
 
 
 : أمراض نباتالشعبة                        ةرابع: الالفرقة                                  :النبات الزراعي قسم  
 : أمراض المحاصيل البستانيه المادة 

 ساعتانالزمن :                                             1024/ 1023 الجامعيالثاني للعام صل الدراسى الفامتحان  

 -أجب عن األسئمو اآلتيو:
  دزرخ( 02)                                             رت عٍ احٍُٛ  فقػ يًب ٚهٙ:أ انسإال االٔل:

مع كتابة االسم وخاصة أعفان الثمار أذكر خمس من أعفان ثمار الموالح بالعديد من األمراض اليامو   تصاب الموالح - أ
                   .متكامل لمقاومة اعفان ثمار الموالحبرنامج مقاومة ثم ضع  اتيالمسببالعممي 

 

 االجابة
 citri Alternaria  العفن األلترناري )العفن األسود( -1اعفان ثمار الموالح 

 Penicillium italicumالعفن األزرق  -Penicillium digitatum       3    العفن األخضر -1

  Sclerotinia sclerototiorum العفن القطني -Geotrichum candidum  5 العفن المر -4

 Aspergillus niger  العفن األسبرجيللي -6 
 برنامج لمقاومة أعفان ثمار الموالح

تجنب إحداث جروح بالثمار بقدر اإلمكاان ثثنااا اللممتاات العرا تال والجمات والتلبلال وال احن  -2
 والتسوتق والتخعتن.

 تي تحدث لمثمار بالبستان،مقاومل األمراض ال -1
 مقاومل الح رات الثاقبل ثو المحدثل لجروح والتي قد تهتأ لحدوث اللدوى قبل الجمت . -3 
 تجمت الثمار وهي جافل وفي الوقت المناسب قبل عتادة النضج. -4
  دم تلبلل ثمار مصابل مت ثخري سمتمل. -5
 Sodium% فتنتل فتنات الصاودتوم 2 تفتد غمر الثمار  ند تخعتنها لمدة طوتمل في محمول -6

phenylphenate   8-7م، ثو محمااول بااوراك  484-46دقتقاال  مااي درجااات حاارارة  1-2لماادة %
 م.404لمدة دقتقتتن  مي درجل حرارة 

 م.254-7حفظ الثمار  مي حرارة منخفضل  -7
 
 

     
 

    



. وضح ذلك متناوال المسبب واالعراض لفاكيةمة التي تصيب معظم أشجار امن االمراض اليا التدرن التاجيمرض  ديع  - ب
 وطرق انتقالو والظروف المالئمة النتشاره مع وضع برنامج مقاومة متكامل ليذا المرض.  

 االجابة
 Agrobacterium tumefaciensانًسجت   

 انًالئًخ الَتشبز انًسض انظسٔف

كممةا زاد عمةق الجةرح كممةا زادت  رصةة نجةاح  تحدث البكتيريا العدوى لمنبات خالل الجروح العميقةة   ودةد وجةد انةو
 يع انسغٕثخ انًستفعخ أحُبء انًٕسى العدوى 

 

 غسٚق االَتقبل ٔيصدز انهقبس

 

تعيش البكتيريا المسببة  ى التربةة   وعةادة  ةان البكتيريةا المتكونةة عمةى سةطح األوراق أو دريبةا مةن السةطح ت سةل بواسةطة 
 ٔتُقم انعدٔ٘ مياه التربة

 

 األعساض
خم انعسض انسئٛسٙ نًسض انتدزٌ انتبرٙ فٙ ظٕٓز تدزَبد نضًٛخ ٔتتكٌٕ ْرِ انتدزَبد َتٛزةخ نالتةتالل تً

انر٘ ُٚشأ فٙ أَسزخ انهضبء األٔنةٗ ٔانخةبَٕ٘ ٕٔٚرةد فةٙ أَسةزخ انتةدزٌ أٚعةب تالٚةب ثساَشةًٛٛخ  ٛةس عبدٚةخ انشةكم 

زةصء انسةفهٙ يةٍ انزةرل ثةبنقسة يةٍ سة ش ٔأٚعب أٔعٛةخ َبلهةخ يلتهةخ ٔفةٙ انعُةت  بنجةب يةب تٕرةد انتةدزَبد عهةٗ ان

انتسثخ. ٔلد ٚتكٌٕ ثععٓب أسفم س ش انتسثخ، ٔلد تًتد انتدزَبد عهةٗ انزةرل فةٕط سة ش انتسثةخ ئنةٗ أ خةس يةٍ يتةس. 

ٔعبدح يب تتكةٌٕ تةدزَبد يةةٛسح يضةدٔدح أٔ تةدزَبد صهًٛةخ يةةٛسح عهةٗ انزةرل. ٔ خٛةسا يةب تُةتذ انكةسٔو انًصةبثخ 

 أرصاء انكسٔو فٕط انتدزَبد.أفسط ظعٛفخ ٔلد تًٕد يٍ 

ٔٚتٕلف صزى انتدزَبد انُبتزخ عهٗ اتسبل انزسٔس. ٚتضٕل نٌٕ انتدزَبد ئنٗ انجُٗ فٙ آتس انصةٛف ثًُٛةب  

 تصجش ربفخ ٔفهُٛٛخ انًظٓس فٙ انلسٚف لد تسقػ انتدزَبد انًٛتخ يٍ انكسٔو ثعد سُخ أٔ سُتٍٛ.

