
 قسم وقاية النبات.......راض خضر وحممية ..........حماضرات ام

1 
 

 
 العائلة الباذجنانية حماصيل امراض 

Diseases of Solanaceaes Crops 
 
 عمى البطاطا Late Blight  المفحة المتأخرةمرض -1

أهم مرض وبائي على البطاطا خاصة في المناخ الباار  الرطا و و ا   اب  ةارلاة الم اعاة 
و وعلاى الار م مان ان منااخ ال اراس ع ي ااع  علاى انا اار هافا المارض ف او 1845 في ايرلنا ا عاام

يظ ر في المناطس ال مالية وب أ يظ ر ب ةل مؤلر في الو اط وال ناو  عنالاال الالااوم المصاابةو 
واخالف الخ اائر الما اببة عان المارض مان منطلاة الاى اخار  وياو اف فلاو علاى الرطوباة الن ابية 

 المصابة الناء مو م النمو و و ر ة الحرارة للمنطلة 
 

بلاام مائيااة  ياار مناظمااة علااى ال ااطر ال لااوم للوريلااا  عناا   مااة الحااواف   األعررراض لالمامررات  
اا اام بااال و الرطاا  وياحااول لون ااا الااى البنااي يلابل ااا علااى ال ااطر ال اا لي نمااو   بااي اباايض وهااف  

الوريلاااة والوريلاااا  اعخااار  النماااوا  عباااارة عااان حوامااال و ااابوران يا ال طااار   انا ااار اعصاااابة علاااى 
فيا  ن النبا  باوفر الحرارة المنخ ضة والرطوبة ال الية و اما علاى الا رنا  فاظ ار اعصاابة ب اةل 
بلم  يار مناظماة ار وانياة  او اء او بنياة وعنا   طام ال رناة اظ ار اعن ا ة المصاابة طرياة وبلاون 

 الماء وبني و وعلى لمار الطماطة ااةون بلم خضراء رما ية م ب ة ب
 

 :المسبب لدلرة المرض
 ال طرياااااااااااااا مااااااااااااان  Phytophthora infestansي اااااااااااااب  المااااااااااااارض ال طااااااااااااار 

اا اااب  اعصاااابة اعولياااة مااان الماي اااليم الةاااامن  ال ااااةن( فاااي  رناااا  و ((Oomycetes يضااايةالب
البطاطا المصابة او على بلايا المحصول  ينمو الماي ليم لم يةون حوامل اخار  مان احا  اع ا اء 

للور ااااااااااة وفااااااااااي ن ايا ااااااااااا ااةااااااااااون  اااااااااابوران يا احاااااااااااوم علااااااااااى  ااااااااااراليم فا  هاااااااااا بين  المصااااااااااابة
 (Zoospores   انا اار فااي ال ااو ب  اال اعمطااار والريااال المحملااة بالرطوبااة حياا  اصااي  النبااااا

ال اااليمة علاااى اماااا ا  ال ااااس والاااون الل ااارة ينالااال الاااى اعوراس مةوناااا حوامااال  ااابورن ية مااان ل اااور 
ماال  اابورن يا  ليمونيااة فا  حلمااة وهااي ا ااب  اعصااابة اللانويااةو اعوراس ماان ال ااطر ال اا لي اح

أيااام  ويبلااى ال طاار مااا بااين مو اامين  4 ا ااا رس ال ااارة ماان ال اا و  الااى اةااوين ال اابورن يا  حااوالي
 محمولة على ال رنا  المصابة و 



 قسم وقاية النبات.......راض خضر وحممية ..........حماضرات ام

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المقالمة 
      راعة الاوم  ليمة -1
 وبال ةسو ع م  راعة الطماطة باللر  من البطاطا -2

    يوم15-10  م/لار ماء مم الاةرار ةل2 او ةول  78MZ رش النبااا  المصابة بالري وميل -3
 الاخلص من بلايا المحصول بالحلل  -4
 راعااة البطاطااا فااي اماااةن مرا  ااة ملاال الاااىل يااؤ م فلااو الااى خ ااض اعصااابة لو ااو  ايااارا   -5

 هوائية ا مل على  لة الرطوبة ال ويةو
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 disease Early Blight مرض المفحة المبكرة -2

ينا ر المرض في المناطس ال افئة وهو من اةلر امراض الخضار البافن انياة  ايوعاه وهاو م ام  ا اه 
بال راعة المحميةو وباعضافة الى الخ ائر الاي ي بب ا المرض في الحلل فانه ي اب  خ اائر علاى 

 المحصول الناء النلل والاخ ين وخاصة افا ةان  ظروف الخ ن ر يئة و 
 

   االعراض لالمامات
يصااي  الماارض ةاال ا اا اء النبااا  ماان اوراس و اايلان ولمااار فااي ةافااة اطااوار نموهاااو             

فالبا را  ي ب  موا او اما على النبااا  البال ة فاظ ر بلم ص يرة م ا يرة او بيضوية بنياة  اةناة 
محاطة ب الة او  و اء على اعوراس ال  لى من النبا  و اامي  البل ة بو و  حللا  ماح ة المرة  

ةما اظ ر على  ص راء لم اص ر اعوراس وهي من اععراض الا خيصية للمرض لم ا ف وا لط 
ال اايلان بلاام بنيااة  اةنااة  ااائرة وي ااب  الماارض  االوط اع هااارو وعلااى اللمااار اظ اار بلاام بنيااة او 

امااا  ااو اء منخ ضااة م طاااة بنمااو  طي ااي ب ااةل حللااا  ما اخلااة باااللر  ماان ااصااال ال اارع باااللمرةو 
 على البطاطا فاةون ب يأة بلم  ائرة ا  ل ا ن يج فليني ل  ة مليمارا و

 
 المسبب لدلرة المرض  

من ال طريا  النا صة الملونة يةون ةونيا ا   Alternaria  solani ي ب  المرض ال طر
  اةنة مل مة ب  ر طولية وم ا رضة فا  منلار طويلو 

المو و  مم بلايا النبااا  وفي البفور او اع  ال الااب ة اب أ اعصابة اعولية من الماي ليم 
اخاارس   ˚ م 35-5لل ائلة البافن انية حي  يةون  راليم انب  في ال و الرطا  بما   حارارم وا ام 

انابياا  اعنبااا  اوراس و اايلان النبااا  خااىل ال اارول او طبلااة الةيواةاال مظ اارة اععااراض ب اا  عاا ة 
وراس واللمااار المصااابة وانا اار بوا ااطة الريااال المحملااة للرطوبااة الااى ايااامو ااةااون ال ااراليم علااى اع

 النبااا  ال ليمة حي  ا ي  اعصابة خىل مو م النمو و 
 المحملة بالرطوبة و 
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     المقالمة  
  و الاخلص من بلايا المحصول واع  ال بالحلل1
اةاارار الاارش ةاال ا اابوعين افا   اام /لااار ماااء ماامM45  2  ايلااين الاارش بالاا اةونيل اوبرافااو او و2

  ع  الحا ةو
 ر مص  ة و و  راعة الاوم  ليمة او ا اخ ام بفو 3
  م/ة م بفور و  5و م املة البفور بمبي  فطرم ملل ةاباان 4
 
 Fusarium Wilt of Potato and الرببل  الفورلرارمف  رف الطماطرة لالبطاطرامررض  -3

Tomato   
ينا ااار المااارض فاااي  ميااام حلاااول الخضااار البافن انياااة باااال و الااا افىء وهاااو مااان اعماااراض 

الم ااببة لا لاا  ال اافور حياا  ا ماال   الخطاارة  اا اه خاصااة افا ةاناا  الااار  موبااوءة بال ياا ان الل بانيااة
 رول في ال فور ين اف خىل اا ال طارو حيا  اظ ار بلام بالحلال مصاابة بالافبول اة  ا  ي امل  ميام 

 الحلل و 
 
  العراض لالمامات  ا

يصاااي  المااارض النباااااا  فاااي  ميااام اطوارهاااا فيصاااي  الباااا را  وهاااي فاااي الم اااال في اااب  
فيطاار الماا ارع للار ياام  امااا علااى النبااااا  فاظ اار اععااراض بظ ااور  ااحو  فااي لااون عااروس  موا ااا

الوريلا  الص يرة لم اص رارها واةون حواف ا بااللون البناي واا ا ل اعوراس الةبيارة ال ا لية لام ا اف 
 وا لط و 
   اظ ر اععراض علاى فارع واحا  او اةلار   انالال اعصاابة اا ري يا مان اعوراس ال ا لى و 

الى اعوراس ال ليا و ويمةن اع ا عل على المرض ب  ولة في الحلل من خىل عمل ملطم طولي 
في  اس النبا  المصا  فيظ ر الون اعوعية بلون بني  ااام فاي اوعياة الخ ا  علاى طاول ال ااس 

اعناس اعوراس و ويمي  النبا  المصاا  بال ط اان بارم الحلال فاافا اخا ا  اععاراض فاان واعفرع و 
 ااب  الاافبول هااو ال طااش امااا افا لاام اخا ااي اععااراض ماام و ااو  الالااون فااان الحلاال ربمااا مصااا  

 .بمرض الفبول ال يو ارمي
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   :المسبب لدلرة المرض
الاافم    Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciي ااب  الماارض ال طاار النااا ص

بيضااوية  Microconidiaيةااون لىلااة انااواع ماان ال اابورا   ياار ال ن ااية هااي الةونياا يا الصاا يرة 
-2 من لياااااة ال اااااةل م بباااااة الطااااارفين Macrocnidia وحيااااا ة الخلياااااة او لنائياااااة والةونيااااا يا الةبيااااارة

 اااميةة ال ااا ران ملاوماااة للظاااروف البيئياااة  Chlamydosporesال اااراليم الةىمي ياااة و ال ااايما   6
  اةون م ر ة او ب ةل  ى لو 

ةماا يمةان لل طاار ان ااةاون الةونيا يا الصا يرة  اخاال اوعياة الخ ا  فاي النبااا  المصاا    
ي يش مارمم ل  ة  نوا  في  يا  ال ائل عن طريس ال بورا  الةىمي ية وعن   راعة الطماطة او 

اربااة الملولااة بااال طر انباا  ال اابورا  لا طااي انابياا  انبااا  و اا ل فطاارم النبااااا  البافن انيااة فااي ال
يخارس ال فر مبا رة  او من خىل ال رول   وينا ر ال  ل ال طرم بين الخىيا الاى ان يصال الاى 

 اوعية الخ   حي  ينا ر الى ال اس واعوراس و 
و ل يااا ة فاصااه ولااي الاا  ان فبااول نبااااا  الطماطااة ير اام الااى فلاا ان الماااء اةلاار ماان اماص

الملاوماة الاااي ي اا ها المااء فااي الصاا و   اخال اوعيااة خ اا  ال ااس واعناااس اعوراس و وا اا    يااا ة 
 ملاومة ص و  الماء   ب  الفبول( الى ما يلي : 

    وان  ا  ميةانيةي ب ب  ال  ل ال طرم والةوني ا  الص يرة و1
ة  اخاال اعوعيااة ناا ااة ماان احلاال ال اا ار و ان اا ا  ةيمياااوم ب ااب  و ااو  مااوا  بةاينيااة و االيلو ي2

  ال اخلي لىوعية الخ   ب  ل اعن يما  الاي ي ر ها ال طر م ببا ل للهو
 اخل اعوعية ةار  ف ال  فااعي   وب  ال هاف  ال وامال الال ةمياة المااء  Tyloses و اةون برو ا 3

اااااا  ومااان لااام موااااه و الااااي اصااال الاااى اعوراس والااااي اةاااون  ون اعحايا اااا  المطلوباااة فاااافبل النب
وي ااااااع  انا اااااار المااااارض فاااااي ال ااااا ور الحاااااارة ووايضاااااا  لاااااة اع ااااام ة البواا اااااية و ياااااا ة اع ااااام ة 

 النايارو ينيةو
 

   المقالمة  
 ا ليم الار  بالم اال بالمبي ا  او الطا ة ال م يةو  -1
 مةافحة ال ي ان الل بانية حي  يللل ن   اعصابة و  -2
  راعة اعصناف الملاومة او الاوم  ليمة و  -3
  نوا و 4 ال ورا  ال راعية لم ة-4
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 Potato black scurf and stemالتقرح سرا  عمرى البطاطرا مرض القشرة السلداء ال  -4

canker 
 أهموة المرض 

يصي  ال  ي  من المحاصيل و   ي ب  ل ا ايضا مو  البا را  اضافة الاى الارل ال ااس    
 فيصي  البطاطا والطماطة وال اصوليا والبافن ان والخيار وال  ر و يرها و 

 
 أعراض المرض 

و اء علاااى الااا رنا  وهاااي اع  اااام الح رياااة لل طااار   وا ااابه هاااف   اااظ اااور   اااور بنياااة او  
الملاصاالة بال رنااة واةااون  ااطحية ولةاان ع يمةاان ا الا ااا بال  اال   واةااون  الل ااور حبيبااا  الطااين

ما اوااااة باااالح م   وعنااا   راعاااة الااا رنا  المصاااابة اصاااا  اللمااام النامياااة للباااراعم الح يلاااة الماةوناااة 
 واصبر لون ا بنية واضمر و 

ان ا ة اما ال يلان فاةون مالرحة بنية محمرة عن  م او   طر الاربة اواعلاى م اببة الارل  
ال اااس وعاا م اناظااام  ااريان المااوا  ال فائيااة ماان اععلااى الااى اع اا ل ممااا ي ااب  ا ماام المااوا  فااي 
اع  اء ال ليا للنبا  واةوين  رنا  هوائية ص يرة فا  لون اخضر او احمر و وااةون اللارل علاى 

 م ا ا  النبا  لم مو  ال فور و 

 
 مسبب المرض 

الااب ااة لل طريااا   Mycelia steriliaوهااو فطاار علاايم  Rhizoctonia solaniال طاار  
  يةون ال طر هاي اا  مل امة بنياة اللاون    اميةة ال ا ران   اا ارع  Deuteromycetesالنا صة 

ن ال طاار ا  ااام ح ريااة   Sclerotiaعلااى  وايااا  اابه  ائمااة وو ااو  اخاناااس عناا  نلاااط الا اارع   يةااو 
 عبارة عن ا م ا  ب ةل   ور و 

 
 ض دلرة المر 
ي اباار ال طاار ماان فطريااا  الاربااة   يلضااي ال طاار فااارة ال ااااء علااى هيئااة  اا ل فطاارم او  

ا  ام ح رية على مابليا  النبااا  وال رنا  المصابة او في الاربة   ويمةن لل طر ان ينماو رميااه 
 على الموا  ال ضوية و 
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المو او ة بالارباة  عن  ااوفر الظاروف المنا ابة مان حارارة ورطوباة   انبا  اع  اام الح رياة 
او علااى الاا رنا  لا طااي  اا ل فطاارم يخااارس اللماام الناميااة للبااراعم الناميااة ماان الاا رنا  وينمااو بااين 

 الخىيا م ببة  ال ا بوا طة ما ي ر   من ال موم واعن يما  و 
 

 المكا حة 
  راعة  رنا   ليمة و  و1

 و  Quadrisو Moncutا ليم ال ور الاي ا رع بال رنا  بمبي م مونة   و2

 و  Maximو Moncoatم املة ال رنا  بمبي م  و3

او  Trichoderma harzianumا اااخ ام مبياا ا  احيائيااة والاااي احاااوم ماالى : ال طاار  و4
 و  Bacillus subtilisالبةايريا 
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 العائلة الباذجنانية حماصيل امراض 

Diseases of Solanaceaes Crops 
 
 Potatoes Brown Rotمرض العفن البني عمى البطاطا  -5

 او ذبول الجنوب البكتيري .  Bacterial wiltويسمى ايضا الذبول البكتيري  
 

 أعراض المرض 
الوريفرررات الملررراب  المرررو  تظهرررر ااضرررراض قرررخ ال فرررل و الررر  قرررخ الجرررو ال رررار الجرررا  وت  رررذ 

ت إلررى المررو  البنررخ وتظهررر إقرررازات االبرونررزي  ررج تتجيررو ويت ررول لررو  الجهرراز الوضررالخ قررخ السررا  والررورن
ويسرريل مرر  ضيررو  الررورنات قررخ التربرر  الرطبرر  كتررل بكتيريرر  ، بكتيريرر  بيضرراد ضنررو سطررا السررا  او الورنرر  

تمتل  بها  بيبات الترب  ضنو جمرا الم لرول وتر وي ابلراب  الةرويوة لمرورنات إلرى تمرو  بيرض الييرو  
 او جمييها بالمو  البنخ وموتها . 

ج ز ويسرررتول المررررض بسرررهول  وذلرررا بفطرررا الرررورنات سررررب اتلرررالها برررالرايزوج ابرضرررخ قتظهرررر ال ررر
 ضالي  بمو  بنخ او مسمر وبالضغط ضميها ي رج منها نفط لزج  هخ ابقرازات البكتيري  . الو 

 
 مسبب المرض 

ضلوي  سلريرة سرالب  ذات هروب وا رو  Pseudomonas solancearumيسبب المرض بكتريا 
 طرقخ لها الفورة ضمى إقراز لبغ  بني  المو  تنتةر قخ البيل  الغذالي  النامي  ضميها . 

 
 دورة المرض 

تيرريش البكتريررا قررخ التربرر  مرروة طويمرر  التررخ تلررل إليهررا ضرر  طريرر  زراضرر  ورنررات ملرراب  بررالمرض 
ويمكرر  ا  تيرريش قررخ جررذور بيررض النباتررات كال نطرر  وو  ا  تسرربب ضررررًا مم وظررًا لهررا وتيمررل كملررور 

 لميووى ، بابضاق  إلى وجوو بكتريا قخ البفايا النباتي  الم تمف  قخ الترب  . 
و ل البكتريا النباتات ت ت سطح الترب   الل الجروح وتنتةر  الل ااوضي  ال ةبي  والمساقات ت

ل ضمى ت مل لالنسج  الم يط  بال زج الوضالي  وأ يرا تظهر البكتريرا لم رارج مالبيني  قخ الفةرة والن اع تي
ةرات وميرا  الرري و ياللرج  الل الفم  . وينتةر المرض م  النباتات الملاب  إلى السميم  ض  طري  ال 

 ج ورطوب  مرتفي  . º(35-33 ووث ابلاب  ورج  ال رارة )
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 المكافحة 
 انتفاد تفاوي سميم  بةرالها م  ملاور مو وس  .  .1

وسرررال  قرررخ مررراد مغمرررخ او  13تطهيرررر السررركاكي  المسرررتيمم  لتفطيرررا التفررراوى وذالرررا بوضررريها لمررروة  .2
التيررررريض لمهررررب مباةررررر او تغمررررر قررررخ أ ررررو الم اليررررل المطهرررررة م ررررل اليرررروو او كموريررررو الزلبرررر  او 

 الفورمالي  . 

