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 بعد الجني امراض ما

  
 black mold -:مرض العفن األسود  -1

والتٌن والعنب وثمار كثٌرة من الفاكهة مثل التمر ٌصٌب العفن األسود البصل 

وهو فطر رمً  Aspergillus niger والرمان والخوخ وٌتسبب المرض عن فطر 

او طفٌلً ضعٌف وٌهاجم عوائله خالل الجروح والخدوش وٌستطٌع ان ٌنمو فً 
 والرطوبة .من درجات الحرارة واسع مدى 

 األعراض

تشاهد اجسام صغٌره سوداء بشكل خطوط طوٌله على  فً البصل : العفن األسود 
وتصبح للحراشف المصابه الحراشٌف الخارجٌه للبصله وٌنتج عن ذلك جفاف بطئ 

 .هشة وسهله الكسر

 :دورة المرض
وتصاب القمة خالل االوراق بعد او قاعدتها او جانبها  البصلةعند قمة  اإلصابةتبدا 

والجانب خالل الجروح ثم ٌظهر نمو ابٌض بٌن  القاعدةقطعها وتحدث اصابة 
الفطر المسبب ثم تظهر األجسام السوداء وهً عبارة عن رؤوس  الطرٌةالحراشف 
ومن هنا ٌالحظ  العفن األسود كل من البصل الملون واالبٌض على السواءٌصٌب 

)العفن األسود( وعفن الرقبة حٌث ٌكثر االختالف الواضح بٌن وجود هذآ المرض 
من البصل وٌندر على البصل الملون  البٌضاءعلى االصناف المرض االخٌر 

النمو على مستخلص على   A.nigeعلى قدرة الفطروٌرجع السبب فً ذلك 

 Botrytisسامة للفطر بٌنما هً للبصل فهً لٌست سامة له  الحرشفٌةاألوراق 
allii  المسبب المرضً لعفن الرقبة واالكثر من ذلك فإن مستخلص الحراشف

على النمو ومن هنا ٌتبٌن قابلٌه للبصل الملون ٌشجع فطر العفن االسود  الخارجٌة
 .العفن األسود اكثر من األصناف البٌضاءبمرض  لإلصابة الملونةاالصناف 

 :المقاومة

ثم ٌنقل الى  ٌجب ترك البصل فً الحقل بعد القلع لٌجف تماما وتندمل الجروح
مخازن نظٌفة وجافة جٌدة التهوٌة وتحت درجه حراره منخفظة تزٌد قلٌال عن 

 .الصفر المئوي
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 Bacterial soft rotمرض العفن الطري البكتيري   -2

 األعراض:
صغٌره مشبعة بالماء تظهر اول اعراض المرض على االنسجة المصابة بشكل بقع 

طرٌة وانسجتها الداخلٌه عجٌنٌة طر والعمق وتصبح المنطقة قتتسع بسرعة فً ال
تتكون تشققات  اللون مائٌة وغالبا ماالقوام وبتقدم االصابة تصبح االنسجة كرٌمٌة 

تأخذ اللون الهالمٌة الى السطح عندما تتعرض للهواء وتخرج الكتل على القلف 

أٌام واذا اصٌبت  5-3الرمادي الغامق وتتحول الثمرة بأكملها الى كتلة طرٌة خالل 

وتحدث اإلصابة النباتات الصلٌبٌة والبصل بالمرض تعطً رائحة كبرٌتٌة نفاذة 
وتسود وتتجعد وٌصاحب هذآ  الحقلٌة على االجزاء السفلٌة من الساق وتصبح مائٌة

 .النباتات وذبول وموت المجموع الخضرياألعراض تقزم 

 المسبب المرضي:
سالبة عصوٌة صغٌره   Erwinia carotovoraٌتسبب المرض عن بكتٌرٌا 

اسواط محٌطٌة ٌتراوح عددها لصبغة كرام مفردة او فً سالسل متحركة بواسطة 

ودرجة الحرارة الدنٌا لنمو  را  ٌااختال هوائٌة اسواط لٌس لها غالف  6-2من 

 .درجة مئوٌة 37درجة مئوٌة والقصوى  25درجة مئوٌة والمثلى 2البكترٌا 

 دورة المرض:

سواء الموجودة فً الدرنٌة المصابة ااالجزاء تقضً البكترٌا فتره الشتاء فً 
 المخزن او الحقل او فً البقاٌا النباتٌة او فً عذارى الحشرات

