبنمخ ثغزٔس انطزالد 

 ٔاٜالد انضساػٛخ ٔسٔس انؾٕٛاَبد )كسًبد ثهذ٘(.



 

 

 المقاومت:

 رمبٔ٘ )ثزٔس( يصذلخ.صساػخ اصُبف يمبٔيخ ٔاسزخذاو  .1

 انضساػخ فٙ رشة َظٛفخ خبنٛخ يٍ انًسجت انًشظٙ. .2

 ارجبع دٔسح صساػٛخ ألكضش يٍ اسثغ أ خًس سُٕاد. .3

 يكبفؾخ انذٚذاٌ انضؼجبَٛخ )انًُٛبرٕدا( ألَٓب رضٚذ يٍ ضذح االصبثخ. .4

 

 مزض الذبول الفزتٍسٍلٍومً .3

 االعزاض:

انزفشٚك فٕٛصاسيٙ )رثٕل، اصفشاس( ٔٚصؼت رزطبثّ اػشاض ْزا انًشض يغ اػشاض يشض انزثٕل ان

نًمطغ انُجبد انًصبة ار ٚالؽع ػهٗ انًمبغغ انطٕنٛخ خطٕغ راد نٌٕ ؼًهٙ ثًُٛٓب اال ثؼذ انفؾص ان

 داكٍ ٔلذ ركٌٕ يزمطؼخ ٔٔعٕد َمبغ سٕداء صغٛشح انزٙ رًٛض ْزا انفطش ػٍ غٛشِ. 

ٔ ٔعٕد انغشاصٛى أ انٗ يب ٚفشصِ انفطش يٍ ٚؼضٖ سجت انزثٕل نٛس فمػ الَسذاد االٔػٛخ ثبنًُٕ انفطش ا

يٕاد سبيخ ثم ٔاَسذادْب ثٕاسطخ يبدح ْاليٛخ ٔانصًٕؽ انًزكَٕخ ػٍ غشٚك رشاكى ٔاكسذح َٕارظ رؾطٛى 

 خالٚب انُجبد ثٕاسطخ االَضًٚبد انفطشٚخ.

 atrum-albo Verticilliumٔ انفطش  dahliae Verticilliumٚزسجت انًشض ػٍ انفطش  المسبب:

يسججبً انزثٕل انٕػبئٙ فٙ َجبربد انخعش، االصْبس، َجبربد انضُٚخ انًؼًشح، اضغبس انفبكٓخ، اضغبس 

 انغبثبد ٔانؾطبئص.

ُٚزمم انفطش يغ ثمبٚب انُجبربد انًصبثخ ٔانًخهفبد انؼعٕٚخ أ لذ ٚجمٗ ػهٗ ْٛئخ اعسبو ؽغشٚخ صغٛشح، 

ػهٗ ؽٕٛٚزّ ٔػُذ رٕفش انظشٔف انًُبسجخ رُجذ  سُٕاد يؾبفظبً  11-8ٔٚسزطٛغ انجمبء فٙ انزشثخ نًذح يٍ 

االعسبو انؾغشٚخ يؼطٛخ يٛسٛهٕٛو انز٘ ٚخزشق اَسغخ انؼبئم ػٍ غشٚك انغشٔػ انًزسججخ ثٕاسطخ 

 انؼًهٛبد انضساػٛخ ٔانؾطشاد ٔاالصبثخ انًُٛبرٕدٚخ. ٔٚالئى انًشض انزشثخ انشغجخ ٔاالعٕاء انذافئخ.

 

 ٕٛصاسيٙ.كًب فٙ يشض انزثٕل انف المقاومت:

 

 ثاوٍاً: امزاض الذبول المتسببت عه البكتزٌا

 Tomato bacterial cankerمزض سزطان الطماطت البكتٍزي )عٍه العصفور(  .1

 ٚصٛت انًشض انطًبغخ فمػ فٙ انؼذٚذ يٍ انجهذاٌ.

