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تصاب الموالح بالعدٌد من األمراض الهامه منها أمراض التصمغات. قارن بٌن تصمغات الموالح من حٌث   -1
                                  .الثالثةثم ضع برنامج مقاومة للتصمغات المسبب واألعراض 

 تصاب الموالح بالعدٌد من األمراض الهامه منها أمراض التصمغات االجابة

 -:المقاومة
 ٤ب ٝأٌٌُٞاد.ٝاُزوا٣ل٤ُِٜٞب، ٝمُي ًبُ٘بهٗـ اٍزقلاّ أصٍٞ ٓوبٝٓخ ُِٔوض ُِزطؼ٤ْ ػ -1

ػ٘ل ىهاػخ األصٍٞ رؤفن اُجنٝه ٖٓ صٔبه فب٤ُخ ٖٓ اُؼلٖ اُج٢٘، ٝػ٘ل اُْي كزؼبَٓ اُجنٝه ثبُٔاب  اَُابفٖ ػِا٢ ؽاواهح  -0

 ّ ُٔلح ػْوح كهبئن.05ْ

 االػواض أَُجت ّ
رصٔؾ اُوبػلح اٝ -1

         رصٔؾ اَُبم

Phytophthora   
citrophthora  
  P. parasitica    

٣ظٜو أُوض أٝالً ػ٢ِ اُغنع هاوة ٍاطؼ اُزوثاخ ك٤الًٖ ُإٞ هِاق أُ٘طواخ 

أُصبثخ ٣ٝظٜو ْٓاجؼبً ثبُٔاب ، ٝهال ر٘جؼاش ٓاٖ اُغاي   أُـٔاٞه كا٢ اُزوثاخ 

اُوغجخ هائؾخ ؿ٤و ٓوجُٞخ. ٣غق اُوِق ٣ٝٔاٞد اُِؾاب  ؽزا٠ اٌُابٓج٤ّٞ اُان١ 

هه٤واخ ٓاٖ  ٣زٌٕٞ ثبُج٢٘ اُلاًٖ، ٌُ٘ٚ ٣َزٔو ٓالصاوبً ُِقْات. ٝرزِإٞ غجواخ

اُقْاات ثِاإٞ ث٘اا٢ ٝرظٜااو غجوااخ صاأـ٤خ. ٗز٤غااخ ُغلاابف اُوِااق ٣ؾاالس ثااٚ 

رْااووبً، ٝرقااوط زكااواىاد صاأـ٤خ هاال رٌاإٞ ًض٤ااوح ٝرَاا٤َ زُاا٢ أٍااق. رٔزاال 

 الهرلاابعأُ٘طوااخ أُصاابثخ ثبُغاانع ٓااٖ ٓ٘طوااخ اُزاابط زُاا٢ أػِاا٢ ٝهاال رصااَ 

اإلصابثخ ٍْ أٝ ٣ي٣ل، ٝهل رٔزل ُألكوع اُوو٣جخ ٖٓ ٍطؼ اُزوثخ. ٝهل رٔزل 5ْ

ٔؾ صاز٢ُ أٍلَ كزصابة اُغانٝه ٌُٝاٖ ال ٣الؽاا ثٜاب رصأؾ ؿبُجابً، ُانٝثبٕ اُ

ك٢ ٓب  اُزوثخ، ًٝض٤واً ٓب رزلفَ ًبئ٘بد صب٣ٞٗخ رَجت رِق ٝرِإٞ عاي  أًجاو 

 ٖٓ اُقْت. 
اُزصٔؾ   -0

اُل٣جِٞك١ ك٢ 

 اُؾٔع٤بد

Botryodiplodia 
theobromae =  
Diplodia 
natalensis 

كا٢ اإلصابثبد اُقل٤لاخ ًواوػ ٤ٓزاخ صاـ٤وح أَُابؽخ رظٜو أػواض أُاوض 

كاا٢ اُوِااق ٓصااؾٞثخ ثااصكواىاد صاأـ٤خ، هاال ٣ؼوجٜااب اُزؾاابّ عيئاا٢ ربهًااب كاا٢ 

ٓٞظؼٜب ٗلة أٝ عوٝػ ِٓزئٔخ. ك٢ اإلصبثبد اُْل٣لح رٔٞد َٓبؽبد ًج٤اوح 

ٖٓ اُوِق ٣ٝزـ٤و ُٕٞ اُقْت أٍلِٜب ز٢ُ األٍٞك، ٝهل رٔٞد أَٗغخ اُقْت 

َُٔاجت، ٝهال ٣ٔزال أُاوض ُوِات اُغانع ٝاألكاوع اٌُج٤اوح اُؾ٤خ ثـيٝ اُلطو ا

ك٢ اُؼوام ٍغَ ؽالٝس ٓاٞد فِلا٢ ُألكاوع   ٓؾلصبً ػلٖ هِت أٝ ػلٖ فْت

٣جلأ ٖٓ هٔخ ٣ٝٔزل ٗؾٞ اُوبػلح ٣ٝز٤ٔي ثٞعٞك ؽل كبصَ ث٤ٖ اُغي  أُصبة 

ٝا٤َُِْ، ٝهل رؾالس اإلصابثخ ػِا٢ عبٗات ٓاٖ اُلاوع ٓاغ ثواب  اُغبٗات ا٥فاو 

 ٣ٌٕٝٞ اُغي  أُصبة مٝ ُٕٞ ث٢٘ كبرؼ ٝؽبكزٚ ث٤٘خ كاً٘خ.أفعو إُِٞ، 
رصٔؾ اُلوٝع   -3

اُل٤ٞىاه٢ٓٞ٣ ك٢ 

 اُؾٔع٤بد

Fusarium solani  رظٜاااو أػاااواض أُاااوض ثْاااٌَ مثاااٍٞ ٝٓاااٞد فِلااا٢ كااا٢ األكاااوع اُؾل٣ضاااخ

ٓصااؾٞثخ ثزْااون كاا٢ اُوِااق اُغااي  اُوبػاال١ ٓااٖ اُلااوع ا٤ُٔااذ ٓااغ  ٜااٞه 

األٝهام ٝرَابهػ، هال ٣ظٜاو اُصأؾ ٓاٖ زكواىاد صٔـ٤خ ػ٤ِٚ. رانثَ ٝرغاق 

كا٢ مُاي  ٚٗلة األٝهام أُزَبهطخ. ٣ؼزجو ص٘ق اُ٘بهٗظ ٓوابّٝ ُِٔاوض ٤ِ٣ٝا

ا٤ُِٕٔٞ أُقوكِ، ًٔب ٣ؼزجو اَُزوٕٝ ٝاُجوروبٍ ٝا٤ٍُٞال٢ ٓاٖ اُؾٔعا٤بد 

 اُز٢ رصبة ثْلح



 

 

ٍاْ  5ْ-0ْػ٘ل رطؼ٤ْ اُ٘جبربد ٝفبصخ ثبَُ٘جخ ُألصٍٞ اُوبثِخ ُإلصبثخ ٣واػا٢ هكاغ ٓٞظاغ اُزطؼا٤ْ، ٣ٝلعاَ اهرلابع  -3

 ٍطؼ اُزوثخ . كٞم

-0ْػ٘اال ىهاػااخ اُْاازالد كاا٢ األهض أَُاازل٣ٔخ ٣واػاا٢ إٔ ٣ٌاإٞ ٓٞظااغ اُزطؼاا٤ْ ٓورلؼاابً ػااٖ ٍااطؼ األهض ثؾااٞا٢ُ  -5

 ٍْ ثٔؼِن ٓبئ٢ ٖٓ ٓج٤ل كطو١ ٗؾب32.٢ٍ-02ٍْ، ٓغ كٛبٕ ٍبم األصَ اُوبثَ ُإلصبثخ الهرلبع 5ْ

 لغ.رؾ٤َٖ اُصوف ك٢ األهاظ٢ ماد أَُز١ٞ أُبئ٢ أُور -ْ

٣واػ٢ ػ٘ل اُو١، ك٢ اُيهاػبد ماد األصٍٞ اُوبثِخ ُإلصبثخ، ػلّ ٓالَٓخ ٓب  اُو١ ُغنٝع اُ٘جبرابد ٝمُاي ثؼٔاَ ثزإٞ  -6

 بغت.صؽٍٞ األّغبه، أٝ رٌٕٞ األّغبه ػ٢ِ ٓصبغت ٝرٞه١ ث٤ٖ أُ

اٍاازقلّ ٓج٤االاد رغ٘اات زؽاالاس عااوٝػ ثغاانٝع ٝعاانٝه اُ٘جبراابد ػ٘اال اُؼي٣اان ٝؿ٤ااوح ٓااٖ اُؼ٤ِٔاابد اُيهاػ٤ااخ، ٝثلعااَ  -7

 اُؾْبئِ ُٔوبٝٓخ اُؾْبئِ ثلال ٖٓ اُؼي٣ن.

