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 Powdery Mildew   البياض الدليمً
 

يٍ األيشاض انزٙ رصٛت أٔساق ثُغش انغكش فٙ َٓبٚخ انًٕعى, خالل ؽٓش٘ يبسط ٔأثشٚم ػهٗ األٔساق 

 ؽٛش ٚالئى انًغجت انًشظٙ انغٕ انذافئ.

 

 :األعزاض

ٚظٓش ػهٗ عطؾٙ األٔساق انؼهٕٚخ ٔانغفهٛخ ثمغ ثٛعبء دلٛمخ ركٌٕ ظٛمخ ٔلهٛهخ فٙ ثذاٚخ اإلصبثخ صى ثزمذو 

انًشض رزغغ ْزِ انجمغ ٔٚضداد ػذدْب ٔرهزؾى يغ ثؼعٓب ؽزٗ رغطٙ انٕسلخ ٔرؤد٘ إنٗ اصفشاس انٕسلخ 

 .ٔانغهك انغكشثُغش ٔعفبفٓب ٔيٕرٓب يًب ٚؤد٘ إنٗ ظؼف انًؾصٕل َٔمص َبرظ 

  

 
 

  Erysiphe betae المسبب المزضى:

 

 المماومت

انزجكٛش فٙ انضساػخ ؽٛش أٌ انًشض ُٚزؾش فٙ َٓبٚخ انًٕعى ػُذيب رجذأ دسعبد انؾشاسح فٙ  .1

 .االسرفبع فٙ أؽٓش أثشٚم ٔيبسط

  .صساػخ األصُبف األلم لبثهٛخ نإلصبثخ .2

 .أؽذ انًجٛذاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓبانشػ ث .3
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 Cercospora Leaf Spot   ري السزكسبو مزض تبمع األوراق

 

ػًٕيب يٍ ؽٛش االَزؾبس أٔ األًْٛخ االلزصبدٚخ فٙ كم دٔل انؼبنى انغهك يٍ أْى األيشاض انزٙ رصٛت 

ك انشغجخ ؽٛش ٚغجت َمص كجٛش فٙ انزٙ رضسع انجُغش , ْٕٔ أْى أيشاض األٔساق خصٕصب فٙ انًُبغ

, كًب صجذ أٌ انفطش انًغجت ٚفشص ثؼط انغًٕو انفطشٚخ فٙ انُجبربد انًصبثخ يًب ٚجٍٛ  انغهكيؾصٕل 

 .يذٖ خطٕسرّ

 

 :األعزاض

رظٓش األػشاض ػهٗ األٔساق فٙ صٕسح ثمغ صغٛشح دائشٚخ ركٌٕ ػهٗ األٔساق انكجٛشح صى رُزؾش ػهٗ 

ثُٗ يبئم نالؽًشاس أٔ أسعٕاَٛخ , يؼظى األٔساق , ٚكٌٕ نَٕٓب يجٛط فٙ ثذاٚخ ركَٕٓب صى ٚزؾٕل نَٕٓب إنٗ 

ثزمذو اإلصبثخ رُذيظ ْزِ انجمغ يغ ثؼعٓب يكَٕخ يُطمخ كجٛشح يٛزخ ػهٗ انٕسلخ. ٚزؾٕل نٌٕ انجمؼخ إنٗ 

ٔٚزغٛش نٌٕ انؾٕاف  ب انكَٕٛذًٚٔٚٛم إنٗ االعٕداد فٙ انًُزصف ثغجت ركٍٕٚ انؾٕايم  فٙ انٕعػ سيبد٘

األسعٕاَٙ انغبغغ. ػُذيب ركٌٕ انظشٔف انجٛئٛخ يالئًخ الَزؾبس  أٔ غبيك يؾٕة ثبنؾًشح إنٗ انهٌٕ انجُٙ

بد إنٗ انًشض َالؽع ركٌٕ أػذاد كجٛشح يٍ انجمغ صى رصفش انٕسلخ ٔرًٕد. يٕد ػذد يٍ األٔساق ٚذفغ انُج

