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 اجابة السؤال االول

المرض الفسیولوجي في النبات ھو مرض غیر طفیلي ینشأ عن خلل في الظروف البیئیة المحیطة بالنبات من  •
 -تشقق الدرنات  –لسعة الشمس –درجات حرارة أو عناصر غذائیة أو ما شابھ ذلك. مثل: ضرر الصقیع 

 األعراض و طرق العالج لما یختار یذكر -نقص الزنك 
 یضر الفطر عند التغذیة -لذي یدخل أنسجة النبات فیتحول إلي مركب سام للفطرالمطھر الجھازي ھو المركب ا •

 على محتویات النبات . اما المطھر السطحى فھو الذى یضر الفطر عند مالمستھ للفطر مباشرة.
 :عدة اقسام ھى االعراض المرضیة ھى المظاھر التى تظھر على النبات المصاب من تغیرات وتقسم الى  •

موت  -تثقب -تبقع–موت اطراف -لفحة-احمرار -اصفرار–موت موضعى لألنسجة وھى  -1عن: اعراض تنشأ 
افرازات سامة –ذبول  ینشأ عن انسداد األوعیة  -2-تصمغ افرازات ھالمیة  –تقرح –عفن  -تخطیط–مومیاء  -بادرات

  –تشوه  –جرب  –تجعد  –م اورا –تضخم مثل تخشین  -4ضمور مثل التقزم  او التورد .   -3اضطرابات النتح .   –
مراض مع مراعاة الناحیة اإلقتصادیة األ شىء عن مسبباتالنا منع حدوث الضررھى طرق تقلیل او مكافحة المرض  •

تدابیر صحیة مختلفة یذكر اھمھا  ثم اتباع وسائل زراعیة سلیمة   -مثل حجر زراعى  -طرق غیر مباشرة : :وتقسم الى
الكیماویة األخرى المعالجات  –التربة معاملة  –غبر مباشرة: مثل معاملة البذور قبل الزراعة  طرقو ویذكر اھمھا .

 من رش وغیره، وإستخدام أصناف مقاومة.
 

 ؤال الثانىاجابة الس
األعراض تحلل األنسجة فى الجزء المقعر من -عفن وجفاف القلب فى بنجر السكر : المسبب نقص عنصر البورون   .1

نمو البراعم الساكنة فى اباط األوراق –فشل نمو األوراق الصغیرة  –موت األوراق فى القمم النامیة  –عنق الورقة 
 بوراكس للفدان قبل الزراعة كم  10-5نشر من –. العالج و الوقایة المسنة 

 -مرض نمو اوراق القنبیط بدون نصل :  یسببھ نقص عنصر المولبدنیوم    المقاومة : اضافة جیر الى التربة الحمضیة   .2
 كم للفدان  10-2,4اضافة مولبدات نشادر  

األعراض :التفاف  Potato leaf curl  - P. L. roll  -  Solanum v. 14  التفاف اوراق البطاطس : ویسببھ فیروس  .3
  -السطح السفلى للورقة فضىاو ارجوانى –تجعد الورقة و تصبح ھشة سھلة الكسر  -  الى اعلى الحدیثة وراق ألحواف ا

ات المصابة عند عمل قطاع الدرن-النباتات الكبیرة التظھر علیھا اإلصابة اال عند زراعة الدرنات فى الموسم التالى  -
عرضى قرب اتصالھا بالساق یظھر لون شبكى لتحلل اللحاء  ویمكن الكشف عن الفیروس باستخدام صبغة الریزارسین 

 –باستخدام درنات سلیمة  –طرق الوقایة والعالج  -التى عند اضافتھا للقطاع تعطى لون ازرق فى منطقة اإلصابة  
 قاومة .استخدام اصناف م –مقاومة المن 

األعراض تظھر بعد الحشة األولى -  Xanthomonas  pelargonii المسبب -تعفن الساق وتبقع اوراق البالرجونیم   .4
جفاف وذبول حواف األوراق  یمتد الى باقى النصل –فى اوائل مایو  تغیر فى لون النبات من الداكن الى اللون األصفر 

عند –تعفن ساق النبات وموتھ –اصفرار األوراق وسقوطھا  –جفاف القشرة تغیر لون الساق الى البنى ثم األسود ثم  –
 عمل قطاع طولى فى الساق تظھر خطوط طولیة سوداء اللون 

عدم زراعة األرض المصابة االبعد ثالث سنوات  –تطھیر ادوات التقطیع للعقل  –استخدام عقل سلیمة  –المقاومة 
 %3/1او اكسى كلورور نحاس   %2/1ت النحاسیة مثل مزیج بوردومطھراالرش باحد ال –حرق بقایا النیاتات 