ٓاْ، ٤ٔ٣ٝاي اُغاي  أُصابة 10-6اُؼالط اُغواؽ٢ ٝمُي زىاُخ اُوِق أُصبة ٓغ عي  ٤ٍِْ ؽٍٞ اُغي  أُصبة ثَٔي  -8

صاْ ٣طٜاو ٖٓ اُوِق ثِٞٗاٚ اُج٘ا٢ أُؾٔاو اُالًٖ، أٓاب اُوِاق اَُا٤ِْ أُؾا٤ػ ثاٚ ك٤ٌإٞ مٝ ُإٞ كابرؼ، َٓازقلٓب ٍاالػ ؽابك، 

 % صْ ٣لٖٛ اُغوػ ثٔؼغٕٞ ٓطٜو ٝٝاه٢ ٓضَ ػغ٤٘خ ثٞهكٝ أٝ ٍبٗلٝكبٕ ٓؼغٕٞ. 1اُغوػ ثٔؾٍِٞ ثوٓ٘غ٘بد اُجٞرب٤ٍّٞ 

ُِٞهب٣خ ظل زصبثبد األكوع ٝاألٝهام ٝاألىٛبه ٝاُضٔبه ٣٘صؼ ثبُوُ ػوت أٍٝ ٓطو ك٢ أٍُْٞ ثٔؾٍِٞ ٖٓ  -9

 ُزو ٓب . 122عواّ/  0ْ2)كٛبٕ(  WP%82,% أٝ ا٤٤ُذ 3ا٢ًَ ًِٞه٣ل اُ٘ؾبً 

      

يعد مرض التدرن التاجي من االمراض اليامة التي تصيب معظم أشجار الفاكية. وضح ذلك متناوال المسبب واالعراض وطرق  -2
 انتقالو والظروف المالئمة النتشاره مع وضع برنامج مقاومة متكامل ليذا المرض.    

 االجابة
 Agrobacterium tumefaciensأَُجت   

 أُالئٔخ الٗزْبه أُوض اُظوٝف

ٓاغ تحدث البكتيرياا العادول لمنباات  االل الجاروم العميقاة و و اد وجاد اناو كمماا زاد عماق الجارم كمماا زادت درصاة نجاام العادول 

 اُوغٞثخ أُورلؼخ أص٘ب  أٍُْٞ 

 

 غو٣ن االٗزوبٍ ٝٓصله اُِوبػ

 

دان البكتيرياا المتكوناة عماى ساطح األوراق أو  ريباا مان الساطح تسسال بواساطة ميااه تعيش البكتيريا المسببة دى التربة و وعادة 
 ٝر٘وَ اُؼل١ٝ التربة

 

 األػواض
رٔضَ اُؼوض اُوئ٢َ٤ ُٔوض اُزلهٕ اُزبع٢ ك٢  ٜٞه رلهٗبد ُؾ٤ٔخ ٝرزٌٕٞ ٛنٙ اُزالهٗبد ٗز٤غاخ ُالفازالٍ اُان١ ٣ْ٘ا  

ك٢ أَٗغخ اُِؾب  األ٠ُٝ ٝاُضب١ٞٗ ٣ٝٞعل ك٢ أَٗغخ اُزلهٕ أ٣عب فال٣ب ثوا٤ٔ٤ْٗخ ؿ٤و ػبك٣خ اٌَُْ ٝأ٣عب أٝػ٤خ ٗبهِاخ 

اُغاي  اَُال٢ِ ٓاٖ اُغانع ثابُووة ٓاٖ ٍاطؼ اُزوثاخ. ٝهال ٣زٌإٞ ثؼعاٜب ٓقزِخ ٝك٢ اُؼ٘ت ؿبُجب ٓب رٞعل اُزلهٗبد ػ٠ِ 

أٍلَ ٍطؼ اُزوثخ، ٝهل رٔزل اُزلهٗبد ػ٠ِ اُغنع كٞم ٍطؼ اُزوثخ ز٠ُ أًضو ٖٓ ٓزو. ٝػابكح ٓاب رزٌإٞ رالهٗبد صاـ٤وح 

ٖ أعاايا  ٓؾاالٝكح أٝ راالهٗبد ؽ٤ِٔااخ صااـ٤وح ػِاا٠ اُغاانع. ًٝض٤ااوا ٓااب ر٘اازظ اٌُااوّٝ أُصاابثخ أكااوؿ ظااؼ٤لخ ٝهاال رٔااٞد ٓاا

 اٌُوّٝ كٞم اُزلهٗبد.

٣ٝزٞهق ؽغْ اُزلهٗبد اُ٘برغخ ػ٠ِ ارَبع اُغوٝػ. ٣زؾٍٞ ُٕٞ اُزلهٗبد زُا٠ اُج٘ا٠ كا٢  فاو اُصا٤ق ث٤٘ٔاب رصاجؼ عبكاخ 

 ٝك٤٘٤ِخ أُظٜو ك٢ اُقو٣ق هل رَوػ اُزلهٗبد ا٤ُٔزخ ٖٓ اٌُوّٝ ثؼل ٍ٘خ أٝ ٍ٘ز٤ٖ.

ك٢ ٓ٘بغن ارؾبك اُطؼّٞ ٝاألصٍٞ . ٌُٖٝ ال ٣ٌٔاٖ اُز٤٤ٔاي ثا٤ٖ  ٝك٢ ثؼط اُؾبالد رزٌٕٞ َٗجخ ػب٤ُخ ٖٓ اُزلهٗبد 

 .اُزلهٗبد ٝاٌُبًُٞ اُؼبك١ اُ٘برظ ك٢ ٓ٘طوخ اُزؾبّ األصَ ٝاُطؼْ(

 

 

 



 

 

 

 أُوبٝٓخ
 ٓاٖ ٓاٖ اُجٌزو٣اب أعوٝثابًزو٣ْ هاك٣ٝابًزو 85اٍازقلاّ أُؼابٓالد اُؾ٣ٞ٤اخ ٝأُج٤الاد ا٤ٌُٔب٣ٝاخ ٝرؼزجاو اَُاالُخ ى  -1

آب ك٢ أٌُبكؾخ اُج٤ُٞٞع٤خ ػِا٠ ثؼاط اُ٘جبرابد ًٔؼبِٓاخ ٝهبئ٤اخ ظال ؿايٝ أَُاجت أُوظا٠ فاالٍ أًضو اٌُبئ٘بد اٍزقل

 اُغوٝػ 

ٓؼبِٓااخ اُزاالهٗبد ثب٤ٌُٔب٣ٝاابد ٓجٌااوا عاالا ُزو٤ِااَ رواالّ أُااوض ثوااله اإلٌٓاابٕ. ٝهاال رٌاإٞ ٓااٞاك ٓضااَ ا٤ٌُوٍٝاا٤ٖ  -0

Kerosene  .ٕٓؤصوح ك٢ هزَ أَٗغخ اُزله 

 اُغنٝع ك٢ اُقو٣ق ُؾٔب٣خ ٓ٘طوخ اُزبط ٖٓ ر ص٤و كهعبد اُؾواهح أُ٘قلعخ.ر٣ٌْٞ اُزوثخ ؽٍٞ  -3

ٝهال ٝعال إٔ رٌا٣ْٞ اُزوثاخ ؽااٍٞ أٓابًٖ ارؾابك األصاَ ثاابُطؼْ كا٢ اُْازالد ؽل٣ضاخ اُـااوً ٣ؾٔا٠ اُجاواػْ ٓاٖ اُزغٔاال  -5

 ٣َٝبػل ػ٠ِ ٗٔٞ أكوؿ عل٣لح ٖٓ اُطؼْ ٢ٛٝ ظوٝه٣خ ُزغل٣ل اُغنع ك٢ أٍُْٞ اُزب٢ُ.