 زراض  ألنا  مفاوم  لممرض .  .3

 

 
 ا( دورة حياة مرض الذبول البكتيري عمى البطاط1شكل )

 
 Common Scab of Potatoمرض الجرب العادي في البطاطا  -6

 ويسبب المرض تةويه سطح الورنات وبالتالخ ي  ر ضمى الفيم  ابستلاوي  لمم لول .  
 

 أعراض المرض 
 يظهر ضمى الورنات الملاب  نوضا  م  مظاهر ابلاب  هما :  

: ويكو  بظهور مناط   ةن  جربي   وتتكو  م  نسيج قمينخ ينتج  Shallow scabالجرب السط خ  -
ض   اليا البةرة نتيج  لاللاب  بالطفيل ، ت تم  هرذ  المنراط  بالةركل وال جرج ، ذات لرو  واكر  ا مر  

 م  باسخ انسج  الورن  . 
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: ويكو  م  منراط  واكنر  اوكر  مر  ب ررات الجررب السرط خ  Deep or pitted scabالجرب اليمي   -
 ممج ،  يث يكو  النسيج الم يط بها قمينخ .  3، ويتكو  م  مناط   الرة تلل لمساق  

ا تمفررت ااراد  ررول طبييرر  كررل مرر  الجرررب السررط خ والجرررب اليميرر  وتبرري  ا ررو هررذ  ااراد ا   
ليميفررر  وا ررررى السرررط ي  ، ورأي أ رررر يرررول ضمرررى ا  هنررراا سرررالبت قسررريولوجي  لمطفيرررل تنرررتج التفر رررات ا

 مزووج لم ةرات الفارض  والطفيل المسبب لممرض .  الجرب اليمي  ناتج ض  قيل
 

 المسبب 
والتررررررخ تتبررررررا مجموضرررررر   Streptomyces scabiesيتسرررررربب الجرررررررب اليرررررراوي ضرررررر  بكتيريررررررا  

Actinomycetes  . 
 

 دورة المرض : 
يل الورنات فر  الطتاليضوي  بالترب  وضمى الورنات الملاب  ، ي تةتخ البكتيريا ضمى المواو  

ال وي    الل اليويسات والجروح وايضا ي ترسها بلورة مباةرة م   الل كيوتي  الورن  . وتنتةر  يوط 
الطفيل بي  ال اليا ووا مها . وتهاجج ب رات الجرب بواسط   ةرات الترب  وسو تكو  مس ول  ل و ما ض  

مي  . ووجو ا  الطفيل  ساس لالسموة الكيمياوي  وبذلا امك  ت فيض ةوة المرض باضاق  الجرب الي
 ابسموة . 

 
 المكافحة :

 . زراض  النا  مفاوم  م  البطاطا ذات الجمو ال ة  . 1
 . اتباع وورة زراضي  طويم  تتباضو قيها زراض  البطاطا ما م اليل  ير الفابم  لاللاب  . 2
 سبل الزراض  .  Terraclorالميرو  تجاريًا ( PCNB. اضاق  )3
 . تفميل سموي  الترب  وذلا بست واج اسموة ذات تا ير  امضخ . 4
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  البطاطا في العادي الجرب( دورة حياة مرض 2شكل )

 

 مرض تعقد الجذور النيماتودي في العائمة الباذذنجانية  -7
ييرو جرو اليررا  م اليرًا لنةراط ونمرو الويروا  ال يبانير  كمرا يسراضو طرول قلرل النمرو وورجر  ال رررارة  

المرتفي  قخ جميا ان اد الفطر ضمى  ووث ابلاب  . ولمنيماتووا المسبب  لهذا المرض موى ضالمخ واسا 
 م  م اليل ال ضر الم تمف  وكما ابو ال و تى اةجار الفاكه  . 

 
 األعراض :
تتكو  أوراج  ير منتظم  الةكل ضمى الجذور بةكل المسب   وتكرو  الجرذور الملراب  ضراوة أكبرر  

 جمًا وأك ر انتفا ًا م  الجذور السميم  وكذلا يتفرع الجذر الملاب قو  اليفو المتكون  قييطخ مجموض  
أوراسرره وتررذبل،  مرر  الجررذور اللررغيرة ةررجيري  ك يفرر  الةرركل. أمررا المجمرروع ال ضررري قيكررو  متفزمررًا وتلررغر

 و البًا ما يتكو  ضمى النبات الملاب  مار لغيرة ال جج
 

 المسبب : 
وتوجرو انرواع ا ررى  Meloidogyne javanica & M. incognitaيتسربب المررض نيمراتووا  

ممررج ، أمررا ا نرراث قهررخ كم ريرر   1.5- 1.2ضويرروة تسرربب التيفررو. تكررو  الررذكور ووويرر  الةرركل طولهررا مرر  
 ممج ولإلناث رسب  مميزة . 1.3-3.4 الةكل طولها م 
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 دورة حياة الممرض :
تمر الويوا  ال يباني  أ ناد  ياتها ب طوار ضويروة  يرث تهراجج اليرسرات جرذور النباترات قرخ أي قتررة  

أ ناد نموها . وتتغذى ا ناث الموجووة وا ل أنسج  النبات ضمرى اليلرارة النباتير  وتتطرور وتنضرج جنسريًا 
أنسررج   ت تررر بيضرر   433-333ي  كرريس لررزج يمرري بررالبيض ترروريجيًا  يررث ي ترروي ضمررى بيرروها تبرروأ بتكررو 

الجذر قخ المناط  الملاب  وتبوأ ال اليا بابنفساج وتظهر ضمرى ةركل انتفا رات مر  سرطح الجرذر تت رول 
وح تزواو اليفو بتفوج ا لراب  وتظهرر اليفرو بوضر .سج 2.5قيما بيو إلى ضفو بارزة يلل سطرها أ يانًا إلى 

ضمررى جررذور نباتررات الطمرراطج والباذنجررا  والفالفررل والفالررولياد وال يررار والفررول والباميرراد الرر ... وضنررو ضمررل 
أيرراج وييطررخ  3-2مفطررا لهررا تةرراهو ا نرراث الكم ريرر  الةرركل والمممررودة بررالبيض  يررث يففررس البرريض بيررو 

تيرروو إلررى التربرر  وتهرراجج يرسررات ، هررذ  اليرسررات إمررا أ  تبفررى قررخ نفررس مكررا  وجووهررا قررخ جررذر النبررات أو 
 جذور أ رى مما ي وي إلى ظهور ضفو وأوراج جويوة ضمى الجذور.

 
 المقاومة:

 إنتاج ةتالت سميم . -1
 اتباع وورة زراضي . -2
 :  ميامم  ال فول المستويم  بمبيوات النيماتووا -3

لترر  1.6بميرول % 75% أو الفيومرازو  75 يث يضا  إلرى تربر  اارض المسرتويم  النيمراجيو   - أ
 لموونج ت ف  بم ف  ت مل ضمى التراكتور.

قرررخ  الررر  الزراضررر  ضمرررى  طررروط يمكررر  ابكتفررراد بمياممررر   طررروط الزراضررر  إذ ترررن فض نسرررب  المبيرررو - ب
المضرراق  إلررى النلرر  ويمكرر  رش المبيررو ضمررى ال فررل ب كممرره ضمررى أ  توضررا قررخ التربرر  مباةرررة ضمررى 

 كمي  المبيو المضا . سج قخ هذ  ال ال  تضا  23ضم  يزيو ض  
ينلرررح بيرررو سمرررا الم لرررول لررريفًا سمرررب أو  را ررر  اارض مررررتي  أو أك رررر لتيرررريض النيمررراتووا اةررري   -4

 الةمس مباةرة لمفضاد ضمى أكبر ضوو منها.
 ينلح بفما جذور النباتات و رسها لإلسالل م  أضواو النيماتووا. -5



 قسم وقاية النبات.......راض خضر وحممية ..........حماضرات ام

6 
 

 
 

 ( دورة حياة نيماتودا تعقد الجذور 3شكل )
 

 االمراض الفايروسية 
 Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV)تجعد واصفرار اوراق الطماطة  -8

 
 أهمية المرض 
الفايروس وا و م  ابمراض المومرة لمطماط  ،  يث يسبب  سالر قخ ابنتاجي  . وييتبر ييتبر 

مرر  ابمررراض الم ررووة لزراضرر  الطماطرر  قررخ البيرروت الم ميرر  والزراضرر  المكةرروق  . يلرريب ايضررًا التبرر  ، 
بري  موسرمي  وبيض ابو ال ونبات الواتورا وبيض هذ  اليوالل اما تكو  انتفالي  او يبفرى قيهرا الفرايروس 

 والتخ يجيل الفايروس ليب المكاق   . 
 

 أعراض المرض 
النباتات الملاب  تكرو  متفزمر  وتةرو  وتتجيرو ابورا  وتبرسةرها والرفرارها. وبيرو ابلراب  تسرفط 

 ا مب ازهارها ، وضوج ضفو ال مار ، وا  ضفوت قال مار الناتج  تكو   ير لال   لالست واج . 
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 المسبب ودورة المرض 
 Tomato Yellow Leaf Curl Virus (TYLCV) الطماط  اورا  والفرار قايروس تجيو

 )ضالم  قايروسات نباتي (  Geminiviridaeوييوو الى ضالم  
ينتفل الفايروس بواسط  الذباب  البيضاد ، وت تفظ اليرس  بالفايروس، لكنها ب تمرر  م   رالل البريض الرى 

 ابجيال التالي  . 
وس الررى ال ةرررة بيررو ا  تتغررذى ضمررى نباتررات ملرراب  وتكررو  ال ةرررة قيالرر  لنفمرره الررى نباتررات ينتفررل الفرراير 
 وسيف  .  33-15سميم   الل 

 وسيف  لم ةرة .  33-15ساض  بيو  فنه بالنباتات السميم  وبموة تغذي   21ويبفى الفايروس كام  لموة 
 يبفى الفايروس م مول ضمى ال ةرة لموة اسبوضي  . 

 
 المكافحة 

 مكاق   ال ةرة الناسم  )الذباب  البيضاد( طريف  ناج   لمكاق   المرض .  .1

امررا طريفرر  ابلررنا  المفاومرر  سميمرر  جرروا وهررخ قررخ طررور ا تبررار جينررات بضرراقتها الررى الررنا   .2
 الطماط  . 

 الزراض  . موسج بواي  قخ بالةاش البالستيكي  البيوت موا ل تغطي  .3

 ضميها .  لمفايروس الناسم  ال ةرة وانتةار تكا ر اضةاب لمنا وبمبي رةها او ابضةاب سما .4

 
 Tomato Mosaicموزائيك الطماطة  -9

 أهمية المرض 
المرررض واسررا النطررا  وةررويو ال طررورة قررخ البيرروت الم ميرر  وال فميرر  ، ويسرربب  سررالر تلررل الررى  

 % او اك ر وال سالر تيتمو ضمى ضمر النبات ووست ابلاب  والظرو  البيلي  السالوة . 5-25
 

 أعراض المرض 
 ملررفرة باهترر   ضررراد بفيرر  تظهررر  يررث ابورا  ضمررى( تبرررسش) موزاليررا بةرركل ابضررراض تظهررر 
البراورات الملراب  تمروت او تفزمهرا بلرورة ةرويوة ، .  واضر    رووو بروو   امف   ضراد بفا ما متباول 

والبناتات الملاب  تكو  متفزمر  وب ت مرل  مرار وا   ممرت قتكرو  لرغيرة ، يكرو  ةركل النبرات الملراب 
 ةجيري وتكو  وريفاتها رقيي  جوًا تسمى رباط ال ذاد. 

الياليرر  وابضررادة ةررويوة يكررو  التبرررسش منتةررر والتفررزج سميررل امررا قررخ ورجررات قررخ ورجررات ال رررارة  
 ال رارة المن فض  وابضاد سميم  يكو  التبرسش سميل والفزج سوي وتتةو  ابورا  . 
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 المسبب ودورة المرض 

وهررو قررايروس ييرروو لجررنس  Tomato Mosaic Virus (ToMV)قررايروس موزالررل الطماطرر   
(Tobamovirus )كخ وابووات الممو ر  بالفرايروس والطرر  ياسط  النفل الميكانو ينتفل الفايروس بسهول  ب

الزراضيرر  وال ررامول . ويوجررو الفررايروس قررخ  ررال  البررذور ، وي رراقظ الفررايروس ب يويترره ضمررى اورا  التبرر  
 الملاب  والمجفف  . 

 
 المكافحة 

اسررت واج بررذور سررميم  و اليرر  مرر  الفررايروس ، ويمررا الررت مص مرر  الفررايروس وا ررل و ررارج البررذور  .1
ج وو  ا  يررر وي الرررى اضررررار  73يررروج وضمرررى  ررررارة  4-2بالمياممررر  ال راريررر  لمبرررذور الجاقررر  لمررروة 

 ب يوي  البذور . 

 زراض  النا  مفاوم  لممرض .  .2

ومنهرا :  سرل ابيروي بالمراد واللرابو  سبرل اليمرل اتباع الفواضو الل ي  ا ناد اليمميات الزراضي   .3
 بمراسو البذور ، ومنا التو ي  وضو الفاد بفايا السجالر قخ مراسو البذور . 

 ازال  النباتات وابو ال التابي  لميالم  الباذنجاني   تى ب تكو  ملور الاب  بالفايروس .  .4
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 العائلة الباذجنانية حماصيل امراض 

Diseases of Solanaceaes Crops 
 

 Parasitic Higher plantsاالمراض المتسببة عن نباتات زهرية متطفمة 
 Dodderالحامول  -01

يتطفللا حاملل علا عدللك عللجج ً يللا نللجحت عللز حاة  تلل ب حاع،العللث حل حا ايللث   ليمللج  حا للاا اد   للا  
يا   لض حاذلءحو لحاعل و لالءاب يخل ئ  خل  ا تتلاحلض علز ةالض ن، لك حالك ةالص ًدلك  لك ف  عتص ص حاط
 حاعمصلا   

ليةاا حام علا   ض حالعاحض حاف يالخيث عز حاة  ت ب حاعص  ث حاك حاخديعث حءح ً ز عتطفال عدك حاة  تيز 
 . 

 أعراض المرض 
ث حاددللللز حل صلللفاحو تةعلللل يظهلللا حاطفيلللا عدلللك حاة  تللل ب حاعصللل  ث عدلللك قلللًا  يللللط ا ي لللث  اتا ايللل 

لتدتدف ملا حاخيا ز لحن،حو حاة ل ب حا   لا حال لال حاعلنللجق  لل  خلطب حاتا لث لياخلا حامل علا ععصل ب 
جح ا حةخنث حا   ا تصا حالةخنث حالع  يث اًا عز حاطفيا لحا   ا     ه  . لحاة  تل ب حاعصل  ث  ل يفث 

 لعصفاق لتةتج م صا حقا . 
 

 الى المممكة النباتية والى النباتات الزهرية :  .Cuscuta sppيتبع الحامول  : مسبب المرض 
 تصةيف حام علا 

Kingdom  Plantae – Plants 

       Subkingdom  Tracheobionta – Vascular plants 

              Superdivision  Spermatophyta – Seed plants 

                     Division  Magnoliophyta – Flowering plants 

                            Class  Magnoliopsida – Dicotyledons 

                                   Subclass  Asteridae 

                                          Order  Solanales 

Contains 7 Families and 1657 accepted taxa overall 

Family  Convolvulaceae – Morning-glory family 

Family  Cuscutaceae – Dodder family  Genus  Cuscuta  

Family  Fouquieriaceae – Ocotillo family 

Family  Hydrophyllaceae – Waterleaf family 

Family  Menyanthaceae – Buckbean family 

Family  Polemoniaceae – Phlox family 

Family  Solanaceae – Potato family 

 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Plantae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Spermatophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Asteridae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Solanales
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Convolvulaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Cuscutaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Fouquieriaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Hydrophyllaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Menyanthaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Polemoniaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Solanaceae


 .......قسم وقاية النباتراض خضر وحممية ..........حماضرات ام

2 
 

ز حام عللا خلل   ا ي للث عتفاعللث حل  اتا ايللث صللفاحو حل  اتا ايللث   يةتقللا حةتقلل اح لحخلل    للك حا لل ال ليًلللق
حخلللطلحةيث ليمعلللا حاخللل   ماحقللليف جقيالللث عًللل ز حاللاح    ليًللللز ح،بللل ا  لللك عنللل عي  ل عللل ا   هي لللث عدلللئ 

ءلا صذياق اع جيث حل عمعاق عخلتجياق  ذيلا حةتظل ل ءحب  لالف خلعيب   5-2عتفتمث تملي ًا  عاق عدك 
 لتة ج  ك   لز عجق حخ  ي  عز حال،ب ا . 

 
 دورة المرض 

حل علل   للءلا حا   للا لحالخللعجق تا للك  للءلا حاملل علا  تللاق حاقللت و  للك تا للث حاماللا حاعدللل    اطفيللا  
 لل   نلءلا  لجلز صلفاحو حة  يلئ عًلةلث تة لب حااطل لث تلل ا لعةج خةث 21-01اعجق  ميث حاميلحةيث لت اك

 لتفلا، حالع  يث حام،ل جح ا ععص ب عاخالت  حاخ   ملا  تدتف حا   ا عز  م   جح اي  خطب حاتا ث تتماب
 .ً اةق و   اة  ب حاع ،لز حاذءحو تمدا حاععص ب حة،يع ب

لعةللج حة لل ب حاملل علا يعًللز حز يةعللل عدللك علح للا  يللا حا   للا حاعة خللئ لحءح اللل يتللل ا حا   للا   ةلل   
حخ  ي  . ليعًلز حز يةتالا حالك حاعةل ط  حال لال علز طايل  حاميلحةل ب لحاعل و لحالجلحب  5-4يعلب  الا 
 حا،احعيث . 

 
 المكافحة 

   ايث عز حام علا .  ،احعث  ءلا ةظيفث .0

 ص  ث   اماا حل ح،حاث حاة  ب ق ا تًليز حال،ب ا .قط  لما  حا ا  حاع .2

 اش حا ا  حاعص  ث عز حاماا  ع يجحب حج  ا تاتا   اعالعخث .  .3
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 Broomrapeالهالوك  -00

ة للل ب ،بلللاي علللجيل حاًدلا يلللا يتطفلللا تطفلللا ً علللا عدلللك حاطع طلللث لحا  ءةنللل ز لحات للل    لحاة  تللل ب  
عصلفاق حاللاح  لتلء ا ل للك م الث حالصل  ث حاقلجيجق تعللب حاة  تل ب لتظهللا حاعصل  ث تًللز  ل يفث عتا،علث 

 حاقع ايخ حا،بايث ادطفيا  نلحا حا   ا .
 