 االعزاض:

رظٓش أل اػشاض انًشض كزثٕل فٙ ٔسٚمبد انطًبغخ ٔٚهٙ رنك ظٕٓس ثمغ غبيمخ ػهٗ ضكم خطٕغ 

ٔػُذيب ٚصجؼ نٌٕ ْزِ انخطٕغ داكُبً فأٌ ثطشح انُجبد رُفصم ػٍ انسبق  ػُذ رفشع االٔساق ػٍ انسبق 

ؾزًم اٌ ٔٚظٓش ػهٗ انسبق فزؾبد رمشؽٛخ كًب ٚظٓش ػهٗ انُجبد فٙ ْزِ انًشؽهخ ثؼط انزمضو ٔيٍ انً



 

 

رظٓش ْزِ االػشاض ػهٗ عٓخ يٍ انُجبد  ثًُٛب انغٓخ االخشٖ سهًٛخ، ٔٚظٓش ػهٗ انضًبس ثضشاد ثُٛخ 

 ٔلذ رًزذ االصبثخ انٗ داخم انضًشح ٔرصم انجزٔس.

 

 . michiganese Corynebacterium المسبب:

 دورة المزض:

ًٚكٍ نٓزِ انجكزشٚب انجمبء ؽٛخ فٙ انزشثخ نًذح سُزٍٛ ٔرُزمم يٍ يٕسى انٗ اخش ػٍ غشٚك ثمبٚب َجبربد 

ٔٚسبػذ انًطش ػهٗ اَزمبل انًسجت يٍ َجبد يصبة انٗ ٔانجزٔس انًصبثخ. انطًبغخ انًصبثخ فٙ انؾمم 

 سهٛى.

 المكافحت:

طشٚمخ انزخًٛش رغؼهٓب خبنٛخ يٍ اسزؼًبل ثزٔس خبنٛخ يٍ االصبثخ، ار اٌ فصم ثزٔس انطًبغخ ث .1

 انًشض.

 اسزؼًبل دٔسح صساػٛخ نًذح صالس سُٕاد ٔاصانخ انجمبٚب انُجبرٛخ. .2

 

 مزض الذبول البكتٍزي فً القزعٍاث  .2

رظٓش ػاليبد انًشض ػهٗ ْٛئخ رثٕل ٔسلخ نٕسلخ ٔاؽذح أ اكضش نهُجبربد انًصبثخ، ؽٛش رزٓذل ؽبفزٓب 

رغف انسٛمبٌ، ٔػُذ ػًم يمطغ ػشظٙ فٙ انسبق ٔانعغػ ػهٗ ٔٚهٙ رنك رثٕل عًٛغ االٔساق صى 

انغضء انًمطٕع رظٓش افشاصاد ثكزٛشٚخ ػهٗ انسطؼ ٔرهزصك انؼصبساد انهضعخ ػهٗ انسطؼ انًمطٕع، 

ٔارا عزثذ ثهطف ركٌٕ خٛػ سفٛغ ًٚزذ نؼذح سُزًزشاد ٔرسزؼًم ْزِ انظبْشح فٙ رطخٛص انًشض، ٔلذ 

 ٚبرٓب انذاخهٛخ ثًُٛب ٚجمٗ انسطؼ انخبسعٙ نهضًشح سهٛى.رصبة انضًبس ٔرزؼفٍ ٔرزهف يؾزٕ

  tracheiphila Erwiniaٚزسجت انًشض ػٍ انجكزشٚب  المسبب:

رجمٗ انجكزشٚب ؽٛخ فٙ انُجبربد انًصبثخ نجعؼخ اسبثٛغ فمػ، نكٍ ًٚكُٓب انجمبء فٙ فصم انطزبء فٙ ايؼبء 

 خُبفس انخٛبس )خُبفس انمشع( انًخططخ ٔانًجمغ.