 .خ ّزالد فب٤ُخ ٖٓ أَُجت أُوظ٠ىهاػ  -ْ

 

ٌعتبر مرض العفن البنً من االمراض الهامة التً تصٌب معظم أشجار الفاكهة. وضح ذلك متناوال المسبب  -3

   واالعراض وطرق انتقاله والظروف المالئمة النتشاره مع وضع برنامج مقاومة متكامل لهذا المرض.

 االعبثخ:

   Monilia laxaأٝ  Monilia fructigena: أَُجت

 رظٜو أػواض أُوض ػ٢ِ ًبكخ أعيا  اُ٘جبد اُٜٞائ٤خ، زال إٔ أْٛ أغٞاه أُوض ٣ظٜو ػ٢ِ اُضٔبه.  : األػواض

ُلؾاٚ أىٛاابه ُٝلؾاٚ أكااوع ٝأٝهام ٝرواوػ ٍاا٤وبٕ ٝػلاٖ صٔاابه. ٝرظٜاو ُلؾااٚ األىٛابه كاا٢ أٍٝ أٍُٞاْ ػ٘اال رٌْاق اُجااواػْ  -1

 اُيٛو٣خ ك٢ اُوث٤غ، 

اُـعااخ ػواات ُلؾااٚ األىٛاابه، ٣زِااق أَٗاغزٜب ٣ٝؾُٜٞااب زُاا٢ اُِاإٞ اُج٘اا٢، ٣ٝصااؾت مُااي رغٔااغ رؾالس ُلؾااٚ األكااوع   -0

 ُِصٔٞؽ ػ٢ِ أٍطؼ األَٗغخ أُصبثخ ٝفبصخ ك٢ اُغٞ أُٔطو

 رظٜو هوػ األكوع ك٢ أُجلأ ثٌَْ ث٤عب١ٝ ٝرٌٕٞ ؿبئوح ٝماد ُٕٞ ث٢٘  -3

ه أٝ اُضٔاابه أُصاابثخ. رزغؼاال األٝهام هاال رصاابة األٝهام ؽ٤ااش رصااِٜب اُؼاالٟٝ ٓااٖ األكااوع أٝ ٓااٖ أػ٘اابم األىٛااب  -5

 أُصبثخ ٝرٔٞد.

. رواوػ اَُابم ٣ؾالس ػابكح ٗز٤غاخ  Shot-holeٝرؾلس زصبثبد ٓجبّوح ٝٓٞظؼ٤خ ثبألٝهام ك٤ظٜو ػ٤ِٜاب ػاوض اُزضو٤ات   -ْ

ٜاو آزلاك اُؼلٟٝ ٖٓ األكوع أٝ ٖٓ أػ٘بم اُضٔبه أُصبثخ. رزَجت زصبثخ اَُبم كا٢ رِاق ٝرِإٞ األَٗاغخ أٍالَ اُوِاق ٣ٝظ

ػ٤ِٜب زكواىاد صٔـ٤خ ٣ؤك١ ز٢ُ فْٞٗخ ٍطؼ اَُبم ٝاٗلصبٍ اُوِق، ٝػبكح ٓاب ٣زٌإٞ َٗا٤ظ ًابًُٞ ؽاٍٞ اُزواوػ ٣ٞهاق 

اٗزْبهٙ. هل رصجؼ هوػ اَُبم ٓؼٔوح ك٤جوا٢ أَُاجت أُوظا٢ ثبألَٗاغخ ٣ٝ٘زْاو ٜٓ٘اب ُؼالح ٍا٘ٞاد ٓؾالصبً أظاواها ّال٣لح 

أُؼٔاو كا٢ األّاغبه رواَ  كا٢ األّاغبه اُصاـ٤وح اُو٣ٞاخ ٝرٌضاو ػِا٢ ُِْغوح هل رزَاجت كا٢ ٓٞرٜاب. ٣ايكاك  ٜاٞه اُزووؽابد 

أّااغبه اُجوهااٞم ٝاٌُو٣ااي ٝاُقااٞؿ ٝاُزلاابػ. كاا٢ اُظااوٝف أُالئٔااخ ٣ؾاالس رغااوصْ اُلطااو أَُااجت ثاابُووػ ٝرصااجؼ ٓصاالهاً 

 ُِؼلٟٝ.

6-   ً كبُضٔابه  رظٜو اإلصبثخ ػِا٢ اُضٔابه اُصاـ٤وح ػوات ػالٟٝ األىٛابه، أٝ كا٢ غاٞه ٓاٖ أغاٞاه ٗٔاٞ اُضٔاوح، ٝػٔٞٓاب

 اُقعوا  أًضو ٓوبٝٓخ ُِٔوض ٖٓ اُضٔبه ك٢ غٞه اُ٘عظ، ٣ٌٝضو ؽلٝس زصبثخ اُضٔبه أص٘ب  اُ٘وَ ٝاُزقي٣ٖ ٝاُز٣َٞن.

رؾبكا اُضٔوح ػبكح ػ٢ِ ٌِّٜب ٝرجو٢ ػبُوخ ثبُْغوح ُجؼط اُٞهذ ثؼل رٔبّ رؼلٜ٘ب صْ رَوػ، أٓاب زما  ِاذ ػبُواخ ثبُْاغوح    -7

. ًانُي كاصٕ اُضٔابه أُزَابهطخ رزؾا٘ػ أ٣عابً.  mummyزغؼل صْ رزؾٍٞ ز٢ُ صٔوح ٣بثَاخ ٓؾ٘طاخكصٜٗب رلول ًض٤واً ٖٓ ٓبئٜب ٝر

رصجؼ أَٗغخ اُضٔبه أُؾ٘طخ زٍل٘غ٤خ عبكخ ٣ٝصؼت رؾِِٜب ثلؼَ ا٤ٌُٔوٝثبد األفوٟ، ٝرصجؼ ٓصلهاً ُِؼالٟٝ كا٢ أٍُٞاْ 

 .اُزب٢ُ

 اُظوٝف أُالئٔخ الٗزْبه أُوض
غٞثخ ٝككئ اُغٞ. ٓغ اُوغٞثخ أُورلؼخ أص٘ب  أٍُْٞ ًٝانُي اُغاوٝػ أُٞعاٞكح ػِا٢ ٣َٝبػل ػ٢ِ ؽلٝس اُؼلٟٝ األ٢ُٝ ه

 االّغبه

 

 غو٣ن االٗزوبٍ ٝٓصله اُِوبػ

 
 اُضٔبه أُؾ٘طخ زٍل٘غ٤خ عبكخ ٣ٝصؼت رؾِِٜب ثلؼَ ا٤ٌُٔوٝثبد األفوٟ، ٝرصجؼ ٓصلهاً ُِؼلٟٝ ك٢ أٍُْٞ اُزب٢ُ.

 ًٝنُي اُغواص٤ْ ا٤ٌُٗٞل٣خ. رؾزبط اُغواص٤ْ األ٤ٌٍخ ٝا٤ٌُٗٞل٣خ ز٠ُ ٓب  ؽو إلٗجبرٜب. رؾَٔ ر٤بهاد اُٜٞا  اُغواص٤ْ األ٤ٌٍخ

 



 

 

 

 أُوبٝٓخ

روث٤خ ٝىهاػخ األص٘بف أُوبٝٓخ ُِٔوض: رقزِق اُصلبد أُورجطخ ثصالخ أُوبٝٓاخ ٓاٖ ٗاٞع ٗجابر٢ ٥فاو ،كلا٢ اُجوهاٞم   -1

ٞاّ أَٗااغخ اُضٔااوح اُلاف٤ِااخ ٝزُاا٠ اهرلاابع ٓؾزااٟٞ األ٤ُاابف روعااغ صاالخ أُوبٝٓااخ زُاا٠ ٍاأي اُطجوااخ اُقبهع٤ااخ ُِضٔااوح ٝزُاا٠ هاا

 ك٢ األَٗغخ ٝز٠ُ ى٣بكح َٗجخ ٝعٞك اُل٤ِٖ ك٢ اُؼل٣َبد . Pentosanٝاٌَُو٣بد اُقٔب٤ٍخ 

ٝاٗقلبض أُؾزٟٞ اٌَُو١ ٝاهرلبع ٓؼلٍ اُزا٘لٌ .ٝكا٢ أُْأِ  ٝك٢ اُزلبػ ريكاك أُوبٝٓخ ٓغ ى٣بكح أُؾزٟٞ اُل٠ُٞ٘٤ -0

 Late santaٝٓاٖ األصا٘بف أُوبٝٓاخ كا٢ اُجوهاٞم ٍابٗزب هٝىا أُزا فو  كبٕ هصو ٓلح اُزي٤ٛو ري٣ل ٖٓ كهعخ أُوبٝٓخ.

rosa   ٌٗٞٝكاٍا Dasons ٝٓاٖ اُقاٞؿ اُجوراب ،Elberta  ٝاألؽٔاو اُانٛج٠Redgold  ٝٓاٖ اٌُو٣اي األصا٘بف اُؾِاٞح،

 .Jonathanأًضو ٓوبٝٓخ ٖٓ األص٘بف أُيح ، ٖٝٓ اُزلبػ اُص٘ق عٞٗبصبٕ  

رقزِق عـواك٤ب ك٢ رٞى٣ؼٜب ،ُٜانا ٝعات  ٤ٌٍِSclerotiniaوٝر٤٘٤ب ؽ٤ش إ أُوض ٣زَجت ػٖ صالصخ كطو٣بد ٖٓ اُغٌ٘   -3

 اُؼ٘ب٣خ ك٢ اُؾغو اُيهاػ٢ ُٔ٘غ كفٍٞ األٗٞاع ؿ٤و أُٞعٞكح.