أٌ رصبة ْٙ األخشٖ ثبنًشض صى ثؼذ فزشح رًٕد, َزٛغخ صٚبدح ػذد األٔساق  شركٍٕٚ أٔساق عذٚذح ال رهج

 .ٔرغزطٛم يُطمخ انزبط ٔرزؾٕل إنٗ انؾكم انًخشٔغٙ - انًزكَٕخ

 



 امرض خضر                             امرا ض العائلة الباذنجانية                          د. محمد عبداهلل
 

3 

 
 

 
 

 

  Cercospora beticola: المسبب

 

أ ػهٗ ْٛئخ ؽؾٛخ فطشٚخ ػهٗ  انؾزبء ػهٗ ْٛئخ غضل فطش٘ ػهٗ أ داخم انجزٔس ٙٚمعدورة المزض: 

 االٔساق انصغٛشح انًصبثخ أ ػهٗ االدغبل 

  

 :المكافحت 

  .صساػخ أصُبف يمبٔيخ .1

 اعزخذاو ثزٔس يصذلخ خبنٛخ يٍ انًغجت. .2

  .إرجبع دٔسح صساػٛخ .3

  .انزٙ رؼًم ػهٗ صٚبدح انشغٕثخ ؽٕل انُجبربد االدغبلانزخهص يٍ  .4

 فٙ ثذاٚخ ظٕٓس اإلصبثخ رشػ انُجبربد ثأؽذ انًجٛذاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓب. .5
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 )انزؼفٍ انجُٙ( جذور السلك عفن مزض

 : األعزاض

األٔساق أصُبء انُٓبس ػُذ اسرفبع دسعخ انؾشاسح ٔنكٍ رؼٕد إنٗ ؽبنزٓب انطجٛؼٛخ أصُبء فٙ ثذاٚخ اإلصبثخ رزثم 

انهٛم , ٔنكٍ ثزمذو اإلصبثخ رزثم األٔساق َٓبئٛب ٔٚزغٛش نَٕٓب إنٗ انهٌٕ انجُٙ ٔرزكٌٕ ػهٗ انغزٔس رمشؽبد 

خ ثُٛخ يٍ أَغغخ انغزس. دائشٚخ راد نٌٕ ثُٗ فٕق انغطؼ . رزؾٕل انزمشؽبد إنٗ فغٕاد يًهؤح ثجمبٚب َخبػٛ

 .صى رصجؼ األَغغخ انٕػبئٛخ فٙ يشاؽم انًشض انًزمذيخ ثُٛخ انهٌٕ ٔأدكٍ يٍ انًؼزبد

 

 

 Rhizoctonia solaniالمسبب هو:  
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 المماومت:

 .االْزًبو ثؾشس انزشثخ ٔرؾًٛغٓب لجم انضساػخ .1

 .انزأكذ يٍ خهٕ انزمبٔ٘ يٍ عًٛغ يغججبد ْزِ األيشاض .2

 .ثأؽذ انًطٓشاد انفطشٚخ انًٕصٗ ثٓب لجم انضساػخ يؼبيهخ انزمبٔ٘ .3

  .صساػخ أصُبف يمبٔيخ  .4

  .ػذو انضساػخ فٙ أساظٙ يٕثٕءح ثهمبػ انًغجت انًشظٗ .5

  .عُٕاد ػهٗ األلم 5انٗ  4اعزخذاو دٔسح صساػٛخ يُبعجخ نًذح يٍ   .6

 .اعزخذاو انًجٛذاد فٙ يكبفؾخ انًشض .7

 

 

 Phoma spotالتبمع الفومً )امزاض البادراث( 

ٔٚكٌٕ انًظٓش انؼبو نإلصبثخ ثبنؾمم ْٕ يٕد انجبدساد فٙ أيبكٍ يزفشلخ ثبنؾمم ٔٚضداد رٕاعذْب فٙ 