 إجابة السؤال الثالث

 للطالب حریة اإلختیار من بعض األمراض مثل التبقع البني في الفول أو صدأ الفول.  )أ(
 مثال التبقع البني في الفول:

 Botrytis fabaeالمسبب الممرض: 
لونھا احمر داكن عند  مم 5طولیة الشكل بطول یصل الي بدایة االصابة بقعھ صغیرة مستدیرة او األعراض: 

خطوط لونھا بني  وعلى السوق ویالحظ علي عنق االوراق وتمتد االصابة الي االوراق العلویة، حافة االوراق 
 إلى أن تصل إلى قصرة البذور الشكل وتصیب ایضا القرون الخضراء حتي تصل الي غالف الثمرة الداخلي

 .االوراق وتجف السیقانوفي النھایة تسقط 
 أجزاء النبات المعرضة لإلصابة: كل األجزاء الخضریة من أوراق و أعناق األوراق و سوق وأزھار و قرون

 
النباتات الطبیة الزینة ور من محاصیل الخضر ویمراض انتشارا على كثاألالذبول الوعائى احد أكثر مرض  )ب(

الوسائل الوقائیة االزمة ، نظرا ألن ھذه األمراض تصیب  ویتسبب عنھ خسائر فادحة اذا لم تتخذ ،والعطریة 
ما یعرف بغیاب الجور الناتج عن تعفن البذور أو سقوط البادرات یالنباتات فى كافة أطوارھا من طور البذرة ف

 . ت البادرات ) وحتى النبات الكاملالحدیثة ( مو

 تھانضاربعد وتفقد األوراق  اللون األصفر فیمتبدأ بظھور شحوب یعترى األوراق یتحول الى ا: األعراض العامة
 قد تكون األوراق الذابلة مسطحة أو مجعدة - وتصبح متھدلة ثم تنحنى أعناقھا مبدیة مظاھر الذبول ثم تجف وتموت

تبدأ األعراض عادة من األوراق السفلى حیث تمتد تدریجیا  - أیضا یمكن أن تذبل وتموت األفرع الغضة الحدیثة -
 - راق العلیا ، ( وقد تظھر االصابة على جانب واحد من النبات ) وینتھى األمر الى ذبول النبات كلة وموتھالى األو

ذا وضع إو -  عند قطع الجذر الرئیسى أو الساق طولیا یالحظ لون زیتى داكن أو بنى فى منطقة الحزم الوعائیة
 فطریا أبیض غزیرا ھو عبارة عن میسیلیوم الفطر القطع فى مكان دافىء رطب لعدة أیام فانھ ینمو على سطحھ نموا

. 

 األسالیب العامة المتبعة في الوقایة منھ ومكافحتھ: 

  .ى استعمل األصناف المقاومةھأكثر الطرق فاعلیة فى مقاومة ذبول الفیوزاریوم  .1
 استخدام التربة الخفیفة جیدة التھویة جیدة الصرف .2
ویعتبر تبخیر التربة من أنجح الوسائل فى بعض الحاالت ولكنھ مكلف كثیرا وال یدوم تأثیره  . التربة یمتعق .3

یمكن . ومع ذلك فتعقیم التربة فى الصوبات اعطى مقاومة فعالة . مدة طویلة تقابل التكالیف الباھظة
 % 1تركیز الفورمالدھید ب أو ) % 33( محلول مائى تركیز  2/ م 3سم 100الفابام بمعدل  إستخدام 
 . 2ل /م10بمعدل 

جم من  6 - 3البنلیت السریزان بمعدل  -الثیرام  -تعقیم البذور باحدى المطھرات الفطریة : االرثوساید  .4
 . المادة لكل كجم من البذور وذلك لوقایة البذور من الفطریات الكامنة فى التربة أثناء االنبات

 .رش الشتالت بالزینیب أو المانیب فى المشتل .5
 . مكافحة النیماتودا لممرضة للنبات باستعمال الفیوردان أو الفایدیت أو الالنیت .6
  . )صابةنبات السریع والخروج فوق سطح التربة (الھروب من اإلتغطیة البذور بالرمال لیساعد على اإل .7
  . العنایة بعملیات التھویة والعزیق والصرف وتنظیم الرى واألضاءة الجدة .8
مثل الحرث العمیق والدورة الزراعیة وتشمیس التربة وغمر الحقل بالماء تساعد فى العملیات الزراعیة  .9

 .تخفیض تجمعات الكائن الممرض فى التربة ولكنھا ال تستبعده كلیا
مركبات الدایثیو  (رش النباتات وخاصة منطقة العنق والتربة المحیطة بھا بأحد المطھرات الفطریة  * .10