 المسبب ودورة حياته 
. يًللز  Orobanchaceaeي للج حالك حا   دلث حاة  تيلث  .Orobanche  sppة ل ب طفيدلك ،بلاي  

ق عةتف للث ت للاه عةهلل  ععصلل ب ت تللا  خللل . يتًلللز عللز قللعاحو ،بللاي طليللا ءل ق عللج 51-05طلالل  عللز 
نءلا حا   لا العتصل ص حا صل اق لال  حلاح  ماقلفيث  ةيلث يمعلا ةللاق ،بايلث خلة ديث تمعلا علجج ً يلا علز 
ز حاقلللعاحو مللللحاك ا للل   حال،بلل ا  دللللز ح للليض حل حصلللفا حل ح،ا  حل  ةفخللنك . لحا عللل ا  قلللًا عدلللئ ليًلللق

عللل ل لال تة لللب حال  تلللل ا حا   لللا ميللل  تتللل  ا 16 جقعديللللز  لللءاق لحا لللءلا حاصلللذياق تمللل  ظ عدلللك ميليتهللل  اعللل
   اح،حب نءلا حا   ا . تة ب حا ءلا ةتينث ح اح،حب  ءلا حا   ا عًلةث حة  يئ حة  ب تدتص   نءلا حا   ا 
 ل يًلز ق عجق عةتف ث تاخا عةه  ععص ب ح ال حاك نءلا حا   ا  ل يًلز حاقع ايخ حا،بايث  لل  خلطب 

 خاعث .حاتا ث لتة ج حا ءلا  
 

 المكافحة 
 نع  حاة  ت ب )حاه الب( ق ا ة ج حا ءلا لماقه  .  .0

 .  حاماح ث حا عياث اطعا حا ءلا .2

 ،احعث عم صيا ص  جق ق ا حاعمصلا حاا يخك ع ا حاًت ز . .3

 

  Blossom end Rotالزهري عمى الطماطة والفمفل  الطرف تعفن مرض -01
 

 أهمية المرض 
ميلل  إز بللءح  لحخلل  ت   حت حةتقلل ا لحافدفللا حاطع طللث  كاعمصلللا للك ًللا علخللل ،احعللك يةتقللا حاعللاض 

حاعاض يخ ئ ةاص  لك حنةتل ه لاجحوق  لك ةلعيلث حا عل ا حاتلك تصل ب  لك حاعاحملا حاعتاجعلث علز حنصل  ث 
  ليملللج  تدفللل ت نً لللا علللز ةصلللف   يلللا ق  دلللث ادتخللللي  لحز م صلللا حاطع طلللث ي للل ع   خللل  ا عتجةيلللث ةخللل ي ت 
ًعل  يصليئ حاعلاض   لض ح لاحج . عمصلا حا ع ا عةج تل ا حاظالف حاعال عث ادعاض افتاق طليدلث ةخل ي ت 

 حا   دث حاااعيث ً ااقك . 
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 أعراض المرض 
تظها حنعاحض عدك حا عاق  هي ث  ا ث خلجحو حادلز عة ف ث )   اق (  ك ةخيج حا عاق عز حانهث 

نهث حتص ا حا عاق  م عده  )أخفا حا عاق( مي  تص ب بء  حاعةطاث عت فةث عخلجق قج تة    عةهل  حاعا  دث ا
الح لللب تنلللءئ إةللل   حامقلللاحب ال للل   ي للله   للل ااائ عةهللل  أل إز ياقللل ب   لللض حامقلللاحب علللز ماقلللفيث 

طالث تنء ه  بء  حا ع ا حاعص  ث اتتذلءل عديهل  علز عة (.Heliothis spp) حننةمث ل  صث جيجحز حا ع ا
 تؤجي   اةه يث إالك تدلف عز حعف ز ) طاي ب اعيث( حنص  ث لع  يديه   يمج  ع  ي اف   نص  ث حا  ةليث 

 . حا عاق   اً عا

تصل ئ  هلءح حاعلاض  للك نعيل  عاحملا تطلابل  أعل  حنعلاحض حاعا لليث حاطع طلث لحافدفلا أز  عل ا 
ءح علل  ةعللب بللء  حا للاحعل  لل ز حنلاح  عدللك حاعنعلللع حا  للاي  للةالمظ عللجل ةعللل لتً عللا حا للاحعل حاةه  يللث  لح 

حاة تنث عةه  تًلز عن جق ل يا عةتظعث لياح اه  حاتف ف أطاحف حنلاح  حاخفديث ادة  ب  ك   ض حنميل ز 
ل ءاب تتق    أعاحض بءح حاعاض ع  عاض تن ج لحاتفل ف ألاح  حاطع طلث حاف يالخلك ليعًلز حاتعيل،  ليز 

اع ت للاي لحا  للاق  للك حا حاف يالخللك )حاء   للث حا ي لل و( لحافمللص حاعا لليز عللز  للالا عالمظللث تلحنللج حاة قلل
 .  عن ا حنعاحض حاة  تيث

 
 مسبب المرض 

ةاللص عةصللا حاً اخلليلل جح للا حاة لل ب ععلل  عللز حالعللاحض حافخللدنيث )ةاللص حا ة صللا( ليةللتج عللز 
ل  صللث  لللك   ن للل  ث إاللك علللجل تةظلليل ععديللث حالللاي ل  للك حا عديللل ب حاميليللث ادة لل ب  يخلل ئ  دللا  خلللدنك
 حالاح ك حااعديث . 

يئ حا ًتيز . )2يةظل ةف ءيث حال قيث . )( 0) أهمية العنصر : ( 3( يقًا ن،و عز حالعالض لحي    ك تًا
للث جح للا حاة لل ب اللءاب ةالمللظ ( لبللل 5يللؤ ا عدللك    ايللث حالة،يعلل ب . ) عللز حا ة صللا حاذءح يللث  يللا حاعتمًا

 ل حاة عيث. أعاحض حاةاص  ك حنلاح  مجي ث حاتًليز لحااع
 

 المكافحة 
 حاعاض .   هءح االص  ث ق  ديث حالقا حالصة ف ،احعث .0

 حاعخت عدث .  حااي ب لعجج حاع و ًعيث مي  عز حااي  ك حالعتجحا .2

 حا،ح لللللج حاتخلللللعيج االصللللل  ث . تنةلللللئ حا عللللل ا ت لللللاض علللللز يادلللللا حالللللءي حافلخلللللف تك حاخلللللع ج ح للللل  ث .3
 .  اةتالنيز

 االص  ث .  حا ع ا ت اض عز يادا حاءي حاً اخيلل  ًدلايج حاة  ت ب اش .4

 تذطيث حاة  ت ب  ك  تاحب حاماحاق حا  ايث لحانف ف .  .5
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  Sunscaldسمطة الشمس في نباتات العائمة الباذنجانية  مرض -02

 

 أهمية المرض 
تظهللا عدللك  علل ا حاف ًهللث حادمعيللث ل علل ا حا  للا )طع طللث    دفللا     ءةنلل ز( عدللك ن ةللئ حا عللاق  

حاع للاض ادقللع   للك حيللالحل حاملل اق حاعقعخللث   ميلل  تًلللز جانللث مللاحاق حةخللنث حا عللاق تمللب حاخللطب حً للا 
ءاب عز جانث ماحاق حاهلحو حاعميطث   ا ع   ا . حاتف ع ت عز تدب حاعلنلجق  ك حاة ميث حاعظددث ًل

 

 أعراض المرض 
 ملللاحاق اقللجق ت ا لله  ةتينللث حاة لللج عدللك ق ا للب حاتللك حا  لللاحو حاطع طللث  علل ا حاعللاض يصلليئ 
  . حاصيف  صا  ك حاقع 
  لك  اع جيلث  ي ل و   ا لث حالك يتملا  ل خعيً  ليص ب ليةًعش حاع و حاعص ئ حا عاق ةخيج يفاج 
 يةعلل قلج. نل ف للخلطه   ل  اق حا ال  تًللز.  حاة  لنث حا عل ا  لك ع ي لث صلفاحو  ا  حل حا  احو حا ع ا
 حافطاي ب.    ض عديه 

 

 مسبب المرض 
بللل قللجق مللاحاق حاقللع  لنفلل ف حانللل حاعملليط   اة  تلل ب ميلل  تللؤجي حاتفلل ع جانللث مللاحاق حةخللنث حا عللاق حاللك 

يعي  يلث لتنعل  حا لا  لتيز ت  يط   ض حاةظل حالة،يعيث لتةقيط حا  ض حال ا لعلجل حةتظل ل حاتفل عالب حا يًل
 ل خ ج حاذق و حاخ يتل ال،عك . 

 
 المكافحة 

 تذطيث حا ع ا  ط اث اقياث عز حااش ح ة و حاما حان ف .  .0

 . حاللاح  تخ قط تخ ئ حاتك حالعاحض عً  مث .2

   اعاض .  االص  ث حا ع ا ي اض عع  ط ي ي  حلاحقه  تخاط حاتك حالصة ف ،احعث تنةئ .3

 

 

 
 



 .......قسم وقاية النباتراض خضر وحممية ..........حماضرات ام

1 
 

 
  القرعيةالعائلة حماصيل امراض 

Diseases of Cucurbitaceae Crops 
 
 Downy Mildew of Cucurbitaceaeالبياض الزغبي  . مرض1

كميييب يصيييي  ا د يييبل  ميييب يصيييي  الر ييي الميييرض الرييييبر خالاطييييو خالاييي ر خ يييبدرا   يصيييي  
 خذات الايرخد  الي  المبئمية المخاسم ف  المرض ي تارخ خهخ مهم  دا ابلايخت المحمية  القرعية ايضب

 .العبلية الرطخاة
 

 : Pathological symptoms and signsاالعراض والعالمات المرضية 
يخم من ا صباة خ بلاب مب تظهر عم  ا خراق القرياة من  مية  21-4تظهر ا عراض اعد 

السييط  ال اييبت  و خ ا عييراض تكييخن ااييكل اقييا صييغرا   زاخييية  ييير م تظميية الاييكل تاييبهد عميي  
العمييخل لييقخراق و تتحييدد هييذب الاقييا اعييرخق ا خراق و يقبامهييب  مييخ رمييبدل عميي  السييط  السييغم  هيي  
عابر  عن الساخرا  يب  خحخاممهبو ترتمف الخان الاقا ابرتالف العبئل و تتخسا الاقيا لتصيي  معظيم 

د تيؤدل ا صيباة ا زا  الخر ة ممب يؤدل ال  مختهب و الطقس الممطر يسرع من تقدم ا صباة  و خ 
 ابلكبمل .  ف  اعض الحب ت ال  رسبر  ال ابتبت

 
 .  pathogen :  Pseudoperonospora cubensisالمسبب المرضي 

  كبئ بت تسم  خه . Chromista=Stramenipilaمممكة  omycetes يعخد المسا  ال            
خ المدى الحرارى ف  حب ت  بدر  و يكخن الطخر   س   ، ا ابرية التطغل Fungal likeااابب الغطريبت 
م و خ يتخ ف تقدم المرض ف  ال خ الحبر °22-10يتراخح اين حخال   ةعبماصخر  لحدخث اإلصباة 

سبعبت . خ تتكخن  6% لمد   100ال بف . يتطم  اإل ابت خ حدخث اإلصباة تخافر رطخاة  ساية 
م . ي تار الممرض °22 -م °12ف  خدر ة الحرار  مثم  تتراخح اين  الساخرا  يبخ  الساخرا  يةالحخامل 

 .  اخاسطة تيبرات الهخا  خ رذاذ المطر خ اخاسطة أيدى خ مالاس القبئمين ابلعمل

 : Disease cycle دورة المرض

العخائل ا  تصبدية ال بمية من المخسم السباق خ ا د بل العبئد  لمعبئمة ياق  الغطر عم             
ت تار الساخرا  يب ال  الحقخل خال ابتبت الم بخر  اخاسطة الريبح خ ع دمب  ساخرا  يب والقرعية  ااكل 
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الت  تمتمك سخطين  و تسا   Zoosporesتكخن الساخرات السباحة   السط  العمخل لقخراقتسقط عم  
Zoospores    لغتر  معي ة ثم تتحخصل خمن ثم تكخن ا اخ  ا ابت هذا ف  حبلة خ خد المب  الحر امب ف

حبلة عدم خ خد المب  الحر فبن الساخرا  يب ت ات ا ابت مابار و يرترق ا اخ  ا  ابت الخر ة من الثغخر 
رل الراليب لمحصخل عم  المخ خد  عم  السط  و ي مخ الغزل الغطرل اين الراليب خيرسل ممصبت ال  دا

الغطر حخامل ساخرا  ية تررج من الثغخر اسغل الخر ة خالت  تحمل ف   هبيبتهب الساخرا  يب  الغذا  و يكخن
خالت  ت تقل ال  اخراق سميمة عم   غس ال ابت اخ  ابت ارر اخاسطة الريبح خا مطبر خاذلك تتكرر 

 ر ال  س  . ا صباة رالل المخسم و  بدرا مب يكخن الغطر الطخ 

  :Control كافحةالم

 الزراعة عم  مسبفبت متابعد  . .2

 التقميل من الرل . .1

و اخفيي  حبليية  Mancozeb اخ Bravoاسييتردام راييبت خ بئييية ابسييتردام المايييد الكيميييبئ   .3
 ايبم ف  الحبلة ا رير  . 7ظهخر ا صباة  عم  ان تكرر الرش كل 

 استردام  األص بف المقبخمة . .4

 الدخرات الزراعية الت    يدرل فيهب محصخل عبئد ال  العبئمة القرعية .استردام  .5

 عدم استردام الرل ابلرش . .6

 عدم ا فراط ابلتسميد ال ترخ ي   . .7

 ازالت ال ابتبت المصباة خالترمص م هب  ال ا تابر ا صباة ف  الحقل ااكل خاسا . .8

ربصيية التي  ت تميي  اليي  العبئميية اليترمص ميين ا د ييبل خال ابتيبت الاب ييية ميين المخسيم السييباق  .9
 القرعية.

 
 
 
 
 
 
 



 .......قسم وقاية النباتراض خضر وحممية ..........حماضرات ام

3 
 

 Powdery Mildew of Cucurbitesالبياض الدقيقي عمى القرعيات  مرض. 2

يصي  المرض القرع خالاطيو خالر   خالريبر خاصخر  خاسعة ف  العيراق حييث ي بسيال ال يخ  
 الدافئ خالرطخاة خهخ مهمب ف  الايخت المحمية . 

 
 أهمية المرض 

 عمي  يعميل المسا  ان من  ب م الرسبئر هذب خسا % 42-12 اين تتراخح رسبئر المرض يسا 
 هييذا كييل خال ييت  التيي غس عمميييبت خزيييبد  الضييخئ  التمثيييل عممييية ميين خيقمييل العبئييل  ييذا  فيي   قييص
 . ا  تبج خ مة العبئل ضعف يسا 

 
    :pathogenالمسبب المرضي 

Podosphaera xanthii (Sphaerotheca fuliginea)  
Golovinomyces cucurbitacearum (Erysiphe cichoracearum) 
Golovinomyces orontii (Erysiphe cichoracearum) 

ضيييمن عبئمييية :  Ascomycetesفطرييييبت الاييييبض اليييد يق  الييي  الغطرييييبت ا سيييكية تعيييخد 
Erysiphaceae   ا خسيبط الغذائيية خهمب من الغطريبت ا ابرية التطغل التي    يمكين ت ميتهيب عمي

 الص بعية . 
ال  راليب  Haustoriaا ماهب تطغمهب سطح  ختحصل عم   ذائهب من ال ابت عن طريق ارسبل 

خالت  ت تار اخاسطة   Conidiaعم  سط  ال ابت خعميهب خ Conidiophoresاار  العبئل و يكخن الغطر
 الريبح من ال ابت المصب  ال  السميم رالل المخسم .

ف  الاداية ثم يعتمد المسا  اعتمبدا كميب عم  العبئل  Conidiaالرطخاة ال ساية ضرخرية   ابت 
 لذك تكخن ا صباة اكثر اد  ف  الم بربت ال بفة الدافئة .

 :ودورة المرض Pathological symptoms and signsاالعراض والعالمات المرضية 

يضب  صيغير  عمي  السيط  العميخل ليالخراق تايال تكخن ا عراض خالعالمبت المرضية ااكل اقا ا
الييد يق تكايير هييذب الاقييا  ختتحييخل اليي  مسييبحبت ايضييب  خهيي  عاييبر  عيين الغييزل الغطييرل خال ييراثيم الكخ يدييية 

ع يدمب تكيخن الظيرخف  لمغطر خالت  ال ال راثيم الكخ يدية  تكخن مسؤخلة عن  ار المرض رالل المخسم .
ا ا يزا  ال ايبت الهخائيية و يتحيخل لخ هيب فيميب اعيد الي  الميخن ا صيغر ثيم م بساة ت تار هذب الاقا عمي   ميي

الا يي   مييا مالحظيية تخا ييد  تراكييي  كرخييية  ايضييب  ثييم تتحييخل اليي  ا صييغر خالا يي  خاليي  ا سييخد فيمييب اعييد  
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 cleistotheciaذات ح ييم  اح ييم راس الييداخس هيي  عاييبر  ا  سييبم الثمرييية لمغطيير خالتيي  تكييخن ميين  ييخع 
دارمهب اكييييبس تحتييخل عميي  ال يييراثيم الكيسييية خالتيي  تتكيييخن ال ا  سييبم الثمرييية  بلايييب فيي   هبيييية يتخا ييد ايي

 المخسم و يقبامهب عم  السط  السغم  مسبحبت صغرا  .

 
 

 : Controlالمقاومة 

 رش ال ابتبت المصباة ابلكاريت اخالرخايكبن.-1

 .  Resistant varietiesاستردام ا ص بف المقبخمة -2

رش ال ابتبت المصباة امحمخل امالح الغخسغبت خالم ظغبت خاعض الزيخت المت بهية الصغر ما  يمكن-3
 استردام ا  طية الاالستيكية الزر ب   .