. ٔلذ رؤد٘ اإلصبثخ إنٗ رؼفٍ انجزٔس لجم اإلَجبد أٔ يٕد انغٕالٙاألساظٙ انغذلخ عٛئخ انصشف ثغٕاس 

زِ انفطشٚبد إنٗ ظٕٓس عٕس كضٛشح انجبدسح ػمت إَجبرٓب يجبؽشح أٔ ثؼذ فزشح يٍ إَجبرٓب. ٔرؤد٘ اإلصبثخ ثٓ

غبئجخ َزٛغخ يٕد انجبدساد يًب ٚعطش انًضاسع إنٗ اعشاء ػًهٛبد انزشلٛغ نهغٕس انغبئجخ ٔإػبدح صساػزٓب 

 .ْٔزا ٚؤد٘ إنٗ ػذو رغبَظ انُجبربد ٔاخزالفٓب فٙ األػًبس يًب ٚؤصش ػهٗ َعظ انًؾصٕل

 

 :عزاضاأل

انغُُٛٛخ انغفهٗ )يُطمخ ارصبل انغبق يغ عطؼ انزشثخ( ٔٚالؽع ظٕٓس َذثخ ثُٛخ ػُذ يُطمخ انغٕٚمخ  

ثزمهٛغ رهك انجبدساد انًصبثخ أؽٛبَب يب ٚؾبْذ  ٔ .اصفشاس األٔساق انفهمٛخ صى رزثم انجبدسح ٔرغف ٔرًٕد

غٛبة انغزٔس انضبَٕٚخ ٔرهَٕٓب ثبنهٌٕ األعٕد ٔرنك َزٛغخ إصبثزٓب ٔيٕرٓب ٔرؼفُٓب َزٛغخ سغٕثخ انزشثخ 

 .خانؼبنٛ

 ظّ
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  betae Phoma رغجت ْزِ األيشاض ػٍ انفطش : المسبب المزضى

فٕٓ ٚصٛت َجبربد انجُغش فٙ عًٛغ أغٕاسِ ٔٚالئًّ صٚبدح سغٕثخ انزشثخ ٔانزمشؽبد انزٙ ٚؾذصٓب ػهٗ  

انجبدساد انصغٛشح رؾبثّ يضٛالرٓب انزٙ رزغجت ػٍ فطشٚبد انزشثخ األخشٖ ٔٚزًٛض ثزكٍٕٚ ًَٕ ؽؼش٘ أثٛط 

ُٔٚزمم ػٍ غشٚك انجزٔس ٔٚكٌٕ انفطش أعغبيب ؽغشٚخ نَٕٓب ثُٙ داكٍ رؼٛؼ عبكُخ فٙ انزشثخ رزؾًم  -

 .انظشٔف انغٛش يُبعجخ كًب ًٚكٍ نهفطش أٌ ٚؼٛؼ يزشيًب ػهٗ انًٕاد انؼعٕٚخ فٙ انزشثخ ؽزٗ ٚغذ ػبئهخ

 

 المماومت: 

  .اعزخذاو رمبٔ٘ خبنٛخ يٍ انًغجت ٔيٍ يصبدس يٕصٕق ثٓب .1

ى/ غ 3مبٔ٘ لجم انضساػخ ثأؽذ انًطٓشاد انفطشٚخ انًُبعجخ يضم انفٛزبفبكظ صٛشاو ثًؼذل رطٓٛش انز .2

  .كٛهٕ رمبٔ٘

ارجبع دٔسح صساػٛخ يالئًخ ال ٚذخم فٛٓب ػٕائم ْزِ انفطشٚبد يغ يشاػبح أٌ انضساػخ ثؼذ  .3

 .ألميؾصٕل ثمٕنٙ أٔ لطٍ ٚضٚذ يٍ اإلصبثخ ثًُٛب انضساػخ ثؼذ يؾصٕل َغٛهٙ ركٌٕ اإلصبثخ 

 