 ٣واػ٠ ػ٘ل رو٤ِْ األّغبه زىاُخ األعيا  أُصبثخ ٖٓ األكوع ٓغ أعيا  ٤ٍِٔخ ؽُٜٞب.  -5

 ثبُزو٤ِْ. ٚعٔغ اُضٔبه أُؾ٘طخ أُزَبهطخ ٝؽوهٜب ٓغ األعيا  أُياُ  -ْ

كح اُؼ٘ب٣خ ثبُز٤َٔل ؽ٤ش صجذ إٔ ى٣بكح اُز٤َٔل ا٥ىٝر٢ ري٣ل ٖٓ اُوبث٤ِخ ُإلصابثخ ،ٝإ ى٣ابكح اُجٞربٍا٤ّٞ رَابػل ػِا٠ ى٣اب  -6

 ٓوبٝٓخ أُوض .ُٜٝنا ٣واػ٠ اُزٞاىٕ ك٢ اُز٤َٔل ث٤ٖ ػ٘صو١ ا٥ىٝد ٝاُجٞرب٤ٍّٞ.

ٝاُضب٤ٗاخ  األُٝا٠ ُِزط٤ٜاو ٓاٖ ٓقِلابد أٍُٞاْ اَُابثن، رغوٟ أُوبٝٓاخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤اخ ثبٍازقلاّ أُج٤الاد كا٢ صالصاخ ٓواؽاَ،  -7

أص٘ب  ػول ٝٗٔٞ اُضٔبه ،٣ٝغت ز٣وابف اُاوُ هجاَ ُِزط٤ٜو ٝؽٔب٣خ األعيا  اُيٛو٣خ أُصبثخ ٝرغوٟ أص٘ب  اُزي٤ٛو ،ٝاُضبُضخ 

 2ْ.,% أٝ ًبثزبٕ 6% ثٔؼلٍ 72% أٝ رٞث٤َٖ 2ْأٝ ثبكَز2ٖ٤ْاُغٔغ ثضالصخ أٍبث٤غ. ٣ٝل٤ل ك٢ اُوُ أُج٤لاد ث٤ِ٘ذ 

%ىاك ًض٤اوا ٓاٖ ْ,1,% ث٤ِ٘ذ ٓغ اظبكخ ى٣ذ ٓؼل٠ٗ ثٔؼالٍ 1,% ك٢ اؽلٟ اُلهاٍبد ٝعل إٔ اُوُ ثبٍزقلاّ 0ثٔؼلٍ 

 ُ.ًلب ح اُو

 ٌٓبكؾخ ٗبهالد أُوض ٖٓ ؽْواد ٝغ٤ٞه ٝؽ٤ٞاٗبد .  -8

 ّ . 5ْرجو٣ل اُضٔبه أص٘ب  اُز٣َٞن ٝاُزقي٣ٖ ُلهعخ   -9

 رـ٤ِق اُضٔبه ػ٘ل اُْؾٖ ٝاُز٣َٞن ألٕ مُي ٣ؼَٔ ػ٠ِ ػيٍ اُضٔبه ػٖ ثؼعٜب.  -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كهعخ( 02)                                                                           -السؤال الثاني:
      (قطف مخست)أجب عن  -:بين دي جدول المسبب المرضي واألعراض وطرق المقاومة لألمراض األتية - أ

    الموزالذبول البكتٌري فً  -3نٌماتودا تعقد الجذور        -2     مرض البيوض دي الن يل   -1

 بقعة عين الطاووس دي الزيتون   -6التشوه دي المانجو            -5التقرم البكتيري دي الموالح       -4

 غوم أُوبٝٓخ االػواض أَُجت ّ

 1- 

مرض 
البيوض 

دي 
 الن يل    

Fusarium 

oxysporum 

F.sp 

albedenis 
 

تظهر أعراض مرض البيوض أوالً على شجرة أو 
أكثررر مررو اقوراي ة يثررم ا كتمررال بللرر  ال  لررم   

الورقررم ىلررى اقبرريض   ثرر  ال  هبػاالحوتررتل م مررو 
يلبرررر  أو ي تشرررررر ضررررروا البيررررراض والمرررررو  ىلرررررى 
ال وصا  المتجاورة في اتجاه قمم الورقرم وعلرى 
جا رر  واةرر  فلررل مررو الطررري الو ررلى  مةررور  

ايتها ثر  ي رتمر المرو  لل وصرا  للورقم ةتى  ه
التي علرى الجا ر  اق رر فري اتجراه قاعر ة الورقرم 
ةتى تمو  الورقم تمامراً فري ال هايرم   وت رت ري 
ضوه الطمليم  مو  الورقرم  فتررة ت تلرن مرو أيرا  
مط و ة ىلى ع ة أ ابيع   ويظهر علرى ال وصرا  
الميترررم بلرررع ب يرررم اللررروو علرررى ال رررل  الظهرررر  

 ل  الم اةم المصابم م  فض  للورقم   ويكوو
 وتت لى الورقم الميتم وتظل متصلم بالجوع   بطر  
ولررت تصررا  اقوراي المجرراورة أو الملابلررم برر ف  
اللريلم ث  ال تلبر  ا صرابم أو تصرل ىلرى البررع  
اللمررى  قلرر   ال  لررم وفرري ال هايررم تمررو  ال  لررم 
 بأكملها  

 اقعراض ال ا ليم :-2
 رر ل الجرر    ع رر  عمررل قلرراع عر ررى 

المصررررا  مررررو مةررررور الورقررررم   ي ةررررظ وجررررو  
 م اةا  ميتم لو ها ب ى مةمر 

وع   عمل قلاع لولى في جوع ال  لم المصابم   
ي ةظ وجو  ة   لوليم مو اق  جم المصابم 
وا  لوو مةمر أو ب ى   مع وجو  ة   وعائيم 

 مفر ة وا  لوو ب ى

  راعم اقص ان الملاومم :-1
قصر ان الملاومرم لهروا أو  راعم ا 

المرض تط  مو أف ل و يلم لة  مو ا تشاره 
   وللةصول على اقص ان الملاومم 

  أ  ا ت ا  اقص ان الملاومم :
عمرل ةصررر علرى جميررع اقصر ان  الم  رعررم 
بررالم ر   الملامررم لهرروا الفلررر   ثرر   رعرر  
ف ائل ضوه اقص ان في تربم موبرو ة لبيطيراً 

 ةلم بةو   اغورا بهوا الفلر وولت في م
صرر ن ترر  ا تبارضررا أو  32وجرر  أو مررو برريو 

 ررتم كا رر  عاليررم الملاومررم   وت ررطم تبرر   
ملاومررررم مطلولررررم و م ررررم تظهررررر ة ا رررريم 
مطلولم و تم ة ا م ج اً لهوا المرض  قابلم 
لإلصابم   واقصر ان الملاومرم ب رجرم عاليرم 
لهوا المرض ضي ب ريلامى أ رو  وب ريلامى 

ما   وبومو رررررى أبررررريض وع رررررل  ى وتررررر 
و يرلي    في ةيو يط  الص ن بوفلو  أكثر 

 اقص ان قابليم لإلصابم  
     ا ت ا  الوكور وا  ا  المةليم:

م للرم  252عمل ةصر وا ع على أكثر مرو 
موبو ة بهوا الفلر وولرت ب يرم ا ت را  وكرور 
 أفةررل  وى ررا  ملاومررم لهرروا المرررض و اتجررم 

  ة عاليم عو البورة وفي  ف  الوق  وا  جو
 ج  أ ررتيرا  أصرر ان أج بيررم وعرر ل الملرراو  

 م ها :
     تربيم وى تاج أص ان ج ي ة : 

ويت  ولت مو   ل برامج تربيم لويلرم اقجرل 
  ةي  يت  التهجيو بيو وكور ملاومم للمرض 
وأ رررا  وا  صرررفا  جرررو ة عاليرررم ثررر  يجرررر  
تهجرريو رجطرررى للررروكور الملاومرررم   ةيررر  تررر  

اقصرر ان الممتررا ة مثررل  التهجرريو برريو ى ررا 
 المجهول وبوفلو  مع وكور ملاومم 

 ضرر   ىكثررار اقصرر ان الملاومررم عررو لريرري  
 ظررررررراً  و مثررررررل ضرررررروه   م ارع اق  جم :

اقصررر ان الملاومرررم عرررا ة مرررا ت رررتج اعررر ا ا 
مة و ة مرو الف رائل   فأ رم يمكرو أتبراع ضروه 
اللريلرررم   تررراج أعررر ا  وفيررررة مرررو الف رررائل 

 الملاومم 
 مطام   ال راعيم :ال-2 
للر  تأثير وا   مباشر علرى تلرور مررض  



 

 

البيرررروض   كمررررا أو المةاصرررريل الب يررررم مثررررل 
البر رري  يمكررو أو تررر   بلريرري غيررر مباشررر 
علرررى ا تشرررار المررررض ولرررو أو تلليرررل الرررر  
والررت لم مررو ال باتررا  الب يررم ال تشرركل ةرر ً 

 لهوه المشكلم  
 الةج  ال راعى : -3

على   ول أو  روج  الب  مو و ع مطايير
الف ائل وم تجا  ال  يل اق ر  وولت ب يم 

 ر   لر ا تلال المرض مو قلر   ر 
 وأي اً م ع أ  آفا  أ ر  مو ال  ول

2-   
نٌمااااااتودا 
تعقااااااااااااااد 
 الجذور
 

Meloidogyne 

 incognita 

رؼول اُغنٝه ٝظؼق اُ٘ٔٞ ٝرـ٤او ُإٞ اُ٘جبرابد -1

ؽَبٍااا٤زٜب ٝاٗقلااابض أُؾصاااٍٞ ثبإلظااابكخ زُااا٠ 

 اُيائلح أل١ رـ٤و ك٢ اُظوٝف اُج٤ئ٤خ.

ػِاا٠  Gallsرٌاا٣ٖٞ اٗزلبفاابد صااـ٤وح أٝ ػواال -0

اُغنٝه اُؾل٣ضخ أُـن٣خ أٝ اُْؼ٤واد اُغنه٣خ. ٝهل 

 رزٌٕٞ ػولاً أًجو ؽغٔب ٗز٤غخ ُزؼلك اإلصبثخ. 

ٝػ٘ل روط٤غ ٛنٙ اُؼول زُا٠ أعايا  صاـ٤وح كصٗاٚ -3

 اُجبُـخ٣ٌٖٔ هؤ٣خ ٝرؾل٣ل أعَبّ اإلٗبس 

ّااال٣ل ُِٔغٔاااٞع اُغااانه١ ٝٓاااٞد اُؼل٣ااال ٓاااٖ -5 

 اُغنٝه أُـن٣خ

 

اٍزقلاّ أُؼبٓالد اُؾ٣ٞ٤خ ٝأُج٤لاد 

ٖٓ اُجٌزو٣ب  85ا٤ٌُٔب٣ٝخ ٝرؼزجو اَُالُخ ى 

زٍزقلاّ األصٍٞ  - ٖٓ أعوٝثبًزو٣ْ هاك٣ٝبًزو

 أُوبٝٓخ ك٠ اُيهاػٚ

اٍزقلاّ ّزالد فب٤ُٚ ٖٓ اإلصبثٚ ك٢  -0

 اُيهاػٚ

ٓؼبِٓٚ أهض أُْزَ هجَ ٗوَ اُْزالد  -3

 .ث ؽل أُج٤لاد ا٤ُ٘ٔبرٞك٣ٚ

اُز ًااال ٓاااٖ فِاااٞ اَُااأبك اُجااال١ أُعااابف  -5

 .ُِ٘جبربد ٖٓ ا٤ُ٘ٔبرٞكا

كاا٠ ؽبُااٚ زصاابثٚ اُجَاابر٤ٖ أُيهٝػااٚ ثاازْ  -ْ

ثٜااب  زٍاازقلاّ أُج٤االاد ا٤ُ٘ٔبرٞك٣ااٚ أُٞصاا٠

ٝمُي ثؼال هطاق اُضٔابه أٝ هج٤اَ ٗعاغٜب ثٔاب ال 

 ٣وَ ػٖ ّٜو٣ٖ
3-   

اُنثٍٞ 

اُجٌز٤و١ 

     ك٢ أُٞى

Ralstonia 

solanacearum 
رظٜو األػواض ػ٢ِ اُ٘جبربد اَُو٣ؼخ اُ٘ٔٞ ك٢ 

ؽلٝس رـ٤٤و ك٢ ُٕٞ األٝهام اُقبهع٤خ ز٢ُ إُِٞ 

األصلو أٝ األفعو اُجبٛذ، صْ مثُٜٞب اَُو٣غ 

ٝرل٤ُٜب ػ٘ل ٓ٘طوخ ارصبٍ اُ٘صَ ثبُؼ٘ن أٝ ػ٘ل 

ارصبٍ اُؼ٘ن ثبُـٔل. ٝرٔزل اإلصبثخ ز٢ُ ثبه٢ 

 األٝهام. ٣ظٜو أُوض ػ٢ِ اُقِلبد اُ٘ب٤ٓخ

كزصجؼ ٓزويٓخ ٍٞكا  ارصبٍ أٝهاهٜب ٓزغؼلح أٝ 

اإلصبثبد أُز فوح ٝاُز٢ رؾلس هج٤َ . ِٓزلخ 

ٔبه٣ؼ اُضٔو٣خ رظٜو أػواظٜب أٝال ػ٢ِ ْ ٜٞه اُ

اَُبم اٌُبمثخ ؽ٤ش ٣ظٜو ػ٤ِٜب رِٕٞ ٝػبئ٢ ٣وَ 

ً ًِٔب ارغٜ٘ب ز٢ُ ٓوًي اَُبم اٌُبمثخ،  ٝظٞؽب

هل  أؿ كافَ اَُبم اٌُبمثخوٌُٖٝ ػ٘ل ٗٔٞ أُْ

 أؿٔلح٣٘وِت اُٞظغ ك٤صجؼ اُزِٕٞ اُٞػبئ٢ ك٢ 

ً ٖٓ األٝػ٤خ  األٝهام اُلاف٤ِخ أًضو ٝظٞؽب

اُقبهع٤خ ٣ظٜو مُي ك٢ اُوطبع اُؼوظ٢ رزِٕٞ 

األٝػ٤خ ثبُِٕٞ األصلو ك٢ أُجلأ صْ رزؾٍٞ ز٢ُ 

إُِٞ اُج٢٘ اُلاًٖ أٝ األىهم أَُٞك ٣ٝٔزل ٛنا 

ب ٣ٔزل اُزِٕٞ ز٢ُ أٍلَ ؽز٠ ٣صَ ز٢ُ اٌُٞهٓخ ًٔ

ز٢ُ أػ٢ِ ك٢ أػ٘بم األٝهام ٝك٢ اَُبم اُ٘ب٤ٓخ 

 ٍٝػ اَُبم اٌُبمثخ ؽز٠ اُضٔبه.