 ما مركابت  ابتية فعبلة .  Ampelomyces quisqualisرش ال ابتبت ابلعبمل الحيخل الغطرل -4
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 Rhizopus Rot الرايزوبي القرعياتتعفن ثمار  . مرض3
 أهمية المرض 

يصي  الغطر ثمبر الغبكهة خالرضرخات خا زهبر اث ب  الحصبد خال قل خالرزن خالتسخيق و خهخ 
عبلميب خلل مدى عبئم  خاسا حيث يصي  الاطبطب خالغراخلة خالقرعيبت  من ا مراض الخاسعة ا  تابر

 الغبكهة خالرضر خالحاخ  و يسا  المرض رسبئرخالرخخ خالكرز خالغخل السخدا   خعدد كاير من ثمبر 
 كاير  ربصة ع د تخفر الظرخف المالئمة لمغطر .

 : Pathological symptoms and signsاالعراض والعالمات المرضية 

تظهر ا عراض ااكل م بطق رطاة عم  ا  س ة المصباة ثم تتحخل الي  م يبطق لي ية و في              
ار السيييميك فا هيييب تغقيييد الرطخاييية تيييدري يب الييي  ان تصيييل الثمييير  الييي  حبلييية المخمييييب  حبلييية الثميييبر ذات ال يييد

Mummy  و اميييب فييي  حبلييية كيييخن الثميييبر المصيييباة ذات  يييدار  يييير سيييميك فا هيييب تغقيييد الميييب  اسيييرعة ع يييد
اصباتهب ابلمسا  المرض  لذك تظهر حب ت اليتعغن الطيرل . عمخميب يغطي  ا  سي ة المصيباة مبيسيميخم 

عغين ااييض كثييف يحيخل ا سيبم خهي  اايكل ج الحخاميل السياخرا  ية التي  تحميل السياخرا  يب الغطر خي يت
سخدا  المخن اح م رأس الداخس عابر  عن ساخر  يبت الغطر المسا  خيصي  الغطير الثميبر اث يب  

 التسخيق خالرزن .
ئ   ير ت اعث من م بطق المصباة رائحة مقاخلة ف  الاداية خلك هب تتحخل فيمب اعد ال  رخا

 .مر خاة اسا  مهب مة الم بطق المتضرر  اعدد من الرمبئر خالاكتريب

 . .pathogen  :Rhizopus sppالمسبب المرضي 

الغطر يعخد ال  الغطريبت الزايكختية يكخن  زلل الغطرل  حخامل ساخرا  ية هخائية طخيمة الت             
 Sporangiaتحمل ف   هبيبتهب تراكي  كرخية سخدا  اح م راس الداخس ه  عابر  عن الساخرا  يب 

و يقبال الحخامل الساخرا  ية ااابب  Sporangia sporesخالت  تحتخل عم  ا ف ال راثيم الساخرا  ية 
خيكخن كذلك تراكي  تاال ال سخر ت مخ ابت بهبت متعدد  تعرف ابلمدادات    Rhizoidsال ذخر 

Stolons   و ي تج كل  زلين فطريين يعخدان ال  طرز خراثية متابي ة خمتقبراين ف  المسبفة فرخع  صير
د حدخث التالمس يتكخن  دار صم  يغصمهمب تتقدمبن ابت بب اعضهمب خع  Progametangiaتسم  

خيحدث ا  دمبج  gametangiaخيكخن  Progametangiaعن الهبيغب ثم يذخ  ال دار اين 
هذا التركي   غسهب ا دار ران سميك اسخد المخن يعرف ع دهب  gametangiaتحيط  و( 2Xال خخل)

Zygospore  را  ية الت  تحملخهخ الطخر المقبخم خع دمب ي ات يكخن الحخامل الساخ Sporangia.  
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 : Disease cycle دورة المرض

عم  األ س ة ال ابتية الم رخحة ت ات ختكخن الهبيغب الت   Sporangia sporesع دمب تسقط           
من  هبيبتهب الطرفية يعمل هذا ا  زيم عم  تحميل    Pectinolytic enzymeتقخم اافراز ا زيمبت 

الصغبئ  الخسط  لراليب ال سيج ال ابت )ال ا ل يقخم اغصل راليب ال سيج ال ابت  اعضهب عن اعض( ممب 
و خمن ثم يقخم اافراز  Soft rotيؤدل ال  فقدان تمبسكل خابلتبل  تظهر حبلة التعغن الطرل 

Cellulolytic enzyme   م اتحميل السميمخز المكخن ل دار الراليب و الغزل الغطرل   يهب م خالذل يقخ
الراليب الحية لك ل يتغذى  عم  الراليب خالمخاد العضخية  ير الحية ال ان الغطر من الغطريبت المترممة 

Saprophyte fungi  يستمر ابل مخ دارل األ س ة اعد  تمهب يكخن الغطر الحخامل الساخرا  ية
الت  تستطيا احداث ا صباة مر  ررى رالل  Sporangia sporesا رير  ادارمهب    خالساخرا  يب

 ف  حبلة الظرخف الايئية القبسية. Zygosporeالمخسم اخف  المخسم القبدم و كذلك يستطيا الغطر تكخين 

 
 :Controlالمقاومة 

 ت    حدخث ال رخح عم  الثمبر اث ب  الحصبد . .1
  ال الرزن . الترمص من الثمبر الم رخحة .2
 استردام مربزن خحبخيبت  ظيغة خمعقمة . .3
 ي   ان يكخن خسبئل ال قل مارد .  .4
ال    يتم ف  الصابح الابكر خع دمب تكخن در بت الحرار  م رغضة ربصة ع د     الغراخلة  .5

 .°م10خي م الترزين عم  در ة حرار  
يخم لتكخين  14-10% لمد  00خرطخاة  °م 30-25تعريض الاطبطب الم رخحة ال  حرار   .6

 12طاقبت فمي ية خالت  تعمل عم  م ا الغطر من ا رتراق خمن ثم ترغض در ة الحرار  ال  
 .°م

استردام المقبخمة الحيخية ربصة عم  الرخخ المرزخن من رالل استردام اعض الرمبئر الت   .7
  Pichia .خ Candidaتعخد ال  ال  س 
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 Phytophthora Rotالعفن الفايتوفثورا  . مرض4
 أهمية المرض 

من امراض الايخت المحمية  ذات ا  تابر الخاسا عبلميب خالمهمة الت  تصي  الغمغل خالابذ  بن 
                      . حيث تصي  الثمبر ايضب ف  الحقل خالرزن خاث ب  ال قل خالر    اأ خاعلخالريبر خالقرع 

 :Pathological symptoms and signsاالعراض والعالمات المرضية 

ممب يؤدل ال  الذاخل ال ذرل يصي  المسا  المرض  ال  ز  من ا زا  ال ابت حيث يصي  الم مخع 
المغب ئ لم ابت  ختكخن ال ذخر المصباة ذات لخن ا   داكن خكذلك سهخلة ا سالخ القار  الربر ية 

بطق مااعة مبئيب ذات لخن ارضر داكن ثم لم ذر  و امب ا عراض ف  م طقة السبق تكخن ااكل م 
( ممب يتسا  امخت girdleان تحيط ابلسبق )التحميق  لإلصباةتتحخل ال  المخن الا   الداكن خيمكن 

و مااعة مبئيب  small irregularال ابت . ا عراض عم  ا خراق عابر  عن م بطق صغير   ير م تظمة 
خمن ثم ت ف خيتحخل لخ هب ال  المخن الغبمق و خع د تخفر الظرخف المالئمة  الحظ خ خد م بطق  و

 عابر  عن ساخرا  يب الايضب  لممسا  المرض  .  لقخراقايضب  عم  السط  السغم  

ما تقدم ا صباة ااكل  مخ اايض ما ليخ ة لال س ة المصباة كخن ااكل تاصباة الثمبر 
و كذلك يمكن مالحظة الساخرا  يب خالغزل الغطرل عم  سط     تسقطلثمبر  خلك هب تؤدل ال  ا كمبش ا

 الثمبر .

 المسبب ودورة المرض : 
:  هميييييب ال  سيييييين Oomycetesالتباعييييية عمييييي  صيييييف  Fungal likeاايييييابب فطرييييييبت  

Phytophthora خ Pythium   ن ا خل اكيييييييييبس سيييييييياخر  ية ذات حمميييييييية طرفييييييييية خالثييييييييب   يكييييييييخ
ن سييياخر  يبت كغيييية خفييي  الطيييخر فيكيييخ   P. aphanidermatum كرخيييية مبعيييدا ال يييخعسييياخر  يبت 
سيميك ال يدران يقضي  عين طريقهيب الغتير   Oosporeساخرات ايضيية ن هذب الغطريبت ال  س  تكخ  
 . Antheridia خالمذكر  Oogonia  بتج من اتحبد ا عضب  المؤ ثةخهخ اين مخسمين 

 المكافحة 
 .  ال ابت خحر هبالترمص من اقبيب  .2

 .  الدخرات الزراعية ادخن زراعة القرعيبت لعد  س خات .2

 . 78MZ اخ الرش ابلريدخميل ² م/ م 15  ال الزراعة G5 معبممة التر  ابلمايد ريدخميل .1
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  القرعيةالعائلة حماصيل امراض 

Diseases of Cucurbitaceae Crops 
 

 حرورةالرماا  يرا اال
 Air pollination injuriesاالصابات الناتجة عن تموث الهواء . 1

 : المسبب 
 األوزون وثاني أكسيد الكبريت ومموثات أخرى

 
 االعراض 

يمكفففن أن يففف دي  اإلصفففابا واللااففب النبفففاتي تختمففا األعفففراض اعتمفففاًدا عمفففذ الممففوث الففف ي يسفففبب 
 تموث اليواء إلذ تقميب الحاصب والتأثير عمذ جودة الفاكيا 

 
 األوزون: 

تختمفففا محاصفففيب القرعيفففات بحاسيسفففتيا لفففروزون  يلتبفففر الرسفففي والقفففجر أكثفففر حساسفففيا   والقفففرع 
 بالقرعيات األخرى والبطيخ متوسطان في الحساسيا والخيار أكثر تحماًل إلصابا األوزون مقارنا 

يظيففر التمففا عمففذ السففط  اللمففوي لففرورام القديمففا   ممففا يفف دي إلففذ ظيففور تمففون متقففاب  بسففبب 
 فقدان الكموروفيب بين اللروم  وفيما بلد تتحوب ى ه التمون الذ المون البني 

ونسفبتو ففي   O3األوزون ىو غاز  و لون أزرم يتكون من ثالث  رات من األكسفجين صفيهتو الكيمياايفا 
الهالا الجوى ضايما سد ال تتجاوز في بلض المناطم واحد في المميون وىو غاز سام  وينتج بفلب تأثير 

ويتولفففد ملظفففم األوزون ففففوم المنفففاطم الحضفففريا الكبيفففرة مفففن عفففوادم  أقفففلا القفففمس عمفففذ نفففواتج االحتفففرام 
مففن المصففدر األصففمي لمتمففوث  وبالتففالي فانففو سففد يحففدث تمففا بففاألوزون عمففذ بلففد أميففاب عديففدة  السففيارات 

 حيث تمتص النباتات األوزون بقكب سمبي من خالب الثهور 
 

 ثاني أكسيد الكبريت: 
النباتفففات الملرضفففا لمسفففتويات قفففبيا ساتمفففا بصفففورة متزامنفففا مفففن ثفففاني أكسفففيد الكبريفففت سفففد تصفففاب 

كب عففام تصففب  باالصفففرار او فقففدان الكموروفيففب فففي عففروم وحففواا االورام   ىفف ه المنففاطم المصفففرة بقفف
 منتفخا  في حاالت اإلصابا القديدة يحدث تنخر لحواا االورام والمناطم بين اللروم 
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ثففاني أكسففيد الكبريففت فانففو يتكففون أثنففاء عمميففات الصففير   عنففد إنتففاج حففامض الكبريتيفف  أو أثنففاء احتففرام 
 الحرارة والرطوبا عاليا الفحم أو الزيت  تزداد احتماليا تما ثاني أكسيد الكبريت عندما تكون درجا 

 
 Plants Nutrient Deficiencies. رما  نقص العناصا 2

 المسبب 
نقص اللناصر اله اايا الرايسيا )نتروجين و فسفور و بوتاسيوم وكالسيوم ومهنيسيوم وكبريت( أو 

 الثانويا )بورون وحديد ونحاس ومنهنيز وزن  وموليبيديوم ( 
 

 االعراض 
 النرتاوجرن: 

نالحففظ عالاففم الضففلا اللففام بحيففث    اض الففنقص بففالظيور عمففذ األورام السفففميا البالهففاتبففدأ أعففر 
لفففون األورام   ات أعنفففام سصفففيرة و تظيفففر عروسيفففا بقفففكب واضففف  –متصفففمبا  –تصفففب  األورام مسفففتقيما 

اخضففر قففاحب فففي المراحففب األولففذ و سففد تظيففر ألففوان صفففراء أو حتففذ حمففراء كممففا تقففدمت مراحففب النمففو 
ثمففار الخيففار تكففون رفيلففا  امففا البطففيخ فيكففون صففهير   وفاتحففا المففون و ات  أزىففار النبففات   وتففدني ملففدب

 سقرة رسيقا وب ور صهيرة 
 

 الفوسفوا: 
واألورام صفهيرة ضفيقا و متطاولفا و    تبدأ أعراض النقص بالظيور عمذ األورام السففميا البالهفا

تلاني من نقص الفوسفور أزىفاًرا رديافا الجفودة تنتج القرعيات التي    يصب  لونيا اخضر مزرم أو سرمزي
  وتنتج ثمار سميما وايضا ب ور سميما 

 
 البوتاسروم: 

واألورام  تظيففر عمففذ األورام الحديثففا بقففكب بقففت بنيففا والتفرعففات الحديثففا تكففون رفيلففا وطويمففا  
 القديما تصفر حوافيا ثم تتحوب إلذ المون البني ثم الجفاا والسقوط المبكر  

غالًبا ما تكون ثمفار الخيفار ضفيقا ففي  البوتاسيوم ينتقب من األجزاء القديما إلذ األجزاء الحديثا  
نيايففا السففام   ممففا يلطففي الثمففار مظيففًرا عمففذ قففكب مضففرب  ثمففار البطففيخ تكففون  ات طلففم مففر ونسففيج 

 سوي 
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 الرمغنرسروم: 
اصفففرار أو احمففرار األورام مففت  تبففدأ أعففراض الففنقص بففالظيور عمففذ األورام السفففميا البالهففا بقففكب

ومفت تقفدم الفنقص تظيفر مسفاحات ففراء    ظيور مساحات مختمطا من المفونين األخضفر الباىفت و الفداكن
 بين اللروم تتحوب إلذ أنسجا ميتا   وتظير أعراض النقص في الترب الحامضيا و الرمميا

 
 الحدرد: 

ذ اللفففروم خضفففراء أو تميفففب إلفففذ يظيفففر الفففنقص عمفففذ األورام الحديثفففا عمفففذ قفففكب اصففففرار وتبقففف
االحمفففرار ففففي حفففاالت الفففنقص القفففديد   وففففي حفففاالت الفففنقص القفففديد تأخففف  األورام لفففون ابفففيض محفففروم 
الحواا   ويرجت  ل  إلذ عدم سدرة الحديفد عمفذ الحركفا ففي النباتفات  وتظيفر أعفراض الفنقص ففي التفرب 

 القمويا الكمسيا
 

 الكالسروم: 
عمففذ األورام اللمويففا الحديثففا و القمففم الناميففا بحيففث تتقففوه االوارم تبففدأ أعففراض الففنقص بففالظيور 

وتتكففون النقففرة المففرة عمففذ    الحديثففا و تصففب  باىتففا الخضففرة   وتتقففكب بقففت بنيففا ميتففا عمففذ حففواا الورسففا
الثمار   عادة ما تظير أعراض النقص في الترب الحامضيا و الرمميا اما النمو الج ري ضليا و يظير 

 ذ أطراا الج راسوداد عم
 

 الرمنغنرز: 
ففي حالفا الفنقص القفديد تحفوب المفون إلفذ    اصفرار االورام مت بقاء اللروم خضفراء لمفدة طويمفا

 بني متبوع بتثقب االورام ووسا النمو   
 

 البواون: 
وظيور األفرع الجانبيا عمذ قفكب وريفدة    وسا نمو األنسجا الميرستيميا في القمم الناميا لرفرع

 ياد سماكا االورام و ميميا لاللتفاا و التجلد وسرعا كسر االورام   توسا األزىار و عدم اللقد  وازد
 

 الرمولربدرنوم: 
 سما التفرعات  –وضلا نمو المجموع الج ري    تمون األورام باألصفر و البني

وايضفففا تكفففون أعراضفففو مقفففابيا لفففنقص النيتفففروجين  تلفففاني النباتفففات مفففن التقفففزم   حيفففث تتطفففور 
غالًبفففا مفففا تففف دي التربفففا قفففديدة  اإلصفففابا باصففففرار لحفففواا االورام   ممفففا سفففد يففف دي إلفففذ ظيفففور االحتفففرام 
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سفد يف دي االسفتخدام المففرط أو غيفر المتففوازن  الحموضفا أو القمويفا إلفذ نقفص كبيفر وثفانوي ففي اللناصفر 
 لرسمدة أيًضا إلذ عدم توفر بلض المه يات الدسيقا لمنبات 

 
 العالج : 

م برنفففامج سفففماد متفففوازن مناسفففب لمتربفففا والمحصفففوب  يمكفففن أن تسفففاعد رش المهففف يات ففففي اسفففتخدا
تصففحي  اللديففد مففن أوجففو الففنقص فففي اللناصففر  غالًبففا مففا يفف دي تهييففر درجففا الحموضففا فففي التربففا إلففذ 

 القضاء عمذ مقاكب النقص أو السميا 
 
 Physiological fruits diseases. االرماا  الفسرولوجرة لمثرماا 3

 المسبب : 
 ظروا بيايا غير مالاما 

 االعراض 
 تعفن الطاف الزهاي لمثرماا: 

تظير نيايا الزىرة لمثمار مظيًرا جمدًيا داكًنا  وسد تتطور األعراض حتذ يتحوب لون نيايا الفاكيا 
 بالكامب إلذ المون األسود ويتلفن 

 
 القمب األجوف لمثرماا : 

فففي النمففو اسففتجابا لظففروا النمففو    بسففبب تسففارعياحففدوث تقففققات فففي لففب ثمففار الرسففي الففداخمي 
 المثاليا 

 
 التمون الفاتح لوسط الثرماا : 

يتميز ى ا االضطراب ببقاء السط  السفمي لثمار الخيار فات  المون بداًل من أن يتحوب إلذ المفون 
 األخضر الداكن 