مبیدات فطریة جھازیة التى تحتوى على المركب ثیابندازول أو و )اسیةكربامیت أو أحد المركبات النح
  .مشتقاتھ والكربندازیم والفیتافاكس ثیرام

جم / ت وتكرر العملیة  2احدى المبیدات السابقة بمعدل  ھلیإترطیب التربة بكمیة كافیة من الماء المضاف  .11
  . عدة مرات

المقاومة عن . لمنع االصابة ومقاومتھا غیر ممكنة عملیااستعمال المبیدات الفطریة السطحیة مراعاة أن  .12
 .طریق الدورة الزراعیة أو العملیات الزراعیة األخرى غیر عملیة و غیر فعالھ الى مدى بعید

 أسماء المسببات الممرضة:



1. Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici على الطماطم 
2. Fusarium oxysporum f.sp. niveum  على البطیخ 
3. Fusarium oxysporum f.sp. gladioli على الجالدیولس 

 

 إجابة السؤال الرابع

 الندوة المتأخرة على الطماطم الندوة المبكرة على الطماطم 
 Alternaria solani Phytophthora infestans المسبب الممرض

 Deuteromycetes Oomycetes القسم الفطري الذي یتبعھ
 على باللفحة المبكرة االصابة عراضأتتمیز األعراض الممیزة

 وفیھا محددةبقع  بكونھا طماطمال اوراق
 على وتنتشر واحدة نقطة حول عدیدة دوائر

وتتمیز اإلصابة   .الورقة من متعددة مناطق
بأنھا تبدأ على األوراق السفلى أوال ثم 

 تنتشر إلى أعلى.

یصیب الفطر اوراق وسیقان النبات في اي 
طور من اطوار النمو فقد یظھر المرض 

علي البادرات والنباتات البالغة وظھر 
ع صغیرة تظھر بق .االعراض علي الثمار

بنیة غیر منتظمة في البدایة علي األوراق 
األكبر سنا اوال ثم تتسع البقع وتكون حلقات 

ت امركزیة وتنتشر علي معظم اعضاء النب
وتكون انسجة الورقة حول البقع صفراء 
وقد تصفر األوراق وتسقط. تتكون علي 

 .الثمار بقع قاتمة جلدیة غائرة

 

 طرف على تتمیز أعراض اللفحة المتأخرة
 معظم تغطي كبیرة وبمساحة االوراق

 من عریضة تكون ما وعادة الورقة اجزاء
 الداخلیة الجھة من ومدببة الورقة حافة جھة
 .)مثلث شكل لى(ع

 على الشكل منتظمة غیر مائیة بقع تظھر
 في بسرعة تتسع ، السفلى األوراق حواف

 ملفوحة بنیة مناطق وتشكل الرطب الجو
 زیادة وعند ، محددة غیر جوانب ذات

 الجوانب على تظھر الجویة الرطوبة
 ثم ، بیضاء زغبیة نموات لألوراق السفلیة
 تنتقل ثم الورقة سطح كامل التبقعات تشمل

 تھدلھا وتسبب المجاورة الوریقات إلى
 بنیة بقع فتظھر لساقا على أما. وموتھا
 بالساق وتحیط األسفل إلى تمتد اللون فاتحة

 .میكانیكي فعل أي عند تكسره وتسبب
 

الظروف المالئمة 
 لإلنتشار

،  24الحرارة المالئمة معتدلة تتراوح بین 
 م ورطوبة جویة مرتفعة. 30

  مْ 20 ،15 بین تتراوح المالئمة الحرارة
 .% 75 عن تقل ال مرتفعة جویة ورطوبة

 .للمرض المقاومة األصناف استعمال .1 طرق المكافحة
 وإستعمالھا في الزراعة.استخدام بذور خالیة من المرض  .2
 ازالة بقایا المحصول السابق .شتالت سلیمة زراعة .3
 .بالحرق المصابة النباتیة البقایا إتالف .4
سنوات تتبادل بھا البطاطس والطماطم مع  4-3یجب اتباع دورة زراعیھ مدتھا  .5

 .محاصیل ال تصاب بالمرض
 .والفوسفوري البوتاسي التسمید وزیادة اآلزوتي التسمید من التقلیل .6
 .الباذنجانیة للفصیلة التابعة الحشائش وإبادة النباتیة الكثافة تقلیل .7
 ماء لتر 100 لكل مللتر 250 بنسبة مركز محلول  كولد فولیو بالمبید النباتات رش .8

 المناطق في وخاصة اإلصابة لحدوث مالئمة جویة ظروف توفر فور للوقایة
 وكذلك ، للمرض مالئمة الظروف تكون عندما أسبوع كل رشة بمعدل ، الموبوءة

 بالحقل االصابة انتشرت ما اذا
 

 