ٝٓااااٖ األػااااواض أُل٤اااالح كاااا٢ اُزْااااق٤  هطااااغ 

اٌُٞهٓااخ أُصاابثخ كاا٢ اُصااجبػ ك٤ْاابٛل ثؼاال كزااوح 

 ٜاٞه زكاواى ثٌز٤ااوٟ ُايط ٝهٓاابك١ كاٞم األٝػ٤ااخ 

بد ثأُصبثخ. ًٔب هل رظٜو اُجٌز٤و٣ب فبهع٤بً ٖٓ ه٘ب

 اُيٛو٣خ أُنًوح.اُجواػْ 

اٍزقلاّ األص٘بف أُوبٝٓخ ُِٔوض، ٖٝٓ  -1

 . األص٘بف اُزغبه٣خ أُوبٝٓخ ٓٞٗضبٕ ٝثٞكبٕ

 ػلّ ىهاػخ فِلبد ٖٓ ٗجبربد ٓصبثخ. -0

ارجبع كٝهح ىهاػ٤خ ريهع ك٤ٜب األهض  -3

ػوت أُٞى ُٔلح ٍ٘ز٤ٖ ػ٢ِ األهَ ثٔؾبص٤َ 

ٗغ٤ِ٤خ أٝ ثو٤ُٞٚ هجَ زػبكح ىهاػزٜب أُٞى، 

األهض اُز٢  ٜو ك٤ٜب  ًٔب ٣٘صؼ ثزج٣ٞو

أُوض كزوح ص٤ق ثؼل اُزو٤ِغ ٓغ ؽوصٜب أًضو 

 ٖٓ ٓوح ؽز٢ رٔٞد اُجٌز٤و٣ب ثبُغلبف.

ٍزقلاّ ٓج٤لاد هزَ اُ٘جبربد أُصبثخ ثب -5

اُؾْبئِ أٝ اُزو٤ِغ صْ اُؾوم ر٤ٌْٔ اُغٞه 

 ُٔلح ّٜو ٓغ اُؼي٣ن.

رؼو٤ْ أكٝاد اُزو٤ِْ ثؼل هطغ ٗجبد ٓصبة  -ْ

% ٖٓ ٣ْٝل٤ل ك٢ مُي اُـٔو ك٢ ٓؾٍِٞ 

 اُلٞهٓبُل٤ٛل.

 زىاُخ ه٘بثبد ٝثواػْ األىٛبه أُنًوح. -6

زثاابكح ؽْاابئِ اُغااٌ٘ ٤ٌٗٞ٤ِٛااب، ؽ٤ااش إٔ  -7

 ثِخ ُإلصبثخ.ع٤ٔغ أٗٞاػٜب هب

4-  
التقرح 
البكتٌري 

Xanthomonas 

citri 

رظٜو األػواض أُوظ٤خ ػ٠ِ ًبكاخ أعايا  اُ٘جابد 

اُقعااو٣خ ثٔااب كاا٢ مُااي اُضٔاابه اُ٘بظااغخ زصاابثبد 

األٝهام رجلأ ثظٜٞه ثواغ صاـ٤وح زٍال٘غ٤خ ث٤عاب  

ك٢ اُجالك اُقب٤ُخ ٖٓ أُوض ٣غت ارقبم  -

ًبكخ زعوا اد اُؾغو اُيهاػ٢ ُٔ٘غ ٝصٍٞ 

ُٔوض ز٢ُ اُجالك . ٝك٢ ؽبُخ َٓججبد ا



 

 

فً 
       الموالح

ػِاا٠ اَُااطٞػ اَُاال٠ِ ، صااْ رصااجؼ اُجوااغ صاالئ٤خ 

ثؾبكخ الٓؼخ ماد ُٕٞ ث٠٘ ٓصلو أٝ فعوا  رؾابغ 

ثٜبُخ صلوا  ، رزَغ اُجوغ ٝرورلاغ ٝرصاجؼ ى٣ز٤اخ 

، ٣ؾاالس اٗقلاابض كاا٢   scabbyعو٤٣ااخ أُظٜااو 

 -craterٓوًي اُجوؼخ ّجٚ اٗقلبض كٞٛخ ثوًبٕ 

like  رؤك١ اإلصابثخ اُْال٣لح زُا٢ رَابهػ ٓورلاغ .

 ُألٝهام ٝعلبف ُألكوع ٖٓ اُؤخ ز٢ُ أٍلَ.

اُضٔاابه رظٜااو كاا٢ صااٞهح ثضااواد زٍاال٘غ٤خ  زصاابثخ

فْ٘خ  ٓزلغوح ماد ؽاٞاف الٓؼاخ ى٣ز٤اخ ٝال رؾابغ 

ثٜبُااخ ًٔااب كاا٢ ثوااغ األٝهام . ًضبكااخ زصاابثخ اُضٔااوح 

٣غؼِٜاب ؿ٤ااو صاابُؾخ ُِزَا٣ٞن . كاا٢ أُورلؼااخ ر٘ااي 

 اُجوؼخ ٍبئَ ُيط ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اُجٌز٤و٣ب أَُججخ .

رقزِاااق اُ٘جبرااابد كااا٢ هبث٤ِزٜاااب ُإلصااابثخ ٝكهعاااخ 

بٝٓزٜااااب ُِٔااااوض ك ًضوٛااااب ٓوبٝٓااااخ ُِٔااااوض ٓو

ٕ ، ٝروَ أُوبٝٓخ ك٢ ا٤ُِٕٔٞ  اُز٘غبه٣ٖ ٝا٤َُزوٝ

األظب٤ُب كبُجوروبٍ كب٤ُِٕٔٞ اُجِل١ كبُزوا٣ل٤ُٞبراب ، 

 صْ اُغو٣ت كوٝد اُْل٣ل اُوبث٤ِخ ُإلصبثخ

اًزْبف ٝعٞك أُوض ٣غت ارقبم ًبكخ 

زعوا اد اُؾغو اُيهاػ٢ اُلاف٢ِ ٝاُؼَٔ ػ٠ِ 

 اُوعب  ػ٠ِ أُوض هجَ اٍزلؾبُٚ.

ىهاػخ األص٘بف أُوبٝٓخ ك٢ أُ٘بغن -0

 ٝاُجالك أُٞثٞ ح

ك٢ ىهاػخ أُْزَ ٣غت اُز ًل ٖٓ ىهاػخ  -3

بغ ثنٝه ٗبرغخ ٖٓ ٓؾصٍٞ ٤ٍِْ ُٝالؽز٤

% كٞم 3ْرطٜو اُجنٝه ثبُـٔو ك٢ ٓؾٍِٞ 

 أ٤ًَل األ٣لهٝع٤ٖ ػْوح كهبئن.

رو٤ِْ األكوع أُصبثخ ٝؽوهٜب صْ اُوُ  -5

ث ؽل أُج٤لاد اُلطو٣خ ٓضَ أ٤ًَل ًِٞه٣ل 

% 2ْ% أٝ ًٞثواك٤ذ 3ْاُ٘ؾبً ثٔؼلٍ 

% فالٍ اُضالصخ أّٜو األ٠ُٝ ٖٓ ْ.2ثٔؼلٍ 

 رٌٕٞ اُضٔبه.

 

5-  
التشوة
فً 

       المانجو

Fusarium 

moniliforme 

subglutinans 

تظهر أعراض المرض فً مرحلتٌن، مرحلة 
التشوه الخضري ومرحلة التشوه الزهري. التشوه 
الخضري ٌكون أكثر وضوحاً فً طور البادرة، 

كما ٌظهر أٌضاً علً النموات الجدٌدة فً األشجار 
الكبٌرة، تظهر األعراض علً البادرات فً عمر 

حٌث تنتفخ البراعم اإلبطٌة  خمسة أشهر
والطرفٌة وٌنتج عن تفتحها فرٌعات قصٌرة تحمل 
أوراق صغٌرة متزاحمة وتفقد البادرات السٌادة 
القمٌة لتفتح كثٌر من البراعم اإلبطٌة، وٌنتج عن 
ذلك حدوث تزاحم لألفرع واألوراق وٌعرف هذا 

فً بعض   bunchy topالعرض بتورد القمة 
الحاالت ٌنفتح البرعم المنتفخ عن ساق سمٌكة، 
أغلط من الساق المتفرعة عنها، ثم تعطً الساق 
السمٌكة أفرع جانبٌة تحمل أوراقاً متفزمة، 

 وٌعرف هذا العرض بمكنسة الساحرة

اساااتخدام  أصاااناف الماااانجو المقاوماااة مثااال  -
هنااادي أنشااااه وزباااده. لهاااذا ٌجاااب اختباااار 

والتوساااع فااً زراعاااة األصااناف بكااال منطقااة 
األصاااناف المقاوماااة فاااً المنااااطق المعرضاااة 

 لإلصابة .
ٌجب انتقاء الشتالت من مشاتل خالٌة مان  -2

المااارض وأن تكاااون الطعاااوم المساااتخدمة قاااد 
 أخذت من أشجار خالٌة من المرض.