 
 تنخا قشاة الثرماا : 

ميتفا   صففمبا   جاففا  ات لففون بنفي محمففر يحفدث بقفكب عففام ففي البطففيخ والرسفي عمففذ قفكب بقففت 
مفم إلفذ منفاطم  3إلذ بنفي أو بقفت مفن األنسفجا ففي سقفرة الفاكيفا  تتنفوع المنفاطم المتفأثرة ففي الحجفم مفن 

 ميتا واسلا في جميت أنحاء الققرة بأكمميا 
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نسفجا الميتفا في الرسي   ال تظير األعراض من الخارج ونادًرا ما توجد في المب  في البطيخ   سفد تمتفد األ
 إلذ لب الثمرة  وتتطور لتظير عمذ سط  ثمار البطيخ  

 
 سرمطة او لسعة الشرمس: 

 ظيور المناطم البيضاء عمذ الثمار 
 

 قروط تطور األعراض:
 : عفن الطاف الزهاي 

 يرتبط ى ا االضطراب بلدم كفايا امتصاص الكالسيوم وفترات متناوبا من التربا الرطبا والجافا  
 

 القمب األجوف لمثرماا : 
ىنا  مكون وراثي لي ا االضطراب ولكن ظروا البيايا غير المالاما ان تكون مرتبطا بالظروا 
التفي تف دي إلفذ التمقففي  السفيي )تمقفي  كففااك للقفد وتكفوين الثمففار ولكفن ال يكففي لتخصففيب نسفبا عاليفا مففن 

 البويضات(   يمييا نمو سريت لمثمار   
 

 الثرماا :  التمون الفاتح لوسط
 يظير عادة عمذ الثمار الناميا عمذ تربا باردة ورطبا 

 
 تنخا قشاة الثرماا : 

تختمفا  يلتقد أن الظروا البيايا ت دي التي الذ اجياد عمذ النباتات إلذ ظيور ى ا االضطراب 
 القابميففا باإلصففابا بيفف ا المففرض بففاختالا األصففناا  ويحففدث بقففكب متقطففت فففي المحاصففيب   ويلتقففد أنففو

   مرتبط بالبكتيريا التي سد تكون موجودة في الثمار 
 

 سرمطة او لسعة الشرمس : 
 يتطور خالب طقس الصيا الحار عندما تتلرض الثمار فجأة القلا القمس المباقرة  

 
 العالج والوقارة :

 تعفن الطاف الزهاي لمثرماا: 
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تكفون قفديدة عمفذ النباتفات  تهطيا النباتات لمحفاظ عمفذ رطوبفا التربفا ففي الفتفرات التفي ممكفن ان
واحتماب ظيور الحالا فييا   استخدام أسمدة الكالسيوم وتجنب المستويات اللاليا من النيتروجين  استخدام 

 الري بالتنقيط لمتحكم في إدارة المياه 
 

 القمب األجوف لمثرماا : 
ات لبففرامج تجنففب زراعففا اصففناا الرسففي التففي تميففب إلففذ إظيففار سمففب أجففوا  تنفيفف  أفضففب الممارسفف

 الري والتسميد 
 

 التمون الفاتح لوسط الثرماا : 
 تجنب النيتروجين المفرط 

 
 تنخا قشاة الثرماا : 

 تجنب الجفاا واالجياد في البطيخ 
 

 سرمطة او لسعة الشرمس : 
 تجنب زراعا االصناا التي تسقط اوراسيا طبيليا مما يلرض الثمار لالصابا بالمرض
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  القرعيةالعائلة حماصيل امراض 

Diseases of Cucurbitaceae Crops 
 
 Bacterial Wilt of Cucurbitsالذبول البكتيري في القرعيات  مرض. 5

 أهمية المرض 
و  ويد  نبدشض ابدا ر  يصيب انواع القرعيات ما عداا الريدا الديي ير شدر  دايا المقاومدض لممدرض  

 المرض عمى ان  ار انافس الايار ونمو الرا ل والظرو  الجويض البا اة   

 
 أعراض المرض 

عشارة عن  الا وريض او اكثر من عروييا يمييا  الا ويشول جميع االوراق ومن ثم مو يا مع            
جفا  ، يصشح الباق المصاب طري وي غير لونو ليصشح  احب ومن ثم ييشل ويج  ، فا حالض 

اوعيض االصاشض غير مؤا يو لممبشب المرضا يكون  طور المرض شطاء ، يروا بشب اليشول الى انبااا 
الا ب شالشك ريا واميط من البكريات والشرو ينات  وال ا  منع مرور الماء والمواا الغيا يض ، عنا ااي 
مقطع عرضا لمباق المصاب والضغط عميو ششاطن االصشع وبحشو شمط   ينبحب رابب شك يري 

   صيب عمى ىي ض ايوط لزجض وىيه الطريقض يمكن اب رماليا ل  ايص المرض شالحقل  Oozاشيض 
الشك ريا كيلك الثمار المازونض و كون االعراض اما ش كل  رفن اااما فقط كما يحاث لثمار القرع 
الربما ، او يرافق ال رفن الاااما ظيور شقع او  مطاات بوااء عمى البطح الاارجا لمثمرة   حا ىيه 

 شاألحياء الثانويض    الشقع فيما شينيا  و كشر ، الثمار المصاشض فا المازن  صشح عرضض لإلصاشض

 

 مسبب المرض 
عصددويض يصدديرة مفددراة او فددا ازواج  Erwinia  tracheiphila ي بددشب المددرض عددن الشك ريددا

ابواط حبابض لمجفا   قضا ف رة ال  اء فا مراة انافس القثداء الماططدض  8- 4 بالشض لصشغض كرام ليا
الرشيع عنا  غييض الح رة عمى القرعيات  اال الشك ريا والمشقرض ال ا  ر ما عمييا الشك ريا فا االن  ار وفا 

عن طريق الجروح من قمض الى االوعيض الا شيض   كاثر فييا من  رة الى اجزاء النشدات  رمدل افدرازات الشك ريدا 
 عمى غمق االوعيض مبششض اليشول ين  ر المرض شوابطض انافس القثاء 

 
 
 



 .......قسم وقاية النباتراض خضر وحممية ..........حماضرات ام

2 
 

 دورة المرض 
وفا الرشيع عنا  غييض ،    ا الشك يريا ااال القناة اليضميض لانافس القثاء الماططض والمشقرض 

وعناما  صل ىيه الح رات عمى اوراق القرعيات  حاث جروحًا عميقض و اال الشك يريا االل الجروح 
اعاااىا و كون الشك ريا الى اوعيض الا ب   كاثر شبرعض و ن  ر الى جميع اجزاء النشات ،   ضاع  

البكريات والشرو ينات ال ا  ريق عمل االوعيض الا ب وشال الا يقل  افق الماء ااال االوعيض المصاشض 
الى حوالا الامس ، وىيا االنافاض فا الماء يوضح حجم االنبااا فا  مك االوعيض ، كيلك  ن  ر 

ثض ال ا  قوم كيلك  شنقل االصاشض  من الشك ريا عن طريق اجزاء فم الانافس الم غييض عمى النشا ات الممو 
ايام من االصاشض   7-6النشا ات المصاشض شالشك ريا الى البميمض ،  ظير اعراض اليشول عمى النشا ات شرا 

 ير من  2-5يوم    شقى الشك ريا حيض فا اوعيض النشا ات المي ض شرا  55وييشل النشات ش كل كامل يشل 
 موت  مك النشا ات   

 ل المباعاة فا ان  ار المرض : ومن عوام 
 القارة المرضيض لمرزلض الشك يريض     1

 حبابيض انواع واصنا  القرعيات المزروعض     2

 الظرو  الشي يض البا اة     3

 اعااا انافس القرعيات وعمر النشات     4
 

 المكافحة 
    زراعض االصنا  المقاومض  1

لمحدددا مدددن ان  دددار الشك ريدددا المبدددششض % 66% او ايدددازينون 55شمشيدددا بدددفن مكافحدددض اندددافس القثددداء   2
 لممرض  

 فرز الثمار المصاشض و ازين البميمض فا اماكن نظيفض ومرقمض    3
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 دورة مرض الذبول البكتيري على القرعيات

 

 Cucumber Mosaicموزائيك الخيار  . مرض6

 أهمية المرض 
ين  ر المرض فا جميع انحاء الرالم ويياجم عوا ل نشا يض عاياة من الاضروات ونشا ات            

الزينض واالاغال وىو ميم فا الزراعات المحميض والحقل ،واىم النشا ات ال ا  ياجم من يشل الفايروس ىا 
وليا وشقيت النشا ات ال ا  روا الايار والشطيخ والقرع والفمفل والبشانغ والطماطض والكرفس والشنجر والفاص

الى الرا مض الصميشيض والكالايوال   يا  بشب االصاشض فا شرض الحاالت الى  امير ثمث او نص  النشا ات 
وفا حاالت النشا ات الحبابض يا  ؤاي االصاشض الى ابارة جميع النشا ات كما عنا زراعض اصنا  من 

 القرع الربما الحبابض   

 أعراض المرض 
 6 حاث االصاشض فا االباشيع االولى من عمر النشات ولكنيا  حاث عناما يكون عمر النشات ال 

ايام من ال مقيح وال ا  كون ش كل  شريش و  وه عمى االوراق  5-4اباشيع فاكثر ، و ظير االعراض شرا 
ى نص  فا حجم النشا ات المصاشض ال و قزم و كون حوا  االوراق مجراة شا جاه االبفل مع اا زال

يصر فا حجم البالميات النشات واعناق ونصل االوراق وشبشب يلك  ظير اوراق  بحجميا الطشيرا شبش
النشا ات ش ك م زاحم ، االعراض عمى االوراق القايمض  ظير ش كل مناطق صفراء ثم  ن ار فيما شرا 
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 ال فرعات واالزىار والثماراض فا والصاشض  ؤاي الى  بايط االوراق  ، كيلك  رمل االصاشض عمى اناف
و كون االصاشض عمى الثمار ش كل ثآليل يات لون ااضر فا ح او اشيض مع مناطق اضراء ااكنض ، 

  بشب االصاشض   وه الثمار مع اك باشيا الطرم المر  

 
 المسبب ودورة المرض : 

يدًا فدايروس كدروي ، ين قدل الفدايروس مكيانيك Cucumber Mosaic Virus (CMV)فدايروس  
 من االل شيور الايار الشرى وال ين قل من االل شيور الايار المزروع   

و  Myzus persicae  ،M. euphorbiaeين قددل الفددايروس شالح ددرات وااصددض المددن  مثددل :  
Aphis gussypii   

يقضدددا الفدددايروس ف دددرة ال ددد اء فدددا عوا ميدددا الشريدددض المرمدددرة ومنيدددا االاغدددال وكددديلك نشا دددات الزيندددض  
اصدديل وال ددا  رمددل كمصدددار مبدد مر لمفددايروس بدددنض شرددا ااددرى   وفددا الرشيدددع ين قددل الفددايروس مدددن والمح

النشا دددات المصددداشض الدددى البدددميمض شوابدددطض الح دددرات النايمدددض ، ويدددؤثر الفدددايروس عمدددى الرمميدددات الحيويدددض فدددا 
رضدويض وزيدااة النشا ات الايار مما يؤاي الى زيااة مرال ال نفس وزيااة  ركيز شرض االحمداض االمينيدض و 

 ، كيلك يقوم الراممين شن ر المبشب  فا الحقل من االل اياييم ومالشبيم  ن اط االنزيمات 
 

 المكافحة 
 اب رمال اصنا  مقاومض     1

 ال امص من االاغال وشقايا الروا ل النشا يض ال ا يمكن لمفايروس الشقاء عمييا    5
النشا ات الطويمض نبشيا مثل اليرة يقمل او يؤار احاطض الحقول شحواجز من االل زراع يا ششرض   2

 االصاشض االوليض  
 مكافحض الح رات النايمض     3

  غطيت النشا ات عناما  كون كثافض ح رة المن عاليض جاا وشرا انافاضيا  زال ىيه االغطيض    4
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 Squash Mosaicموزائيك القرع  . مرض7

 أهمية المرض 
وايضا الريا  ويدؤاي الدى ابدا ر فدا المحصدول  صدل الدى نصد  يصيب القرع والشطيخ والايار  
 كمي و 

 أعراض المرض 
ً  داخول البوذوريبشب موت لمشاارات ن يجض اصاش يا شالفايروس الدا يكدون     والنشا دات ال دا  محموو

   كون االعراض عمدى االوراق ش دكل شقدع شاى دض حجم اصغر من النباتات السميمة   صاب فيما شرا  كون
شض مع شقع اضراء ااكنض  ر فع عن االجزاء البميمض و كون الرروق ايضا  دفافض ويحصدل ايضدا   دوه م راي

لنصدل الوريدض ش دكل  فصديص غدا ر  ا دزل الدى ا درطض رفيردض   واالزىدار  ظدل مقفمدض وال  رقدا وان عقدات 
  كون ثمارًا م وىض  

 
 مسبب المرض 

  ين قل ميكانيكيًا شوابطض الرصارة   كروي ال كل  Squash Mosaic Virus (SMV)فايروس  
 وين قل ايضًا عن طريق الشيور شنبب م فاو ض حبب المحصول   

 
 المكافحة 

 اب رمال اصنا  مقاومض     1

 زراعض شيور االيض من الفايروس ويراعى عام زراعض الريا شجوار القرع وشالركس     2

 القضاء عمى االاغال ال اشرض لمرا مض القرعيض     3

مكافحض الح رات ال ا يا  نقل الفايروس ش كل ميكانيكا اثناء ان قاليا من نشات مصاب الى بميم   4
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 أمراض الخضــر البقوليــة
 Ascochyta Blight لفحة االسكوكايتا عمى الباقالء والبزاليا-1

 ينتشر المرض على الباقالء بصورة واسعة وينتقل عن طريق البذور.
  : األعراض والعالمات

بقععر رماديععة ةاتيععة ةععذ الوسععط ذار يععوان ميمععرة او بنىسععوية داظنععة علععى ا وراق تظيععر 
ظعذل  تظيعر علعى السعيقان واعنعاق ا وراق يمظن رؤيتيا بعالعين الموعردة   بيا نقط سوداء صغيرة 

امعا   مرظزيعةعلى األوعية البظنيدية التذ تنتظم غالبا ةذ يلقار وىذه البقر تيتوي بشظل متطاول 
ويصعععيل البعععذور  تصعععل العععى البعععذورتمتعععد ا صعععابة لا وراق و ظمعععا ةعععذ علعععى القعععرون ةتظيعععر البقعععر 

المتظونة وتظير األعراض على البذور ةى صورة تلون بنعى علييعا وغالبعا معا يتطعور إلعى تقريعار 
 مستديرة أو غير منتظمة.

  Ascochyta fabae يسبل المرض الىطر الناقص : المسبب ودورة المرض
ن اوسام بظنيدية دورقية الشظل ليس ليا عنق بداخليا سبورار عديمة اللعون مسعتطيلة يظو  

  .معظميا من خليتين
ةذ غالن وةلقار البذور المصابة ليسبل ا صعابة ا وليعة غزل ةطري يبقى الىطر بيياة 

م المتظونعة اما الثانوية ةتسعببيا دةععار الوعراثيييث يصيل ا وراق ا ولى وميور سويق البادرة   
 .  او يبقى مر متبقيار النباتار باليقلاو الرياح الميملة با مطار والمنتشرة ةذ اليواء الرطل 

  : المكافحة
  زراعة بذور سليمة-1
 غم/ ظغم 5 معاملة البذور بالظابتان-2
  ومر ويرق بقايا الميصول-3
 غم/لتر ماء. M-45 3 رش اليقل المصال بالظابتان او الدايثين-4
 
  Root & Foot Rot of Beans تعفن جذور وسيقان الفاصولياء-2
. للوعذور عىعن تسعبل التعذ ا قتصعادية األمعراض أىعم معن ويعتبعر العالم ةذ الشائعة األمراض من

 نسعبة تصعل وقعد المداريعة  وتيعر المداريعة والمنعاطق الرطعل  المناخ ظرون تير المرض ينتشر
يسبل ضعىًا للنباتار النامية مما ينتج عنعو قلعة  و  ا %100 إلذ الميمية البيور داخل الخسائر

 الميصول . 
تعىععن للبععذور ومععور للبععادرار قبععل ظيورىععا او بعععد ظيورىععا وتعىععن للوععذور  : األعــراض والعالمــات

معر تقريععار بنيععة يمعراء علععى السععاق اسعىل سععطب التربععة وتسعبل تيليععق ظامععل للسعاق مسععببا موتععو 
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 . وةععععععذ يالععععععة ا صععععععابة بععععععالىطرRhizoctonia solani المسععععععبلا صععععععابة بةععععععذ يالععععععة ظمععععععا 
Pythium  ةععا عراض بشععظل تعىععن للبععذور ومععور البععادرار بععدون تلععون مععر تيععرأ الوععذور. امععا ةععذ
قعرح علعى الوعزء تةالىطر يسبل تعىن وان للوذور معر ظيعور  Fusarium solani يالة الىطر

ةيعو يسعبل  Sclerotinia sclerotiorumالىطر  السىلذ للساق مسببا ضعن النبار ةقط . اما
مور البادرار وذبول ا وراق وا ةرع اليديثة مر ظيور نمو ابيض بو اوسعام يوريعة سعوداء ظمعا 
توود ةذ السعيقان ايضعا ويسعبل تعىعن طعري للقعرون . تبقعى الىطريعار المسعببة للمعرض ةعذ التربعة 

 وبقايا النبار .
 يوريعة أوسعام صورة على آخر إلذ نمو موسم من Rhizoctonia solani الىطر يبقى 

 طريق عن ينتقل وقد المعمرة  النباتار على أو التربة  ةذ المصابة النباتار بقايا ةذ ميسيليوم أو
ةيبقى بين موسمين بشعظل سعبورار بيضعية او غعزل ةطعري ةعذ  Pyhium sppاما الىطر  البذور 

ةيبقى بشعظل سعبورار ظالميديعة او ظونيديعة ةعذ  Fusarium solaniمتبقيار النباتار اما الىطر 
 . التربة او مخلىار النبار العائل 

 
  المكافحة :

 بذور خالية من المسبل  -1

  .Benomyl  Thiabendazole  Captan:التالية الىطرية بالمبيدار التربة معاملة -2

   ومر بقايا النبار ويرقو -3

م بذرة مر غوم / ظ3مثل ريزولظس ر بمعدل  يمعاملة البذور قبل الزراعة بمطير ةطر  -4
 %(1إضاةة مادة  صقة مثل ميلول الصمغ العربى )