 زض:دورة الم

رمعٙ انجكزشٚب فزشح انطزبء فٙ انمُبح انٓعًٛخ نكم يٍ انخُبفس انخٛبس انًخططخ ٔانًجمؼخ ٔانزٙ رؼزًذ 

ػهٛٓب انجكزشٚب فٙ االَزطبس ٔانزهمٛؼ ٔانزطزٛخ، رذخم انجكزشٚب فٙ انشثٛغ ػُذ رغزٚخ انؾطشاد ػهٗ أساق 

م انٗ االٔػٛخ انخطجٛخ ٔفٛٓب رزكبصش انمشػٛبد ػٍ غشٚك انغشٔػ انزٙ رؾذصٓب، ٔرسجؼ فٙ انؼصبسح ٔرُزم

ثسشػخ ٔيٍ صى رُزطش انٗ عًٛغ اعضاء انُجبد ٔاصُبء ركبصشْب فٙ االٔػٛخ فأَٓب رفشص افشاصاد نضعخ رؼًم 

ػهٗ سذ انٕػبء انخطجٙ ٔثزنك رمهم يٍ كفبءح َمم انًبء فٙ انُجبربد انًصبثخ كًب رزشست انصًٕؽ فٙ 

هٗ اػبلخ َمم انًبء ٔظٕٓس اػشاض انزثٕل. ُٔٚزطش انًشض يٍ أػٛخ انخطت ٔرزكٌٕ ربٚهٕصاد رؼًم ػ

يكبٌ انٗ اخش ثٕاسطخ خُبفس انمشػٛبد ٔنؾذ يب ثٕاسطخ ؽطشاد اخشٖ يضم لفبصاد االٔساق، ٔرؾذس 

اصبثخ نهضًبس ثبنجكزشٚب انًُزمهخ ثٕاسطخ انخُبفس، ٔال رسزطٛغ انجكزشٚب اٌ رؼٛص ؽٛخ ػهٗ سطؼ أ داخم 

 خ. انجزٔس أ فٙ انزشث



 

 

 ثالثاً: امزاض الذبول المتسببت عه الىٍماتودا

 Root Knot Nematodesمزض تعقذ الجذور الىٍماتودي 

 االعزاض:

رزكٌٕ أٔساو غٛش يُزظًخ انطكم ػهٗ انغزٔس ثطكم انًسجؾخ ٔركٌٕ انغزٔس انًصبثخ ػبدح أكجش ؽغًبً 

ٔأكضش اَزفبخبً يٍ انغزٔس انسهًٛخ ٔكزنك ٚزفشع انغزس انًصبة فٕق انؼمذ انًزكَٕخ فٛؼطٙ يٍ انغزٔس 

انُجبربد ٔانضًبس  انصغٛشح رطجّ انًكُسخ. ايب انًغًٕع انغزس٘ فٛكٌٕ يزمضيبً ٔرصغش أسالّ ٔرزثم

 صغٛشح انؾغى.

رؼٕد نٓزا انغُس ػذد يٍ االَٕاع رزطبثّ  spp. Meloidogyneٚزسجت انًشض ػٍ ًَٛبرٕدا  المسبب:

 فٙ كضٛش يٍ صفبرٓب كبنطكم ٔانؾغى ٔنكٍ رخزهف يٍ ؽٛش لذسرٓب ػهٗ اصبثخ َٕع أ إَاع.

 كًب فٙ يشض رؼمذ انغزٔس انًُٛبرٕد٘ ػهٗ انطًبغخ  دورة المزض:

 المقاومت:

 اَزبط ضزالد سهًٛخ .1

 ارجبع دٔسح صساػٛخ. .2

 يؼبيهخ انؾمٕل انًسزذًٚخ ثبنًجٛذاد انًُٛبرٕدٚخ: .3

نزش  1.6% ثًؼذل 75% أ انفٕٛيبصٌٔ 75ؽٛش ٚعبف نهزشثخ انًسزذًٚخ انًُٛبعٌٕ  - أ

 نهذَٔى رؾمٍ ثًؾمٍ.