تقلٌم وإزالة النموات الخضرٌة المشاوهة،  -3
مااع جاازء ساالٌم أساافل الفاارع المصاااب بطااول 

 التقلٌم كلما لزم األمر. سم،  مع15-22
وجاااد الااابعض أن را األشاااجار بمخلفاااات  -4

chelates  المااانجرٌن مااع العناصاار الدقٌقااة
   mangiferin-Cuمثال ماانجرٌن نحاا  

، ٌعٌاااااد  mangiferin-Znومااااا نجفااااارٌن 
التااااوزان بااااٌن العناصاااار النااااادرة وهرمااااون 
ماااانجفرٌن وٌسااابب نقاااه فاااً تواجاااد الفطااار 

 نموات سلٌمة.بالنبات وٌؤدي إلً تكوٌن 
أمكن تثبٌط نشاط شبٌه المالفورمٌن وذلك  -5

بااالرا ماارتٌن باحااد المركبااات، مٌتااا كبرٌتٌااد 
 potassiumالبوتاسااااااااااااااٌوم 

metabisulfite   جاازء فااً  562بمعاادل
جازء  2122الملٌون أو نترات الفضة بمعادل 

فاااً الملٌاااون أو حماااض األساااكوربٌك بمعااادل 
جااااااازء فاااااااً الملٌاااااااون أو مختااااااازل  1255
  reduced glutathioneثٌوم الجلوتااا
 جزء فً الملٌون. 562بمعدل 
الاارا باااأل كسااٌن نفثااالٌن حمااض الخلٌااك  -6

(NAA) naphthaline   222بمعاادل 
جااازء فاااً الملٌاااون للباااراعم الزهرٌاااة وقااات 

 تكشفها.
العماال علااً تاااخٌر ظهااور النااورات ٌفٌااد  -1

فااً تقلٌاال اإلصااابة. ماان ذلااك إزالااة النااورات 
المبكاارة الظهااور، وذلااك ٌساااعد علااً ظهااور 
نورات ناشئة عان باراعم إبطٌاة عنادما ترتفاع 
حاارارة الجااو. كااذلك فقااد أفاااد الاارا بحمااض 



 

 

  gibberellic (GA) acidالجبرٌللٌاك 
جااازء فاااً الملٌاااون فاااً منتصاااف  52بتركٌاااز
ر فااااً تاااااخٌر ظهااااور النااااورات لماااادة نااااوفمب

أسااااابوعٌن وقلااااال مااااان اإلصاااااابة وزاد فاااااً 
 المحصول. 

الاارا باحااد المبٌاادات الفطرٌااة بعااد جمااع  -8
المحصول وإزالة النماوات المصاابة وحرقهاا، 
وٌفٌد فً ذلك استخدام أكساً كورٌاد النحاا  

,% وٌعاااد الاارا إبتااداءاً ماان أوئاال 4بمعاادل 
أو 52ساتٌن فبراٌر وٌفٌد فً ذلك استخدام باف

% أو 02.% أو مانكوبر 52بمعدل 52بنلٌت 
,% 3انتراكاااول أو انتراكاااول كاااومبً بمعااادل 

وٌنصاااح بفضاااافة ماااادة ناشااارة الصاااقة مثااال 
 .,%.5بمعدل  1556تراٌتون 

مقاومة الحلم  باستخدام الكبرٌت  -5
,% وٌفٌد نف  الرشة 25المٌكرونً بمعدل 

ضد البٌاض الدقٌقً، وٌجرى الرا وقت 
 لبراعم.انتفاخ ا

6-   
بقعة 
عين 

الطاووس 
دي 

 الزيتون    

 فطر
Cycloconium 

oleaginum  أو ،
Spilocaea 
oleaginea 

تظهر األعراض علً األوراق على شكل بقع   
صغٌرة مستدٌرة ، ذات لون زٌتونى داكن أو بنى 

، وتحٌط بهذه  سم 1وٌصل قطر البقعة حوالى 
البقعة هالة خضراء مما ٌجعلها تشبه عٌن 
 الطاوو  ، وتظهر البقع فى حلقات متداخلة
فى حالة ازدٌاد عدد البقع ، ٌتحول لونها إلى 
اللون األصفر ، وبتقدم اإلصابة تموت األنسجة 
المصابة ، وٌتحول لونها إلى اللون البنى ، تصفر 

 تك.األوراق وتسقط ، أو ٌحدث فٌها نكرو
على الثمارة تكاون عباارة عان جفااف  جارب  ،  -

ٌؤدى إلى تكوٌن بقع بنٌة غائرة تتسع وتتحاد ماع 
بعضاااها،عندما تتحاااد البقاااع الجافاااة ماااع بعضاااها 

 البعض على الثمرة

أوالً: تنفٌذ علمٌات الخدمة الزراعٌة 
المستمرة والتً تهدف إلى التاثٌر على نمو 

األشجار كما الفطر وتكاثره وتقوٌة طبٌعة نمو 
طمر األوراق المصابة والمتساقطة   -1 ٌلً:

تحت األشجار إلضعاف حٌوٌة الفطر وقتله 
 والحد من انتقاله.

التقلٌم : وٌتضمن إزالة الفروع المصابة  -2
والمٌتة وتقلٌل كثافة النمو. وإزالة 
السرطانات المتكونة عند الجذع والتاج 

 وتقصٌر األغصان.
وٌهدف إلى تقوٌة نمو التسمٌد المتوازن:  -3

األشجار ورفع درجة تحملها لإلصابة 
 لتعوٌض النموات واألوراق التً فقدت،

مكافحة األعشاب: وٌتم ذلك بالطرق  -4
الكٌماوٌة أو بعملٌات الخدمة الزراعٌة والذي 
ً تقلٌل الرطوبة النسبٌة  من شانه أٌضا
المحٌطة باألشجار وبالتالً تقلٌل فره 

 حدوث اإلصابة 
ً : مكافحة المرض بالمبٌدات الفطرٌة ثانٌ ا

وٌتضمن برنامج المكافحة إجراء الرشات فً 
 المواعٌد التالٌة:

رشة أولٌة فً الخرٌف وتفضل بعد  -1
 القطاف وقبل سقوط

رشة أو رشتٌن خالل شهر آذار ونٌسان  -2
وخالل األٌام الصحوة الخالٌة من الرٌاح 

 واألمطار.
فً مكافحة بعض المبٌدات الفطرٌة المقترحة 

 المرض والمتوفرة:
تراي  -2أوكسً كلورور النحا   -1

 ملتوك  فورت.
 %  82زٌنٌب  دونازٌن  -3
% دٌروزال 52كارنبدازٌم  بافستٌن  -4
62.،% 
 %.65دودٌن  دو جوادٌن   -5



 

 

 
    -من االمراض التالية: لثالثت فقطوضح مصادر العدوي والمسبب    
 سل الزيتون -3عفن طفية السيجار دي الموز           -2            الوجام فً النخٌل -1

   تقرح ساق الجوافة  -5           فً الموالحالتدهور السرٌع   -4

 

 
 كهعخ( 02)                                                             -:لثالسؤال الثا

  (مخست فقط عن)أجب  وضح وسائل انتقال ىذه االمراض والظروف المالئمة النتشارىا    -أ

                                                                         فً الزٌتون ذبول الفرتٌسلٌوم -3 تورد القمة دي الموز        -2    المانجو    البٌاض الدقٌقً فً  -1

 ذبول االطراف وعفن ثمار المانجو -6خٌا  طلع النخٌل           -5                             الموالحقوباء  - 4
 

 ٗزْبه أُوضال أُالئٔخاُظوٝف اُج٤ئ٤خ  ٍٝبئَ اٗزوبٍ أُوض أُوض 

اُج٤بض   -1

 اُله٤و٢ ك٢

     أُبٗغٞ   

٤ََِ٤ّٓٞ أٝ عواص٤ْ ٤ًٗٞل٣خ ٓٞعٞكح 

ٍٝاابً٘خ ػِاا٠ اُجااواػْ اُيٛو٣ااخ ٝاُقعااو٣خ أٝ 

 ػ٠ِ أكوع األّغبه

ّ °٣31٘زْو أُوض ثبهرلبع ؽواهح اُغٞ ؽزا٠  

 ، ٝػٔٞٓب ك٤الئْ أُوض اُغٞ اُلاكئ اُوغت.