 العناية بالري والتسميد. -5

 
 Broad Bean Rust صدأ الباقالء-3

 الضععرر ويتوقععن. نوًعععا الرطععل البععارد الوععو المععرض ىععذا يالئععمو مععن اىععم امععراض البععاقالء 
 ةعذ المعرض ىعذا ويختلعن  نتشاره  المالئمة الووية الظرون وعلى ظيوره ميعاد على عنو الناتج
 ةييعا يشعتد التعذ السعنين ةعذ الميصعول علعى يقضعذ ويظعاد آخر إلذ موسم من ظبيًرا اختالًةا شدتو
 .وبائية بيالة

 
  :األعراض والعالمات

 ةذ أشدىا على وتظون اإلصابة تزداد ثم   الثانذ ظانون شير أواخر ةذ عادة المرض ظيور يبدأ
 مستديرة اللون بنية اليوم صغيرة يوريدية بثرار ظيور اإلصابة أعراض وأول. واذار شباط شير
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 ةذ البثرار ىذه لون ويتيول والثمار السوق على ذل  بعد تظير ثم األوراق  سطب على نوًعا
ويختلن شظل البثرار  .التيليتية الوراثيم لتظوين نتيوة المسود البنذ اللون إلذ الموسم آخر

المووودة على األوراق عن نظيرتيا ةى الساق ييث تظون البثرار المووودة على األوراق ذار 
 تظون ضعيىة التظوين وبذورىا ضامرة.المصابة الثمار التذ تتظون على النباتار . شظل مستدير

 
 الىطريععار مععن وىععو.  Uromyces viciae-fabae الىطععر البازيععدي : المســبب ودورة المــرض

 دورةالبعاقالء    نبعار علعى أطعواره وميعر يمضذ   Autoecious العائل وييد التطىل  اإلوبارية
 قعدرتيا ةذ تختلن الىسيولووية السال ر من العديد وللىطر  (Macrocylic) طويلة الىطر يياة

 بقايععا ةعذ المووعود التيليتيعة الوعراثيم األول المصعدر اإلصعابة  ليعدوث مصعدرين يووعد. اإلمراضعية
 إلعععذ المصعععابة اليقعععول مععن بعيعععدة لمسعععاةار تنتقعععل التععذ اليوريدبعععة الوعععراثيم أو السعععابق  الميصععول
 التيعععارار بواسععطة اليوريديععة الوععراثيم انتشععار طريععق ععععن األوليععة العععدو  وتيععدد. السععليمة األخععر 
 . الطبيعة ةذ للىطر واألسيدي البظنى الطور يشاىد ما نادرا.  بعيد مساةار إلذ وتيمل اليوائية
بشعظليا البيضعوي ولونيعا البرتقعالذ معر ووعود اشعوا  رقيقعة علعى سعطييا السبورار اليوريدية تتميز 
 بنيعة يوريديعة بثعرار تظيعر   مظونعة انبعول انبعار يختعرق ععن طريعق الثغعور ىعذه السعبورار تنبعر 
 النمعععو موسعععم خعععالل الثانويعععة اإلصعععابة وتتظعععرر المصعععابة  النباتعععار سعععاق أو األوراق علعععى اللعععون

 السععوداء التيليتيعة البثععرار تتظعون وأخيععرا المالئمعة البيئيععة الظعرون تيععر اليوريديعة الوععراثيم بواسعطة
 .النمو موسم نياية من بالقرلعلى ا وزاء المصابة  اللون

 
  المكافحة :

 .  مقاومةالصنان وتربية ا زراعة  -1

 .  خطوط ةذ الزراعة طريقة وتىضل الظثيىة الزراعة تونل -2

بقايا الميصول المصال باليرق وذل  للتخلص من الوعراثيم اليوريديعة التعذ التخلص من  -3
 ينشأ منيا المصدر األول لإلصابة.

  تونل الزراعة الظثيىة وخىض الرطوبة -4

 أعععراضظيعور  بدايعة عنعدبصعورة وقائيعة وقعر ايتمعال ظيععور ا ععراض او  النباتعار رش -5
 /لتر ماء ويظرر عند الياوة.3 غم1 دايثينبال المرض
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      Anthrancnoseاالنثراكنوزمرض  -

 Colletotrichum lindemuthianum المسبل : ةطر
 

 األعراض
بقعر غعائرة صعىراء إلعى بنيعة اللعون علععى البعذور المصعابة بزراعتيعا يتظعون علعى األوراق الىلقيععة  -1

 بقر مماثلة يتظون بيا وراثيم الىطر الظونيدية وردية اللون ةى الوو الرطل
السعويقة الونينيعة السعىلى ويتظعون علييعا بقعر صعغيرة ذار لعون أيمعر قعاتم ثعم تسعتطيل  تصال -2

 وتمتد ألعلى نيو الساق وتأخذ شظل التقريار وتؤد  إلى تيليق الساق
تنقل الوراثيم معن التقريعار معر رزاز المعاء إلعى األعنعاق وأسعطب األوراق السعىلية وتظيعر بقعر  -3

ضًا وتظون صغيرة وذار لون أيمر قاتم بيضاوية إلى مستطيلة مماثلة  ظما تظير على القرون أي
ويصععير لونيععا أسععود علععى اليععوان وتصععبب غععائرة ةععى المرظععز وقععد تغطععى البقععر ظععل سععطب القععرن 
وتمتعععد اإلصعععابة معععن خعععالل القعععرن لتصعععل إلعععى البعععذور ظمعععا سعععبق ينتشعععر الىطعععر بواسعععطة الوعععراثيم 

بعاللمس ويععيش الىطعر ةعى بقايعا النباتعار المصعابة  الظونيدية مر رزاز المعاء واليعواء وينتشعر أيضعاً 
 ةى التربة على صورة مسيليوم ساظن.

  
 الظرون المالئمة لإلصابة

 إنخىاض من دروار اليرارة -1
 ووود الند  -2
 األمطار. -3
  

 المقاومة
 استخدام تقاو  سليمة -1
 اتباع دودة زراعية ثالثية -2
زالة اليشائش  -3  ويرق المخلىار.الخدمة الويدة وا 
لتر ماء وعند ظيور اإلصابة يمظن الرش  122وم/  252الرش الوقائى بالظبرير الميظرونى  -4

 02 –لتععععر مععععاء. بالتبععععادل مععععر التوبسععععين م  122وععععم/  352بمععععادة األنتراظععععول أو ظوبروأنتراظععععول 
 يوم. 15-12لتر ماء ظل  122وم/122بمعدل 
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 Common Blight المفحة العادية في الفاصوليا-
ـــات : او ةاتيعععة او مشعععبعة بالمعععاء  اءمنعععاطق خضعععر تظيعععر علعععى نصعععل الورقعععة  األعـــراض والعالم

نصععل الورقععة مععر الوسععطييا اصععىر اللععون تمععور مظونععة تقريععار وقععد تشععمل البقععر وععزء ظبيععر مععن 
تلععون بنععذ ةععذ الويععاز الوعععائذ وظيععور تلطخععار مائيععة علععى القععرون ووىاةيععا ةععذ يالععة ا صععابة 

   الشديدة .
امعععا اصعععابة القعععرون ةتظيعععر بشعععظل بقعععر صعععغيرة مشعععبعة بالمعععاء تلعععتيم معععر بعضعععيا مظونعععة 
تلطخار غيعر منتظمعة وةعذ الوعو الرطعل تظيعر ا ةعرازار البظتيريعة علعى سعطب البقععة   وتصعبب 

 البذور موعدة عديمة القيمة التوارية . 
 

  المسبب ودورة المرض :
عصعوية قصعيرة سعالبة لصعبغة ظعرام متيرظعة بسعوط  Xanthomonas phaseoli بظتريعا

 . وايد طرةذ تظون مستعمرار صىراء على الوسط الغذائذ الخاص 
ساظنة ةذ البعذور او بقايعا النبعار المصعال باليقعل مسعببة ا صعابة ا وليعة البظتيريا تبقى 

ل التشععققار ييععث تنمععو البظتيريععا بعععد زراعععة البععذور المصععابة وتلععوث سععطب الىلقععار المتظشععىة خععال
 لتصل الى الوياز الوعائذ ومن ثم الى الخشل . 

او بواسععععطة  امععععا ا صععععابة الثانويععععة ةتسععععببيا البظتريععععا المنقولععععة بععععاليواء الميمععععل بالرطوبععععة
  .يشرار قىازار ا وراق ومياه الري وا  ر وا نسان والييوانار 

 
  المكافحة :

  اصنان مقاومة -1
  تقاوي نظيىة -2

  دورار زراعية -3

  ازالة بقايا الميصول -4

 غم/ لتر ماء(.0.2 غمر البذور بالستربتومايسين ) -5
 

 Common Bean Mosaic موزائيك الفاصوليا -
تتوعععد ا وراق وتوععن وتتععدلى الععى ا سععىل . موزائيعع  علععى ا وراق والتىاةيععا لالسععىل  االعــراض :

 وتقزم النبار مر قرون صغيرة ضامرة.
 المسبب:
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قل بالبعذور تين Bean common mosaic virus (BMV) الىاصولياةايروس موزائي  
النبععععار يسععععل وقععععر اصععععابة النبععععار. ينقععععل الىععععايروس خععععالل يبععععول اللقععععاح و % 50-30 بنسععععبة

 ويشرة المن.المصال 
  : المكافحة

  اصنان مقاومة-1
  بذور سليمة-2
 مظاةية اليشرة الناقلة.-3
 

  الباقالء في مرض التبرقش -
 .البقوليار نباتار معظم المرض ىذا يصيل
 .Broad Bean Mottle Virusالباقالء  تبرقش ةيروس: المسبل

 :األعراض
 ثععم ا صععابة مععن أيععام ٠١-٨ بعععد العععروق شععىاةية المصععابة للنباتععار اليديثععة األوراق علععى يظيععر

 تقععرح الشععتاء ةععذ ةيظععون الزراعععة موسععم بععاختالن يدتععو تختلععن العععروق بععين تبقععر ويظيععر يتالشععى
 القمععة وتقتععل. الورقععة ظععل األسععود اللععون يشععمل ثععم أو  األوراق يععوان وتسععود(. خاليععا مععور) شععديد
 .شظل الوانبية واألةرع النبار على النمو مناطق وومير النامية
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 الباقالء  على التبرقش مرض مظاىر يوضب شظل
 :الىيروس انتقال طرق
 ا  يشعري بناقعل نقلعو ايتمعال اليقعل ةذ المرض انتشار ويظير الميظانيظذ بالنقل الىيروس ينتقل
 .سلبية نتائج الى أدر الخناةس من وصنن المن من أصنان خمسة بواسطة ا ختبارار ان
 

 :المكافحة طرق
 زراعة تقاوي معتمدة خالية من اإلصابة. -1
 مقاومة اليشرار الناقلة. -2
 زراعة أصنان مقاومة. -3

 

  Manganese deficiencyنقص عنصر المنغنيز  -
يظيععر المععرض ةععذ التععرل الرمليععة ويععدخل المنغنيععز ظعامععل مسععاعد ةععذ انزيمععار التععنىس 

 والتمثيل الضوئذ ونمثيل النترووين . 
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تظير ا عراض على ا وراق اليديثة ةذ قمة النبار ثم يمتد الى ا سىل ييث تتلون االعراض : 
يتى تتيول الورقعة العى العون ا صعىر او المناطق بين العروق بلون اخضر ةاتب ويستمر التلوين 

 البنذ وتلتن يوان ا وراق الى الداخل ثم تون وتسقط . 
 مرض غير طىيلذ ىو نقص عنصر المنغنيز المسبب : 
 المكافحة : 

. الععرش بظبريتععار المنغنيععز علععى المومععوع الخضععري للنباتععار وخاصععة ةععذ التععرل القلويععة يتععى 1
 يسترور النبار اللون ا خضر . 

 . تقليل قلوية التربة باضاةة الظبرير . 2
 

 

  Zinc deficiencyنقص عنصر الزنك  -
تظير بييئة برقشة صىراء بين العروق تبدأ على ا وراق اليديثة ثم تتيول الى البنعذ االعراض : 

 او الرمادي ثم مور ا نسوة المصابة   وتظون الثمار صغيرة وواةة . 
 مرض غير طىيلذ ىو نقص عنصر الزن  . المسبب : 
 المكافحة : 

 . رش الموموع الخضري للنباتار باستخدام ظبريتار الزن  عند ظيور اعراض المرض. 1
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  اخلضر الصليبيةحماصيل أمراض 

Crucifer crops diseases 
 محاصيل شائعة منها المهانة والقرنابيط والشوندر والفجل.الصميبية تشمل العائمة 

 
 Downy Mildewعمى المهانة والقرنبيط  البياض الزغبي -1

 :   األعراض والعالمات
بقووخ راووراه باعتووة سمووا الوووطو العموووي او صووفراه تشووبت التبوور ش تتحووول توودريجيا ظهووور 

الفطوور تتحود البقووخ وووبورا  ابويض يملوول حوامول زغوو  الوا لوون بنووا يقابمهوا سمووا الووطو الووفما 
 وتجف وتصفر االوراق وتوقط.

 

  : ودورة المرض المسبب
Peronospora parasitica  مدببوووووة تحمووووول تفووووورع لنوووووائا بنهايوووووا  مووووووتد ة يكوووووون

،  Oomycetesصووف وعووو موون  الوووبورنجيا  والتووا تروورغ موون لحووور الوووطو الوووفما لوو وراق.
يرتوورق االوراق سوون طريووق اللحووور وينمووو بووين الر يووا مرووو  ممصووا  دارمهووا لووم يرووول حواموول 
وووبورنجية  ووا مجوواميخ موون لحووور االوراق بالوووطو الوووفما تحموول سمووا طر هووا اكيوواس وووبورنجية 

دببوووة واالكيووواس بياووووية الشووووكل تنتشووور بالريوووان مووووببة االصوووابة اللانويوووة بتووووو ر سموووا اطوووراف م
و وود يكووون  ووا نهايووة المووووم ، والرطوبووة العاليووة °م20-8 الظووروف الجويووة وعووا الحوورارل المعتدلووة

 .دارل االنوجة Oospore الوبورا  البياية
 

 : المقاومة
 .  تهوية البيو  المحمية .1

 .   طخ االوراق المصابة وحر ها .2

، وواندو ان،  MZ 78 اع برنامج لمرش المتكورر كول اووبوسين مورل بالمبيودا  ريودوميلبات .3
 بريفكيور سما ان توتبدل المبيدا  كل  ترل.

 سند زراسة الشت    ا المشتل يج  ان تكون تربتها معقمة باحدى مواد تبرير التربة .  .4
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  White Rust الصدأ االبيض -2
 المهانة والشمحم والفجل والومجم وعو  ميل االعمية.يظهر المرض سما 

  األعراض والعالمات :
 وود تظهوور االصووابة سمووا االوراق والووويقان بشووكل بلوورا  بياوواه او صووفراه  اتحووة دائريووة 

و د تتحد وم  2الا  1متجمعة مرتفعة سن وطو الور ة تكون ا طار البلرا  من تكون منفردل او 
طحينووا ابوويض ناوووغ عوولب البلوورا  تتمووزق وووطو البلوورل ليظهوور موووحوق وسنوود لتكووون بلوورا  كبيوورل 
 وب  توميتت بالصدأ عو بوب  وجود البلرا  .و . Sporangiaالحا ظية وعو يملل الوبورا  

 
  المسبب ودورة المرض :

صووووووف الوووووولي يعووووووود الووووووا  Albugo candida يوووووووب  الموووووورض الفطوووووور البياووووووا
Oomycetes  سائموووةAlbuginaceae  يكوووون  وووا الطوووور ال جنووووا اكيووواس ووووبورنجية بشوووكل

و ول سما حوامل صولجانية اما  ا الطور الجنوا  يكون ووبورا  بياوية لا  حوواف مووننة 
تووب  االصوابة االوليوة وتكووين حوصومة تحمول ووبورا  ووابحة مهدبوة اموا حيث تنب   ا الربيوخ ل

المتكونوة  وا  Sporangia( ال جنوويةالحووا ظ الووبورانجية  االصابة اللانوية  تحدث سن طريق 
وتنتقووول بواووووطة الريوووان واالمطوووار واياوووا الحشووورا  التوووا تتحووولى سموووا النباتوووا  المصوووابة البلوورا  

 وا  Oosporeويقاوا الفطور  تورل التشوية بهيئوة لتنتقل الوا النباتوا  الووميمة لتحودث االصوابة . 
م وجوو رطو  والتوا تكوون  18-13يفاول المووب  درجوا  حورارل بواردل  .التربة ومتبقيا  النبوا  
 ندى سما النباتا  . 