السابق  الدرنٌةٌظهر المرض فً الحقل على النباتات المزروعة على االجزاء 
كما هو الحال فً زراعه البطاطا وتحدث العدو عن طرٌق الجروح او اصابتها 

العدسات وتساعد على نشر العدوى سواء فً الحقل او اثناء التخزٌن حشرة 
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Seedsorn maggot   ولهذا البكترٌا القدرة على المعٌشة فً جمٌع بذور الذرة

او أعضاء التخزٌن للنباتات السلٌمة اطور الحشرة وعند مهاجمة تلك الحشرات 
المسافة البٌنٌة تدخل منه البكترٌا الى االنسجة السلٌمة وتتكاثر فً تعمل ثقوب 

خروج  للخالٌا البرنكٌمٌة وتفرز انزٌمات تحلل البكتٌن والسٌلٌلوز وتنتج عن ذلك
 .ذلك الى حدوث العفن الطري الماء إلى المسافات البٌنٌة للخالٌا ٌودي

 :المقاومة
وبرمنغنات تنظٌف المخازن وتطهٌرها باستخدام محلول الفورمالٌن التجاري  -1

برمنغنات فورمالٌن تجاري مع ربع كغم بمعدل نصف لتر البوتاسٌوم 

متر مكعب من فراغ المخزن وٌترك المخزن مغلقا لمدة  11البوتاسٌوم لكل 

 .%1ساعة ثم ٌهوى وقد ترش الجدران بمحلول كبرٌتات النحاس  24
او فً االجزاء الدرنٌة المخزونة بقدر تجنب حدوث جروح فً النباتات  -2

 .حرقاإلمكان وفً حال ظهور اصابة فً المخزن تزال االجزاء المصابة وت
وحفظ الرطوبة منخفظة ٌجب ان تكون االجزاء النباتٌة جافة عند التخزٌن  -3

مئوٌة حٌث ٌودي ذلك الى تثبٌط 4 داخل المخزن وٌكون التخزٌن على درجة

 .العدوى البكتٌرٌة
فً الحقل كما ٌجب ٌجب ان تكون المسافات الزراعٌه كافٌه بٌن النباتات  -4

تجنب الري برش وتحسٌن الصرف وتبادل الزراعه مع المحاصٌل الغٌر 
 .مثل الذرة والنجٌلٌات لإلصابةقابلة 

 .مكافحة الحشرات الناقلة للمرض سواء فً الحقل او المخزن -5
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 Grayاو العفن الرمادي  مرض عفن الرقبة في البصل   -3
mold neck rot 

 
 األعراض:

حٌث تحدث العدوى خالل انسجة الرقبة بعد ٌصٌب المرض االبصال بعد الجمع 
د اإلصابة تبعد عدة اٌام حٌث تمتقطٌع قمة البصالت وتظهر اعراض المرض 

طولٌا الى االسفل نحو قاعدة البصلة المصابة وتنتشر على الحراشٌف الخارجٌه 
االنسجة المصابة حافة  التً تصبح طرٌة كانها مسلوقة وتفصل االنسجة السلٌمة عن

بنٌة واضحة ٌنمو علٌها خٌوط رمادٌة كثٌفة كما تشاهد اجسام كروٌة او غٌر 
منتظمة الشكل صلبة سوداء على الحراشٌف من الخارج واحٌانا داخل االنسجة 

 .المصابة

 المسبب المرضي :
 Botrytis alliiٌتسبب المرض عن الفطر 

عدٌمة الون اوال وم مقسم بجذر مستعرضة من الفطرٌات الناقصة ٌكون الفطر مٌسلٌ
المتفرعة  السمٌكةثم ٌمٌل إلى الرمادي وٌتفرق منه عدد كبٌر من الحوامل الكونٌدٌة 

طرفٌا وجانبا   Sterigmataالكونٌدٌا على ذنٌبات تفرعا ثنائٌا او عدٌدا تنمو علٌها 

بإعداد كبٌرة والكونٌدٌا عدٌمة الون بٌضاوٌة وحٌدة الخلٌة كما ٌكون الفطر اجسام 
حجرٌة عدٌمة الون فً البداٌة تم تتحول تدرٌجٌا الى الون األسود وتكون مستدٌرة 

 .او عدٌمة الشكل تتجمع فً كتل اكبرصلبة ملساء 

 :المرضدورة 
لتربة وفً البصالت المصابة سواء فً الحقل فً ا ٌقضً الفطر المسبب فتره الشتاء