رٞهك اُؤخ  -0

 ك٢ أُٞى        

   Pentalonia nigroniaؽْاوح ٓاٖ أُاٞى 

 اُ٘بهَ اُوئ٢َ٤ ُِٔوض 

اُغاااااٞ اُااااالاكئ ٝاُوغٞثاااااخ أُزٍٞاااااطخ 

 ٝرَبػل أ٣عبً ػ٢ِ ٍوػخ رطٞه أُوض

مثٍٞ  -3

ك٢  اُلور٤َِ٤ّٞ

                                                                          اُي٣زٕٞ

األعَاااابّ اُؾغو٣ااااخ اُصااااـ٤وح ٝاُزاااا٠ 

رٌٕٞ ٓصلهاً ُِؼل١ٝ ُِ٘جبرابد اُوبثِاخ ُإلصابثخ 

 ثبُلطو

٣الئااااْ أُااااوض اُغااااٞ اُوث٤ؼاااا٢ أُبئااااَ 

 -02ُِجااوٝكح ، ؽااواهح ٜٗاابٙ ٗاابكها ٓااب ري٣اال ػااٖ 

ل٢ ٓزوِاات رصااَ ؽواهرااٚ ّ ٣زجؼااٚ عااٞ صاا0ْ°٤

 ّ.°3ْ -32اُوصٟٞ ز٢ُ 

هٞثب   -5

                              أُٞاُؼ

ر٘زوَ ثبُزطؼ٤ْ ٝال ٣٘زوَ ثبُؾْاواد أٝ 

اُؼ٤ِٔااابد اُيهاػ٤اااخ ، ٝهااال ر٘زواااَ ػاااٖ غو٣ااان 

 اُزؾبّ اُغنٝه

كهعبد اُؾواهح أُ٘قلعخ ز٢ُ ٓؼزلُخ ٝاُغٞ 

 اُوغت

ف٤بً غِغ  -ْ

 اُ٘ق٤َ          

األُٝاا٠ االؿاابه٣ط اُيٛو٣ااخ أُصاابثخ اُطو٣وااخ 

ٝاُز٠ رزوى ػ٠ِ اُ٘قِاخ ٓاٖ أٍُٞاْ اَُابثن ، 

اُضب٤ٗخ هٞاػل األٝهام ٝاُز٠ ٣ٞعل ا٤ََِ٤ُّٔٞ 

٣ؼزجاااو ٛااانا أُاااوض فط٤اااوا ؽ٤اااش ٣ٞعااال ّااازب  

غ٣ٞااَ ثاابهك ٓااغ أٓطاابه ًض٤ااوح كاا٢ اُوث٤ااغ ، ًٔااب 

ُاااٞؽا اٗزْااابه أُاااوض كااا٢ األهاظااا٢ اُـلهاااخ 

 ٓصله اُؼل١ٝ أَُجت أُوض
أُِٞصخ زوثخ اُ اُلَبئَ أُصبثخ أُ٘وُٞخ ، أٝ    Fusarium solani ك٢ اُ٘ق٤َاُٞعبّ    -1

 وضثبُلطو أَُجت ُِٔ

 اُيٛو١   ِـالفأُِٞصخ ُ عواص٤ْ اُلطو Verticillium theobromae ػلٖ غل٤خ ا٤َُغبه ك٢ أُٞى          -0

 .Pseudomonas syringae p.v ٍَ اُي٣زٕٞ    -3

savastanoi 

 األؿصبٕ أُصبثخ ٝ أكٝاد اُزو٤ِْ 

ينتقل  الفيروس بالتطعيم و كما تنقمو حشرة من  ٣زجغ ٓغٔٞػخ ًٍِٞز٤وٝك٤وًٝ             ك٢ أُٞاُؼاُزلٛٞه اَُو٣غ  -5
 .Aو  Aphis aurantiiالحمضيتات 
citricidus  ومن القطن و 

 A. gossypii   وحشرة من الحمضياتT. 
aurantii    

َاابًٖ كاا٠ اُاُلطااو ٝ ٤َٓاا٤ِّٞ  اُزٔو٣ااخاالعَاابّ  Physalospora psidii                    رووػ ٍبم اُغٞاكخ  -1

ق ؽزااا٠ راااٞاكو اُظاااوٝف أُالئٔاااخ ِاااّاااوٞم اُو

  .٤ُْ٘ػ ٓؾلصب زصبثبد عل٣لح



 

 

 اُلطااوٟ ث َٗاااغزٜب ٝاُزاا٠ رقاااوط ٓااٖ أثبغٜاااب

األؿاابه٣ط اُيٛو٣ااخ اُغل٣االح، ٝاُضبُضااخ ؽجااٞة 

اُِوااااابػ أُِٞصاااااخ ث٤ٌٔاااااوٝة أُاااااوض ػ٘ااااال 

 اٍزقلآٜب ك٢ رِو٤ؼ أؿبه٣ط ٤ٍِٔخ.

ج٤ااو ك٤اال ٝأُبُؾااخ . ًٔااب ٣ؼزواال إٔ االٗقلاابض اٌُ

هعاااخ اُؾاااواهح هج٤اااَ أٝ أص٘اااب   ٜاااٞه اُ٘اااٞهاد 

 ٣َبػل ػ٠ِ  ٜٞه أُوض.

مثٍٞ  -6

االغواف ٝػلٖ 

 صٔبه أُبٗغٞ

رؾااالس اإلصااابثخ كااا٢ أُيهػاااخ ٓاااٖ اُغاااواص٤ْ 

ر٘زْااو ثاابُٜٞا  زُاا٢ األكااوع أٝ  اُج٤ٌ٘ل٣ااخ اُزاا٠

اُضٔبه أُغوٝؽخ ٝهل ر٘زوَ اُؼل١ٝ ث٤ٖ اُضٔابه 

ػ٘ااال اُزَااا٣ٞن ٝاُزقاااي٣ٖ ثبُٔالَٓاااخ. رااايكاك 

اإلصاابثخ ػِاا٠ اُضٔاابه اُ٘بظااغخ أٌُزِٔااخ اُ٘ٔااٞ 

 ٝروَ ػ٠ِ اُضٔبه ؿ٤و اُ٘بظغخ ٝاُصـ٤وح.

٣الئْ ٗٔٞ اُلطو ٝزؽلاس اُؼل١ٝ ثبُضٔابه كهعابد 

هغٞثااخ َٗااج٤خ ري٣اال ّ ٓااغ °31 -0ْؽااواهح ٓااٖ 

 %.82ػٖ 

 
                                                                                            -بما تفسر : - ب
 الرا الدوري لسباطات الموز بمبٌد أوكسً كلورو النحا  مره كل شهر. -1

 ٝمُي ُٔوبٝٓخ أٓواض أُقيٕ اٌُبٓ٘خ أٝ اُلطو٣بد أُِٞصخ ُِضٔبه.

 

 .ٌجب الحره عند ري الموالح ومنع مالمسة مٌاه الري لجذوع االشجار -2

 ا٤َُِٔخ ُألّغبهاٗزوبٍ ٓوض رصٔؾ اُوبػلح ٖٓ االّغبه أُصبثخ  ٗزالك٠ؽز٢ 

 

 مثل الطماطم فً بساتٌن الزٌتون. ةٌفضل عدم زراعة الخضر الحولٌ -3

 الٕ مُي ٣َبػل ػ٢ِ اصبثخ اُي٣زٕٞ ثٔوض اُنثٍٞ اُلور٢ٓٞ٤َِ٤ 
 

 ٌنتشر مرض التفحم الكاذب فً النخٌل فً الوجه البحري عن الوجه القبلً. -4

ُزٞاكو اُوغٞثخ اُغ٣ٞخ اُالىٓخ الٗزْبه أُوض ك٢ اُٞعٚ اُجؾو١ ػٖ اُٞعٚ اُوج٢ِ ؽ٤ش إٔ اُوغٞثخ ٖٓ اُؼٞآَ أُؾلكح     

 الٗزْبه أُوض
 

  انتشار زراعة صنف المانجو زبده فً مصر. -5
 أُبٗغٞ ٖٙٓ االص٘بف أُوبٝٓخ ُٔوض رْٞ ألٗٚ

 

 د/أحمد السيسي                 مع أطيب التمنيات بالتوديق والنجام             د/ جمال عاشور

 

 