 
  المقاومة :

 .التابعة لمعائمة الصميبية  حرق بقايا المحصول واالدغال-1
 اوبريفكيور او واندو ان حو  الحاجة. 78MZ الرش بالمبيد ريدوميل-2
 اوتردام اصناف مقاومة لممرض. -3
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 الصميبيةاو البقعة السوداء عمى العائمة  Leaf Spot االوراقتبقع  -3
يصي  المهانة والقرنابيط والشمحم والفجل موببا تعفن لمبلور ومو  لمبوادرا  سنود الزراسوة 

رداهل  وا  يووب  رووائر ا تصواديةبوللك وعوو  وتبقعا لو وراق وتموون لمقورص الزعوري  وا القرنوابيط
 .نوسية المحصول 

 
  : والعالماتاألعراض 

يمتود الوا بقخ بياوية سما الواق غائرل داكنة او ووداه سما االوراق الفمقية و دائرية بقخ 
امووا بالنباتووا  الكبيوورل  تظهوور بشووكل بقووخ سمووا االوراق الوووفمية الكبيوورل ًا لمبووادرا  االوووفل موووببا موتوو

صوابة سموا القورص لا  حمقا  دائرية متحدل المركز بمون اوود  حموا وسموا القرنوابيط تظهور اال
و ووا المرووزن وبتووو ر الحووارل والرطوبووة المناوووبتين يظهوور الريوووط  الزعووري بشووكل تمووون بنووا موووود
 .الفطرية بنية سما رؤس القرنابيط

 
  : المسبب ودورة المرض

او  A. brassicicolaاو  Alternaria brassicae الفطر النا صعو وب  المرض م 
A. raphani  تحمل  ا و ول  صيرل تتميز بتقويماتها العراية والطوليوة يكون وبورا  ممونة

مووببا االصوابة لمبولور روارجا تمووث تح  اغمفة البلور او  يحمل المايوميم بالبلور بصورل كامنة
والتوا تنتقول المتكونة سما االوراق بكميا  كبيورل الكونيدية  وبورا اما اللانوية  توببها ال، االولية 

الا النباتا  الوميمة سن طريق االريو او مياب الوقا ويفاول المووب  الجوو الرطو  سموا ووطون 
النباتوا  المصوابة  وا بهيئوة كونيودا  سموا الفطور ويشوتا م .  22-22النباتا  ودرجة حرارل من 

 .التربة
 

  المقاومة :
 . من مشاتل تتبخ الطرق الزراسية الصحيحةوميمة دايا  اوتردام  -1
 . د يقة 32لمدل  °م50 معاممة البلور  بل الزراسة بالماه الوارن -2

 . غم / لتر M- 45 3 رش الحقل المصا  بالدايلين -3

 الترمص من بقايا المحصول . -4
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 Clubroot الجذر الصولجاني في العائمة الصميبيةمرض  -4

والقوورنبيط يصووي  عوولا الموورض مجموسووة كبيوورل موون نباتووا  العائمووة الصووميبية ملوول الكرنوو  
 .والفجل  ا الرارغ لكنت  ميل الوجود  ا مصر والمف 

 :األعراض
ظهوور انتفاروا   .إصفرار أوراق النباتا  المصابة ولبولها راصة سند ارتفاع حرارل الجوو

كروية أو محزليت تشبت الصولجان سما جلور و واسد الويقان  ا النباتا  المصابة سند ا ت سهوا 
لا حوودل  ا صووابة  ووا طووور متوو رر تتاوورم تتاوورم مووخ تطووور الموورض  وتصووبو غيوور منتظمووة واث

الجوووووولور الجانبيووووووة وتظهوووووور ك صووووووابخ اليوووووود ومنووووووت أشووووووتق االوووووووم ا روووووور لمموووووورض وعووووووو موووووورض 
 .finger and toe disease التصوبخ

يؤدي تارم األجزاه المصابة إلا تمزق العناصر الوسائية مما يحدث تقزما ساما لمعائول 
 . ا مرحمة مبكرل  وتتيؤدي  ا النهاية إلا م

 

 :المسبب
Plasmodiophora brassicae  يعوووود الوووا صوووفPlasmodiophoromycetes 

 .  Kingdom: Protozoa البدائيا  لمممكةواللي يتبخ 
 :كيفية حدوث اإلصابة

الووواكنة إلووا التربووة وتبقووا بهووا الوووبورا  بعوود مووو  وتحموول الجوولور المصووابة تتحوورر منهووا 
وسنوودما تحووين الظووروف الم ئمووة  تنهووا تنبوو  لتعطووا كوول منهووا   لفتوورا  طويمووة محتفظووة بحيويتهووا.

الوووبورا  جرلومووة متحركووة تهوواجم العائوول وعووو مووازال  ووا طووور البووادرل والبوود أن يتووو ر الموواه لهوولب 
ومة الواكنة جولر النبوا  العائول و د يحدث أحيانا أن ت مس الجرل لكا توبو وتصل إلا العائل.

نموووا يرووورغ منهوووا بروتوب وووو  سوووار   وووا منطقوووة الشوووعيرا  الجلريوووة وال تعطوووا جرلوموووة متحركوووة واث
 .ترترق رمية العائل مباشرل

، التربووووة الممولووووة ،  الحيوووووانا المحمووووا ينتشوووور الموووورض سوووون طريووووق موووواه الووووري ، الوووووماد
انرفواض حورارل التربوة ، مووب  المراوا عوا لنموو ونشواط ال الظروف الم ئموة. و الشت   الممولة

 . الرطوبة العالية بالتربة ، وحمواة التربة

 
 :طرق المكافحة

 .إنتاغ الشت    ا تربة غير ممولة .1
 .سدم اوتعمال وماد بمدي مموث .2
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يمكن تعقيم التربة إلا دس  الارورل القصوي مخ ا رل  ا االستبار ومية المركبا   .3
 .بروميد الميلايل أو الكموروبكرين وغيرعاباوتعمال مادل الفابام أو 

 .إاا ة الجير المطف  لمتربة لتحويل التربة الحاماية إلا تربة متعادلة أو مائمة لمقموية .4
 .إتباع دورل زراسية مناوبة .5
 .زراسة أصناف مقاومة .6
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 العفن االسود او المفحة البكتيرية عمى النباتات الصميبية  -5
 االعراض : 

تحوودث العوودوى االولووا مووون البكتيريووا الموجووودل بالبوولور  يظهووور اووووداد سمووا طووول حا وووة 
نهايووة تجووف وتوووقط . وتظهوور نفووس االسووراض سمووا االوراق البالحووة بشووكل الاالوراق الفمقيووة و ووا 

( تكووون  اسدتووت باتجوواب العوورق الووووطا لووم تصووفر الور ووة وتوووقط . Vمنوواطق لابمووة بشووكل حوورف  
 الا تموث البلور .  وتصا  اللمار مؤدية

ول وووتدالل سمووا الموورض نعموول  طووخ لمووواق المصووابة  وون حظ حمقووة ووووداه  ووا منطقووة 
 الرش  . وتتميز بوجود جيو  مميئة بالبكتيريا رارغ الحزم الوسائية . 

 المسبب ودورة المرض : 
سصوووية  صويرل وووالبة لصوبحة كوورام . متحركووة  Xanthomonas campestrisبكتيريوا 

 طر ا واحد .بووط 
تقاووا البكتيريووا  توورل الشووتاه داروول ورووارغ البوولور و ووا بقايووا النبووا  بالحقوول ، و ووا الربيووخ 
وسند ظهور البادرا   وق وطو التربة تمور مون  ووق الوريقوا  الفمقيوة الوا االوراق االوليوة ورو ل 

الووا االوراق  اللحووور . وتتحوورك الووا االوووفل باتجوواب الووواق الووا ان تصوول الووا الحووزم الوسائيووة ومنووت
والمجموووع الجوولري ، وتحوودث العوودوى اللانويووة بواوووطة الريووان المحممووة بموواه االمطووار او مووخ ميوواب 

سمووا نقوول االصووابة موون نبووا  الووا اروور ،   الووري وادوا  الزراسووة والشووت   ، كمووا تعموول الحشوورا
 بواوطة البلور والشت   . اياا وينتشر 

 المكافحة : 
 . رالية من الموب بلور مصد ة تكون زراسة  .1

 دورل زراسية لمدل ل ث ونوا  ال تدرل امنها سما محاصيل صميبية  .2

 د يقة لم تحمس بماه بارد وتجفف .  32م لمدل  52معاممة البلور بماه دا ئ حرارتت  .3

زراسووة المحصووول  ووا تربووة جيوودل الصوورف مووخ اوووتردام الطوورق الزراسيووة التووا تقموول موون  .4
 الرطوبة . 

 التا تنقل الموب  من المراا الا الحقول المجاورل .مكا حة الحشرا   .5
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  اخلضر الصليبيةحماصيل أمراض 

Crucifer crops diseases 

 
 Turnip Mosaic Virus (TuMV)مرض موزائيك المهانة  -

يظير المرض في المناطق معتدلة الحررارة   ييمرما اي را فيرريس التالرل الحاللري ا مريد 
 اي فيريس التالل ا ميد اي فايريس الفجل . 

ينتلررل الفررايريس عرر  طريررق عرردد مرر  انررياع ي  مي اني ًيررا عررا  اشرر ل الاليانررة ميزائيرر  فيررريس ينتلررل
ررر م مارررل مررر  ال ررريخ ا   رررر  ررر م  Myzus persicaeحشررررة الم   Brevicoryneيحشررررة الم 

brassicae  ي  يتجايز الزم  الالز    تماب الفايريس دقيلة ياحردة اي اقرل مر  دقيلرة   ي رل  
لفايريس ييم   ا  تحتفظ االفايريس اقل مر  ارارل ا طيار الم تالفة لحشرة الم  م مم   ا  تنلل ا

 (.الم  م  حشرة) يالناقل الفايريس م  ل ل عائل ىي الصالياية لالعائالة تعيد التي ا دغالماعات . 
 Turnip Mosaic Virus (TuMV)المسبب : 

 Potyviridaeمن عائلة  Potyvirus والذي يعود الى جنس 

 
 االعراض : 
( TumV) الفرررايريس مالمرررالت ااحرررد المصرررااة يالاري الررري اللررررنايط زىررررة الاليانرررة ايراق

 مرط  عالرا اف رل اشر ل رؤيتيرا مم ر  يالتي م  5-2 م  حاللية يتالط ات تالعات اش ل ت ي 
 .  المحيري اليرقة

 متن ررة منراطق إلرا يرؤدي ممرا   تتجمرل يقرد تن ررات الرا التالط رات ىذه تتحيل اعد فيما
 . األيراق تماقط إلا يؤدي مما    ايرة

 جميررل فرري تظيررر أ  يم رر  متن رررة الررل عالييررا تظيررر قررد ال ارجيررة األيراق   الاليانررة فرري
 متن ررة يالرل العريق في تن ر ش ل عالا الاليانة انياع اعض في األعراض يتظير. الرأس أنحاء
 تشريه   يال ردل الفجل   الاليانة في. الناات م  ياحد جانب عالا ت ي  ما يغالًاا   الرأس أليراق
 .الفيريس م  ماللة أي مل شائعة أعراض ىي يالتلز  ميزائي    اارات   األيراق

 22-22 ارري  تترررايح حرررارة درجررات فرري حرردة أ اررر الفيررريس أعررراض ت رري    عررا  اشرر ل
 .مئيية درجة

 الشررديد التلررز  إلررا اللرررنايط ميزاييرر  يفيررريس TuMV افيررريس المتزامنررة العرردي  تررؤدي
 .شييًعا أ ار يالتلز  التالل ي ي    الدافئ الطلس  الل اما. الاارد الطلس في العريق يشفافية
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 المكافحة :
 ( .الم  م  حشرات) النياقل م افحة في لالمماعدة حشرية االمايدات رش ارنامج تنفيذ

 .الصالياية ا دغال عالا الل اء
 .الحلل  ارج يحرقيا مااشرة الحصاد اعد النااتات الايات جمل
 
  
 Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)مرض موزائيك القرنبيط  -

يظيررررر المرررررض فرررري المنرررراطق معتدلررررة الحرررررارة يايراررررا يامري ررررا   ييمررررما اي ررررا افيررررريس 
 الصيني يفايريس ميزائي  الاري الي .  الاليانةميزائي  

 
  Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)المسبب : 

  Caulimovirusالتي تعود الى جنس 
ررر م  ىرررذا الفيررريس ينتلررل ماررل مررر  ال رريخ ا   رررر ايامرررطة ا اررر مررر  نررياع مررر  انررياع الم 

Myzus persicae اليانةيحشرة م  م ال Brevicoryne brassicae ال اذب يم  م  اليانة  يم  م ال
ررر  اام انيرررا نلرررل فرررايريس  ررر  . جميرررل ا طررريار اليرقيرررة لالم  ايراق ال ررررفس يغيرىرررا مررر  حشررررات الم 

ادي  فترة  مي    ييرت  ا تمراب الفرايريس مر  قارل ىرذه الحشررات فري  CaMVميزائي  اللرنايط 
 فترة تترايح م  دقيلة الا دقيلتي  . 

ررر م المتةذيرررة عالرررا نااترررات مصرررااة حيرررث يحمرررل الفرررايريس عالرررا اجرررزاء الفررر  لحشررررات  الم 
 الفايريس . 

 
 االعراض : 

 اعررررد فيمررررا ا يراق قاعرررردة عنررررد ي اصررررة شررررفافة يتصررررا  العررررريق عالررررا ا عررررراض تظيررررر
 ت ررري .  ا يراق عالرررا متن ررررة الرررل العرررريق طررريل عالرررا غاملرررة   رررراء منررراطق تظيرررر ا عرررراض
 اصرررااتو الرررا تعررريد ال رررز  اانررراء اللررررنايط فررري تظيرررر التررري يالتن ررررات متلزمرررة المصرررااة النااترررات
 الحررارة درجرات فييرا ت ري  التري ايقرات فري ي اصرة االفرايريس النااتات اصااة يعند.  االفايريس
درجة الحرارة  .  امنة يت ي  يا حة اصيرة االمرض ا صااة اعراض عالييا تظير   قد مرتفعة

    22-61المناماة لالمرض تترايح اي  
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 المكافحة : 
 . جميل النااتات المصااة االفايريس يحرقيا اعيدا ع  الحلل . 6
. الرش االمايدات الحشرية لالل اء عالا النياقل يعمل ارنامج م افحة لالحشرات في اداية زراعة 2

 المحصيل يمتمر عالا طيل فترة الزراعة . 
اديالررررة عرررر   . م افحررررة ا دغررررال ي اصررررة ا دغررررال مرررر  العائالررررة الصررررالياية  نيررررا تعتاررررر  عيائررررل3

 المحصيل ا مامي . 
 

 االمراض الناتجة عن مسببات غير حيوية 
 نقص البورون  -

ت مرررر  اىميررررة عنصررررر الارررريري  فرررري العماليررررات الحيييررررة فيرررري يعمررررل عالررررا حفررررظ عنصررررر 
 ال الميي  اصيرة ذائاة يلو اار  اير في امتصاص الايتميي  يالنتريجي  .

يظير المرض في ا را ري اللالييرة حيرث يجرد ا  الاريري  اللاارل لالمتصراص يلرل  ايررًا 
فري فصرل الجفرراح   حيرث يرؤدي نلررص الاريري  الررا  1.5عرر   pHفري ا را ري الترري يزيرد فييرا 

زيادة حمي ة العصير ال اليي ينلص معدل ا  مردة يالمرياد المر رية يالحرد مر  عماليرات التحريل 
 الةذائي الاريتيني . 

 االعراض : 
تظيرررر اعررررض نلصرررو عالرررا النااترررات اييرررئ مررريت فررري نيايرررات اطرررارح ا يراق الحديارررة  

يالتفافيا يتةيير لينيا الرا الالري  الانري الممريد يقرد يرؤدي نلصرو  رذل  الرا ت ريي  رؤيس صرةيرة 
لرررنايط يتا ررذ الاررراع  المظيررر ال شرر  يالالرري  ا رجررياني النرراتج   ييظيررر اي ررا اشرر ل عفرر  فرري ال
ي فرري الن رراع ييتاررل ذلرر  تالرري  انرري يتشررلق فرري ا نمررجة يطعميررا مررر المررذاق   يقمرر  ا يراق مررائ

 الحدياة انية   يقد يؤدي نلصو ا ميات  ايرة الا عد  ت ي  رؤيس اللرنايط . 
اما عالا الاليانرة في ري  اشر ل ترا   اعنراق ا يراق ييحردث مريت يتحالرل دا رل لالنمرجة 

يت ي  اراع  جانايرة فتا رذ مظيررا شرجيريًا ييرؤدي نلصرو في ن اع الماق مل تالي  اني اي اميد. 
 الا تةير لي  حافات ا يراق فت ي  حمراء . 

 لايري  في التراة . المرض غير طفيالي نات م  نلص عنصر االمسبب ودورة المرض : 
 

 المكافحة : 
ا رافة الاريري  الرا الترارة اي رشرو عالررا النااترات فري ا را ري اللالييرة يمصردر الارريري   .6

مدة اي نارررره اي اشررر ل محالررريل   ييم ررر   الرررط الاررريري  مرررل ا مررر Boraxىررري الاررريرا س 
 مائي.
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 Hallow Stemالساق االجوف  -

يظيرررر المررررض فررري محاصررريل اللررررنايط يالاري الررري يالاليانرررة   حيرررث ي ررري  مر رررز المررراق 
الالحمرري متشررلق نتيجررة عررد  انتظررا  النمرري يظيررير فجررية اشرر ل متطررايل عالررا طرريل المرراق   يىررذه 
الفجية مم   ا  تتيمل الا نياية الناات لتنتج فتحة معر ة لالظريح الايئية ال ارجيرة يال ائنرات 

تصرررريايا يتمرررراب تالررررح لالنمررررجة ماررررل التعفنررررات يالتلرحررررات ايامررررطة الا تيريررررا الدقيلررررة الترررري قررررد 
 يالفطريات . 

يتمرراب عرر  ىررذه الحالررة ىرري عررد  انتظررا  الررري اي النمرري المررريل الفجررائي لالناررات ياي ررا  
الحرررارة العاليررة يقررد ت رري  ممررتييات النتررريجي  العاليررة لترري تعامررل ايررا النااتررات اانرراء التمررميد يقررد 

 ا نلص اعض العاصر الةذائية ال ريرية لالناات . يشتر  معي
 كيفية السيطرة عمى هذه الحالة : 

تجنب التمميد الشديد لالتراة يا عتدال فيو م   رالل التمرميد المترياز  . ياي را يجرب ا   
 ت ي   اافة النااتات اصيرة صحيحة . 

 
  Fusarium Yellows of cabbageمرض االصفرار الفيوزارمي  -

يصرريب عرردد  ايررر مرر  المحاصرريل الصررالياية فرري جينررل انحرراء العررال  . يشرر ص ايل مرررة  
  عالا الاليانة   يتظير ا عراض عالا النااتات  الل  6322عا   E. F. Smithم  قال العال  

 اية مرحالة م  مراحل النمي . 
ائررل تعتمررد ا عررراض عالررا درجررة الحرررارة يا  النااتررات المصررااة يم نيررا ا  تنمرري حتررا اي 

الصيح قال ا  تظير ا عراض يت ري  مرئيرة   ففري الادايرة يتحريل المجمريع ال  رري الرا لري  
اصررفر م  ررر ااىررت   قررد تترراار جميررل ا يراق اي جررزء منيررا اررا عراض . يفرري الحررا ت الترري 
تت شررح فييررا جررزء مرر  ا يراق فلررط فررا  نصررل اليرقررة يم رر  ا  يالتررح الررا ا عالررا نتيجررة ترراايرات 

  النمررري   يعنررردما تصررراب ا يراق المرررفالية فررري الادايرررة فرررا  المررررض يتلرررد  متجيرررًا الرررا عرررد  انتظرررا
 ا عالا نحي قمة الناات . يعادة تميت ا يراق يتتماقط قال ا يا  . 