انخطٕغ ًٚكٍ االكزفبء ثًؼبيهخ انخطٕغ انضساػٛخ ار رُخفط فٙ ؽبنخ انضساػخ ػهٗ  - ة

َسجخ انًجٛذ انًعبف انٗ انُصف ًٔٚكٍ سش انًجٛذ ػهٗ انؾمم ثأكًهّ ػهٗ اٌ رٕظغ 

 سى. 21فٙ انزشثخ يجبضشح ػهٗ ػًك ٚضٚذ ػٍ 

ُٚصؼ ثؼذ انغُٙ فٙ َٓبٚخ انًٕسى لهغ انًؾصٕل ٔلهت أ ؽشاصخ االسض يشرٍٛ صٛفبً نزؼشض  .4

 ٕدا ألضؼخ انطًس يجبضشح نهمعبء ػهٗ اكجش ػذد يُٓب.انًُٛبر

 ُٚصؼ ثمهغ عزٔس انُجبربد ٔؽشلٓب نزمهٛم يٍ اػذاد انًُٛبرٕدا. .5

 

 Non Parasitic Wilt Diseaseرابعاً: امزاض الذبول غٍز الطفٍلٍت 

خ انٗ رؼشف اٚعبً ثأسى االيشاض انفسهغٛخ ْٔٙ راد غبثغ غٛش يؼذ٘ ا٘ آَب ال رُزمم يٍ َجبربد يصبث

انسهًٛخ. ٔرُطأ ػٍ اخزالفبد فٙ ٔظبئف انُجبد انؾٕٛٚخ َزٛغخ نزأصش ظشٔف ثٛئٛخ غٛش يُبسجخ فٙ انزشثخ 

)ؽشاسح، ظٕء، سغٕثخ، ػُبصش يؼذَٛخ .....( أ انٗ رأصٛشاد يٛكبَٛكٛخ ظبسح. ٔانغبَت  أ فٙ انٕٓاء

اظؼبف يمبٔيخ انُجبد. يٍ ْزِ االكضش خطٕسح فٛٓب آَب رًٓذ نإلصبثخ ثبنطفٛهٛبد انًًشظخ ػٍ غشٚك 

 االيشاض: 

ار رؤد٘ انٗ لزم االَسغخ ٔركٍٕٚ ؽشٔق يٕظؼٛخ، ٔرؼطٛم انًُٕ  تأثٍز الحزارة المزتفعت: .1

 ٔفطم االصْبس ٔسمٕغ االٔساق انًجكش ٔرثٕل انُجبد.



 

 

رزؼشض َجبربد انجٕٛد انًؾًٛخ انٗ َمص االظبءح يًب ٚجطأ فٙ  تأثٍز االضاءة المىخفضت: .2

 ػًهٛخ ركٍٕٚ انكهٕسٔفٛم فٛؼزش٘ انُجبد االصفشاس ٔانٗ اسزطبنخ ضبرح نهُجبربد ٔسمٕغ االصْبس.

ُٚزظ ػٍ االظطشاثبد انًبئٛخ سمٕغ االٔساق َٔمص االصْبس  تأثٍز الزطوبت االرضٍت والجفاف: .3

ٚبدح سغٕثخ انزشثخ انٗ يُغ انزٕٓٚخ ٔغٛبة االٔكسغٍٛ نالصو ٔػذو ػمذْب ٔسمٕغٓب. ٔرؤد٘ ص

ٔػذ االسزفبدح يٍ االسًذح  ،نُطبغ انغزٔس ٔاخزُبلٓب ٔيٕرٓب، ٔٚذ٘ انٗ اصفشاس ٔرثٕل انُجبربد

 انًعبفخ نزؼطٛم انطؼٛشاد انغزسٚخ.

َزٛغخ نهؾٛض انز٘ رزًٛض ثّ انضساػخ انًؾًٛخ ٔكزنك اسزخذاو  تأثٍز الزطوبت الجوٌت المزتفعت: .4

غشٚمخ انش٘ ثبنشرار ٚؤد٘ انٗ اسرفبع سغٕثخ انٕٓاء انُسجٛخ انًؾٛػ ثبنُجبد ٔركٌٕ اعٕائٓب 

 ػشظخ نإلصبثخ ثبنًسججبد انًشظٛخ انطفٛهٛخ. ٔنزنك ٚغت يشاػخ انزٕٓٚخ داخم انجٕٛد انًؾًٛخ.