او فً المخزن وٌشجع الجو الرطب على نمو الفطر على السطح الخارجً 
للبصالت بعد للحراشٌف الجافة بصورة رمٌة ولكن ٌبدا الفطر فً احداث العدوى 
او عند فصل تقطٌع األوراق الخضراء عند العنق اثناء عملٌة جمع المحصول 

او فً مواضع الجروح حٌث ٌكون الفطر جانبٌا عن بعضها  الملتصقةالبصالت 

ثم ٌخترق  البصالتبسطح  تماسكهٌساعد على   Appressoriaااللتصاق  أعضاء

عن  نكٌمٌة اوٌسبب فصل الخالٌا الباروٌمتد بٌن خالٌا القشره الفطر سطح البصلة 
ٌفرزه من انزٌمات محلله للسٌلٌلوز والبكتٌن وتزداد  بسبب مابعضها وتهتكها 

% رطوبة 65 م مصحوبة برطوبة اكثر من(21-15)اإلصابة بدرجة الحرارة نسبٌا 

نسبٌة والمالحظ أن االصناف الملونة من البصل اكثر مقاومة لإلصابة بالمرض من 
مواد  علىاالصناف البٌضاء وذلك باحتواء الحراشٌف الخارجٌة الجافة الملونة 

تعمل بمثابة مواد  Brotocatechuic acid كاتكوٌكٌنولٌة مثل حامض البروتوف

 .مثبطة لنمو الفطر المسبب
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 المقاومة:
 .نضجه بصورة جٌدةعدم قلع المحصول اال بعد  -1
جرح حتى ٌندمل بجمع المحصول وتجفٌفه فً الجو الجاف العناٌة التامه  -2

 .ق بسرعةعنال
االبصال المتعفنة والتً تظهر علٌها تعبئة وعزل  فرز المحصول قبل -3

 .اعراض االصابة وحرقها
التهوٌة الجافة العناٌة بنقل وتخزٌن المحصول والتخزٌن بمخازن جٌدة  -4

ة حوالً الصفر ضحرارة منخف% رطوبة نسبٌا ودرجة 65التزٌد عن 

 .المئوي
 .زراعة االبصال الملونة بدال من البٌضاء اذا امكن -5
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 Dry rot of potatoالبطاطا  درنات  مرض العفن الجاف في -

tubers 
 األعراض:

ة عن سطح الدرنة ضون منخفلتظهر األعراض على هٌئة بقع متعفنة جافة داكنة ال
عن جفاف البقعة المصابة تتسع البقع وتتعمق إلى داخل انسجة الدرنة وٌنتج 

وازدٌاد فقدان العفن  وبأزدٌادفً قشرة الدرنة تظهر علٌها حلقات مركزٌة تجعدات 
الماء تظمر الدرنة المصابة وتصبح جافة وصلبة وٌظهر على سطحها من خارج 

ة مملوءوعند قطع الدرنة المصابة ٌشاهد فٌها فجوات نمو ابٌض قرمزي طحٌنً 
 .طنً ازرق الونقبنمو 

 المسبب المرضي:
 Fusarium solani f.radicicola :الفطريتسبب المرض عن 

 دورة المرض:
التً  الفطر المسبب من الفطرٌات المستوطنة فً التربة والتً تدخل خالل الجروح

تحدث بالدرنات فً الحقل وتنتقل االصابة فً المخزن من درنة مصابة الى اخرى 
الدرنات وتحدث اصابة الدرنات فً المخزن سلٌمة الى جروح وعٌون وعدٌسات 
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وافضل درجة م 31م .وتقل فً  (25-6)على مدى واسع من درجات الحرارة 

مئوٌة وٌلزم توفر نسبة من الرطوبة الجوٌة التقل ( 25-15)حرارة لنمو الفطر بٌن 

 .% لحدوث اإلصابة51 عن

 المقاومة:
 الزراعٌة او اثناء الجمعاثناء العملٌات احداث جروح بالدرنات  لعناٌة بعدما -1
اسبوع بعد الجمع فً درجة حرارة الغرفة حوالً 2-1حفظ الدرنات لفترة  -2

 .م لتشجٌع اندمال الجروح قبل التخزٌن21
 .استبعاد الدرنات المصابة قبل تخزٌنها حتى ال تسبب اصابة الدرنات -3
مطهرة وضع الدرنات فً طبقة واحدة فً صنادٌق وحفظها فً مخازن  -4

  .ة التهوٌة واالضاءةباردة جٌد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