مل تلد  عمر النميج المصاب المصفر يتحيل الا الالي  الاني ييصا  ميتًا ميل ال مر 
 صفر . ييصا  الجياز اليعائي انيًا غاملًا اي ا

 المسبب : 
 Fusarium oxysporum f.sp. conglutinansفطر يتال صح الفطريرات الناقصرة  

 .   F. oxysporum f.sp. raphaniاي 
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 دورة المرض : 
ييررراج  الفطرررر النااترررات مررر   رررالل الجرررريح ارررالمجميع الجرررذري   يالتررري تنشررر  عررر  طريرررق  

شرعيرات الجذريرة الاانييرة   اي نتيجرة ليجرريد العماليرات الزراعيرة غيرر المراليمة   اي نتيجرة لمرليط ال
 النيمراتيدا الرمحيررة فري االتراررة مرريرًا االلشرررة الرا الحررز  اليعائيرة   حيررث ترت  عماليررة النمري يت رريي 

 اعالرررا الرررا الجررررااي  ال ينيديرررة )مرررايرات  ينيديرررة الصرررةيرة يال ايررررة يال الميرررديا( يتنتلرررل الجررررااي 
  .النت  تيار ايامطو لالعائل ال شاية ا يعية
قد تميت النااتات المصااة اعد فترة يالتي   تميت ت ي  متلزمة ي عيفة   ا  ا صفرار  

 الجررااي  يتنرتج الترارة فري يا  جرااي  الفطر ال ينيديرة تالرافي ي  عالا جانب ياحد م  ا يراق . 
 .عديدة لمنيات التراة في تمتمر أ  يم   التي

تعتار درجة الحرارة التراة عامل محدد في ت شح المرض حيث ي ي  المرض في اقصا  
  يفي حالة ا صناح الحمامة ت ي  ا صااة يظيير ا عراض  35-61شدتو عند درجة حرارة 

   .  62عند 
 

 المكافحة : 
 . زراعة اصناح ملايمة . 6
. امرررت دا  عيامرررل ملايمرررة حيييرررة فطريرررة اي ا تيريرررة فانيرررا ذات ترررااير قررريي فررري ت فررريض ترررااير 2

 المرض يالتي تت  ا افتيا الا التراة قال الزراعة . 
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 أمــراض العائمـــة الزنبقية 
 .Onion Downy Mildewمرض البياض الزغبي عمى البصل  -

يصيييالمرضييلضلمروصييول مرليي ثل مرتييلميل يمناييلللييرلمرضمييتطفلمروييتلة للضيي لنيي لللمرلط ويي ل
لمرعتري ل.

 : Pathological symptoms and signsاالعراض والعالمات المرضية 
مصفلمللضمتطفل مسع لضنلموتنتتليٌظهللمرضلضلخالولاهليلمذملل ميستنل يت نلواتول

مروصوللرلمرحقولمرضصتال ممتستللم لمقهتلوتنجتهلحلت لمرليتحل،لنت نلمالعلمضلوهيئ لضمتطفل
اتحو لذمتلر لنلمخضللضصفللمرىلومرل رهتلماتتول محجتثلضخنلف ل عض ضتلنت نلذمتلاتول

رسيقتنلنظهللعلىلمفسلمروقع لنلمتيالافتل لمرىللضتةي للثلننح ولمرىلويض يلعلىلمال لمفل م
لمالصتو ل ل ح مضلهت لمرسو لممجيت لعن لمرنلمتيالعوتل  لهذه لماللج ممر لمرى لمرضتئو لمرومفسجر مرل ن
لممتستللمال لمفلعمةل ل وترنتررليؤةيلمرىلسق طلم  لمالصتو  لمرنحليفللرلضمطق  لم علضن نعضو

رل لرلمفسلمر قتليعضولعلىلض تلمر لق لمرضصتو لضنلمرقض ل هرلنعلضهتلأليلضؤلللضيتتميت
ضنلمالعلمضلمرضضيز لرلضلضللرلمرحقول،لمصتو لمرلقو ليجعلهتلذمتلنت ينلمسفمجرل،لمالصتو ل

 اللنؤةيلمرىلض تلمرموتتل رتمهتلنؤلللعلىلمض هل وترنتررلنؤلللعلىلم عي ل تضي لمالمنتج.
 

ل.ل pathogen  :Peronospora destructorالمسبب المرضي 
لOomycetes يعييي ةلمريييىلصييي للFungal-like يعيي ةلمريييىلضجض عييي لمايييوتهلمرفطلييييتتل

 Fungal.ل هيرلتتئميتتلنسيضىلمايوتهلمرفطلييتتل Chromista=Stramenipilaضضلتي لضيضنل
likeيت نلمرط للجمسرللرلحتالتلمتةل ل،ل لمرضةىلمرحلملىلرحية يلمصصيتو لل، مجوتلي لمرنطفول

ل.للث°28-10وص ل لعتض لينلم حلوينلح مرىل
 

ل:لدورة المرض
يوقييىلمرفطييلللنييل لمرظييل  لمرةيييللضالئضيي لواييتولجييلمليثلويضييي لعلييىلضخلفييتتلمرعتئييولم ل
غزوللطليلعلىلموتنتتلمروصولمرضصتو ل مروتقي لضنلمرض سثلمرستوفلم لعلىلمرموتنتتلمرعتئة لمريىل
مرعتئليي لمرملجسييي ل همييتلنتيي نلمالعييلمضلجهتزييي ل،لعمييةلنحسيينلمرظييل  ليتيي نلمرفطييللمرسييو لممجيتل

للو مسييط لمرليييتحل عمييةلسييق طهتلعلييىلمال لمفلنموييتل نحييةيلمالصييتو ل مفييسلمرجييلمليثل مرنييرلنمنايي
لنت نلضسؤ ر لعنلنتلمللمالصتو لخالولمرض سثل.ل
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 : Controlالمقاومة 
 مرزلمع لعلىلضستلتتلضنوتعة ل. .1
 مرنقليولضنلمرليل. .2
،لم لرلحتر للMancozeb م لBravoمسنخةمثللاتتل قتئي لوتسنخةمثلمرضويةلمرتيضيتئرل .3

 ميتثللرلمرحتر لمالخيل ل.7ظه للمالصتو للعلىلمنلنتلللمرلشلتول
 مسنخةمثللمألصمت لمرضقت ض ل. .4
 مسنخةمثلمرة لمتلمرزلمعي لمرنرلالليةخولليهتلضحص ولعتئةلمرىلمرعتئل لمرزموقي ل. .5
 عةثلمسنخةمثلمرليلوترلشل. .6
 عةثلمالللمطلوترنسضيةلمرمنل جيمرل. .7
 تو ل مرنخلصلضمهتلقوولممناتللمالصتو للرلمرحقولواتول مس ل.مزمرتلمرموتنتتلمرضص .8
مرنخلصلضنلمالةغتول مرموتنتتلمروتقي لضنلمرض سثلمرستوفلختص لمرنرلنمنضرلمرىلمرعتئل ل .9

لمرزموقي .
ل
 Garlic Rust صدأ الثوم -

%ليصييالمرلي ثل مروصيول100لضنلمهثلمضيلمضلمرلي ثل نصيولمالصيتو لليرلوعيضلمرسيمين
مرخسييييتئللعلييييىل قييييتلمالصييييتو للييييتذملحييييةلتلضوتييييل للنييييؤةيلمرييييىلممعييييةمثلنتيييي نلل مرتييييلميل نن قيييي 

لمرفص صلمضتلمذملحةلتلضنأخل للنؤةيلمرىلصةللحجثلمرفص ص.
 

  : األعراض والعالمات
ننتيي نلولييلمتلصييفلمبلمرييىلولنقترييي لعلييىلمال لمفلعوييتل لعيينلمرطيي للمري ليييةيل لييرلمهتييي ل

رطي للمرنيليرلرلفطيلل نيؤةيلمالصيتو لمريىلصيةللم لمرض سثلننح ولمروللمتلمرىلسي ةمبلعويتل لعينلم
نحضيولمرسييو لمتلمري ليةيي لوييتره مبلمرييىلمرموتنيتتلمرسييليض لمرضجيت ل للييرلمرضمطقيي لم للممعيةمثلمرييلؤ س.

ختلجهتلحييلنمنقولمرىلضئتتلمرتيل ضنلمتلرنصيالمرضحتصيولضضنلهذهلمرضستل لوضجلةلسق طهتل
لمليثلمرنيلييي لةمخييولجييمهتييي لمرض سييثليتيي نلمرفطييللمرعلييىلم لمفلمرليي ثلرنحييةيلمالصييتو ل هتييذمل لييرل

لوللمتلس ةمبلمرل نل.ل
ل

مرجلمليثلمري ليةي لتل ي ل مرنيلي لويض ي لننت نلضينلPuccinia  porii  المسبب ودورة المرض :
 خلينينل رثلناتهةلمط ملهلمروتمي لم لمالسيةي للرلمرعلمف.ل
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  المقاومة :
 مرحصتةل حلقهتل.مرنخلصلضنلضخلفتتلمرعتئولوعةل .1
 زلمع لمصمت لضقت ض ل.ل .2
 مسنخةمثلمرة لمتلمرزلمعي ل. .3
 مسنخةمثلمرليلوترنمقيطل نجمالمرلط و لمرعتري ل. .4
 م لمرةميلينلض لمسنعضتولضتة لمتال .لرنل100جث/250والمنتلتتسلوضعةوللشل .5
 نقليولمرنسضيةلمرمنل جيمرل. .6
 نقليولتلتل لمرموتنتتل. .7

ل
 Neck Rot of Onion عفن الرقبة الرمادي -

 يمنايييللليييرلمرظيييل  لمرويييتلة ليسيييوالمرضيييلضلنلييي نلمروصيييول مرلييي ثلليييرلمرحقيييول مرضخيييزنل
ل.مرلطو 

ل
   األعراض والعالمات :

بظهور طراوة عمى االوراق الحرشفية مع وعةلمرحصتةل جض لمرضحص ولنظهللمالعلمضللللللل
 نظهللنتيجة الفراز الفطر انزيم يذيب البكتين الرابط بين جدران الخاليا  Soft Rot تعفن رخو

علىللؤ سلمالوصتول ضمطق لمرنتجلمرضنعلض لرلجل حلواتولضمتطفلطلي لضتئي لذمتلر نللمس ةل
 نصوحلليضتلوعةلمسفمجي لذمتلر نلومرلةمتنل خفيف لمر زنلل،لنةطىلضمتطفلمالصتو لومض متل

لمليثلمرت ميةي ل ح مضلهتل ضتيسلي ثلمرفطلل يت نلمرفطللمجستثلحجلي للضتةي لهرلعوتل لعنلمرج
لس ةمبلعلىلمالمسج لمرضصتو لختص لعمةلممخفتضلةلجتتلمرحلمل ل.

  المسبب ودورة المرض :
ين مجييةلمرفطييللوهيئيي لغييزوللطييليلم لمجسييتثلحجلييي ل،للBotrytis  alliiلمرفطييللمرمييتقص

ضخلفيتتلمرعتئيولم لمنلمالجسيتثلمرحجليي لنتي نلضخنلطي لس ةمبلغيللضمنظضي لمرايتولليرلمرنلوي لم ل
ض لوذ للمرعتئول،لعمةلن لللمرظل  لمرويئ لمرضمتسو لنموتلمالجستثلمرحجليي ل نعطيرلغيزوللطيليل
رييالمرقييةل لعلييىلمحييةميلمالصييتو لم مميياليتيي نلجييلمليثلت ميةييي ل مرنييرلنموييتلرنعطييرلغييزوللطييليلرييال

لمليثلمرت ميةييي لهييرلمرضسييؤ ر لعيينلمعييتة لمالصييتو لمرقييةل لعلييىلمحييةميلمالصييتو ل،لتييذر لنتيي نلمرجيي
لخالولمرض سثل.

ل
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  المقاومة :
  جييييةلمنلمالصييييمت لذمتلمرحلمايييي لمرضل ميييي لمتلييييللضقت ضيييي لزلمعيييي لمالصييييمت لمرضقت ضيييي ل -1

للللل.ل
 ميلمرجل حلملمتبلمرقل ل مرخزن.لعةثلمحة -2
 نه ي لمرضختزنلرنقليولمرلط و . -3
 مرتيضيتئي ل.ضعتضل لمروذ للقوولمرزلمع لوترضويةمتل -4
 نعقيثلنلو لمرحقولم لمرضانول. -5
 نجمالمرزلمع لوترنلالمرلقيل ل،ل نقليولتلتل لمرموتتل،ل عةثلمرزلمع لعلىلمعضتفلوعية . -6
 مرنقليولضنلمسنخةمثلمالسضة لمرمنل جيمي ل. -7
 لشلمرموتنتتلمرضصتو لوترضويةمتلمرتيضيتئي ل. -8
 حلفلضخلفتتلوعةلمرحصتةلم لمرحلمل لمرعضيق لرهتل. -9

ييي ثلرليينخلصلضيينلمرلط ويي لل4-2رضيية ل°لث50ل-32جفييي لمروصييولعلييىلةلجيي لن -10
 °.ثل3مرزمئة ل ضنللثلمرنخزينلعلىلةلج لحلمل ل

ل
 Black Mold العفن االسود في البصلمرض  -

نظهللمالصتو لعلىلمرلؤ سل مرلقو ل مرجذ للختص لمذملنعلضتلهذهلمالجيزمبلمريىلمرجيل حللللللل
لوترحلمل لمرضلنفع ل مرلط و لمرضمخفض . يمناللمرضلضلل مرلض ض.

ل
ل األعراض والعالمات :

وينلنت نلمالعلمضلواتولضسح فلمس ةلعوتل لعنلمرجلمليثلمرت ميةي لمرنرليت مهتلمرفطلللللللللل
لمرضسح فلمالس ةلمرحلما لض لنعفنللخ ل لاللنظهللمالعلمضلواتول مضحلوسوالنةطي  ،قة

لمرضمتطفلمرضصتو لمرىلمالصتوتتلمرلتم ي لختص لمروتنليتل.وترةال لمرختلجرلرللؤ سل.ل ننعلضل
 

للAspergillus nigerمرفطللمرمتقصعنلسوالمرضلضلني المسبب ودورة المرض :
ل

نسييوالمرت ميييةمتلمرض جيي ة لضيي لوقتيييتلمرعتئييولمالصييتو لمال رييي لنخنييلفلعيينلطليييفلمرجييل حلريةييز ل
ت ميةي ل ت ميةمتلس ةمبلمرل نليمناللمرفطللوهيئ لخاليتلمرعتئولوترضستلتتلمرومي للثليت نلح مضول

ل.مضتتنلنس يقهتت ميةمتللرلمره مبلاللسيضتللرلمرضختزنل مرةل ل ل
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لرل°لثل30يمناللمرفطلللرلضعظثلمرضمتطفل رالضةىلحلمليل مس ل يفضولمرفطللةلج لمرحلمل ل
تولضل لي لستعتتلعلىلمالوص3لرلمرضخزنل، ن لللمرلط و لمرعتري لرضة ل°لثل40مرحقول ل

 . رحة يلمالصتو 
ل 

  المقاومة :
للللنمظي لمرحقول مرضخزنلضنلوقتيتلمرموتتلمرضصتا -1
%لالرنئتثلمرجل حللثلمقلهتل90ل لط و ل°ثل30-26حفظلمالوصتولوضختزنلوةلج  -2

 للللض لنه ي لجية .ل°ث16-10لرلضختزنلذمتلحلمل 
لمصمت لضقت ض .زلمع ل -3
 مرضعة لرلزلمع لوترضويةمتلمرزلمعي ل.ضعتضل لمرلؤ سل مروتةلمتل مروذ لل -4
 نجمالمحةميلمرجل حل مرتةضتتلعلىلمالوصتول. -5

 
  Purple Blotchمرض المفحة االرجوانية في البصل  -

لضنلمالضلمضلمراتئع ل مرضةضل للرلوعضلمالحيتنل يصيالمروصول مرل ثل مرتلميل.
 االعراض : 

نظهللعلىلمال لمفلواتولوق لصةيل لغتئل لويضتبل  سطهتلومفسجرلمرل نللثلننس لهذهلل
مروق لرنظهللح رهتلهتر لصفلمبل لرلمرحتالتلمراةية لنض تلمر لق لوتتضلهتل.ل علىلحتضولمرم لل
مرزهل لنظهللمفسلمروق لضضتليؤةيلمرىلعةثلنت نلمروذ للم لنت ينلوذ للضتضل ل قةليحةيلنعفنل

لوصالتلمذملحةلتلجل علملمتبلمرقل لمروصول.لمعمتفلمر
لثلننس لهذهلمروق لوق لويضتبلجلةي لضنطت ر لذمتلضلتزلملج ممرلنظهللعلىلمال لمفلللللللللل

ل لوتتضلهت لمر لق  لنض ت لمراةية  لمرحتالت ل لر لصفلمب لهتر  لح رهت لمرحلمل لرنظهل لن لل لعمة ،
ل لمال لمف لعلى لمروق  لهذه لنن س  لمرضمتسو  لمرحلقتتل مرلط و  لنت ن لضالحظ  لض  لويض ي   نت ن

ل، لمرضلتز لمرت ميةي للمرضنحة  لمرجلمليث لعن لعوتل  لمالصتو  لضمتطف لعلى لةمتن لومر لمض  ياتهة
ل،لرلضسوال، لرإلصتو  لمتلللعلض  لمرقةيض  لمال لمف لمالعلمضلعلىلضمطق للنت ن تذر لنظهل
ضضتليؤةيلمرىلعةثلنت نل نظهللمالعلمضلعلىلحتضولمرم للمرزهل لنظهللمفسلمروق للمرلقو ل،

لمرقل ل لملمتب لحةلتلجل ع لمروصالتلمذم لمعمتف ليحةيلنعفن ل قة لنت ينلوذ للضتضل  لم  مروذ ل
لمالصتو لنقلولمرعضللمرخزمرلرلضحص ولمرضصتالل.مروصول. ل

ل
،ليت نلح مضولت ميةي لضفلة لم للرللAlternaria poriiيع ةلرلفطليتتلمرمتقص للطللالمسبب : 

لضجتضي لنحضولت ميةي لضقطع لوح مجزلضسنعلض ل ط ري ل نت نلذمتلضمقتللط يول.ل
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لرلوقتيتلمرموتنتتلم لجلمليثلت ميةي ل لغزوللطليليوقىلمرفطللوينلض سضينلوهيئدورة المرض : 
لمروال ل رالمرقتولي لعلىلمالصتو لمال ري لعمةلزلمع لمروصولحييلنموتلمرت مي ةيتل نخنلجلخاليت

لميتثلضنلحة يلمرعة ىل ل نظهللمالعلمضلمرضلضي لوعةلخضس  لم لعنلطليفلمرلة لل. ضوتالً 
مرضنت م للرلمالمسج لمرضصتو لو مسط لمرليتحلل ننتلللمالصتو لعة لضلمتلعنلطليفلمرت ميةيت

ل.للمرىلمرموتنتتلمرسليض 
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