ٙ يُةبغق اتضةبد ان عةٕو ٔاأليةٕل . ٔنكةٍ ال ًٚكةٍ انتًٛٛةص ٔفٙ ثعط انضبالد تتكٌٕ َسجخ عبنٛخ يٍ انتدزَبد فة 

 .ثٍٛ انتدزَبد ٔانكبنٕض انعبد٘ انُبتذ فٙ يُ قخ انتضبو األيم ٔان عى(

 

 انًقبٔيخ
 ٍية يةٍ انجكتسٚةب أرسٔثةب تسٚى زادٔٚةب تس 88استلداو انًعبيالد انضٕٛٚخ ٔانًجٛداد انكًٛبٔٚخ ٔتعتجةس انسةالنخ    -1

ب فةٙ انًكبفضةخ انجٕٛنٕرٛةخ عهةٗ ثعةط انُجبتةبد  ًعبيهةخ ٔلبئٛةخ ظةد  ةصٔ انًسةجت انًسظةٗ أ خس انكبئُةبد اسةتلداي

 تالل انزسٔس 

يعبيهةةخ انتةةدزَبد ثبنكًٛبٔٚةةبد يجكةةسا رةةدا نتقهٛةةم تقةةدو انًةةسض ثقةةدز اايكةةبٌ. ٔلةةد تكةةٌٕ يةةٕاد يخةةم انكٛسٔسةةٍٛ  -0

Kerosene  .ٌيإحسح فٙ لتم أَسزخ انتدز 

 فٙ انلسٚف نضًبٚخ يُ قخ انتبد يٍ تأحٛس دزربد انضسازح انًُلفعخ.تكٕٚى انتسثخ صٕل انزرٔل  -3

ٔلد ٔرد أٌ تكٕٚى انتسثخ صٕل أيب ٍ اتضبد األيم ثبن عى فٙ انشةتالد صدٚخةخ انةةسض ٚضًةٗ انجةساعى يةٍ انتزًةد  -8

 ٔٚسبعد عهٗ ًَٕ أفسط ردٚدح يٍ ان عى ْٔٙ ظسٔزٚخ نتزدٚد انزرل فٙ انًٕسى انتبنٙ.

 .تبنٛخ يٍ انًسجت انًسظٗ شزاعخ شتالد  -5
 
 
 
 
   



مباشرة عمي أشجار الفاكية وضح ذلك مع شرح مثال  تمعب النيماتودا دورا ىاما  ي احداث اضرار مباشرة وغير -ج
 لنيماتودا تعقد الجذور.

 

 االجابة
ي الموز والعني او تسبب النيماتودا أضرار مباشرة لمنباتات حيث انيا تسبب أمراض مباشره لمنباتات مثل تعقد الجذور  

 ي الموالح او مرض التقرح  ي العنب  مما يسب خسائر مباشره لممحصول من موت لمنباتات او  ءنيماتودا التدىور البطي
 تدىور المحصول ودمتو او انخفاض جودة المحصول.

المراض االخري مثل  إلي أنيا تسبب خسائر غير مباشر حيث انيا تحدت جروح تكون السبب  ي االصابو ببعض ا باإلضا ة 
الجروح التي تحدثيا نيماتودا تعقد الجذور والتي تكون السبب  ي الذبول الفيوزاريومي  ي الموز او انيا تنقل بعض 

 المروحيو  ي العنب. الوردةالمسببات المرضية مثل نقل النيماتودا الخنجرية لفيروس 
 

 نيماتودا تعقد الجذور
 Meloidogyne  incognitaانًسجت   

 انًالئًخ الَتشبز انًسض انظسٔف

تتنشر أمراض تعقد الجذور  ي المناطق اإلستوائية وتحت اإلستوائية وخاصة  ي األراضي الرممية والخفيفة وتصيب 
 العديد من أنواع النباتات

 

 غسٚق االَتقبل ٔيصدز انهقبس

  التربةوتنتقل المسببة  ى التربة  النيماتوداتعيش 

 

 األعساض
ٔظعف انًُٕ ٔتةٛس نٌٕ انُجبتبد ٔاَلفبض انًضصٕل ثباظبفخ ئنةٗ صسبسةٛتٓب انصائةدح أل٘ تةٛةس فةٙ  تعقد انزرٔز-

 انظسٔف انجٛئٛخ.

عهٗ انزرٔز انضدٚخخ انًةرٚخ أٔ انشعٛساد انزرزٚخ. ٔلد تتكٌٕ عقةدا  أ جةس  Gallsتكٍٕٚ اَتفبتبد يةٛسح أٔ عقد -0

 صزًب َتٛزخ نتعدد اايبثخ. 

 عقد ئنٗ أرصاء يةٛسح فاَّ ًٚكٍ زؤٚخ ٔتضدٚد أرسبو ااَبث انجبنةخٔعُد تق ٛع ْرِ ان-3

 شدٚد نهًزًٕل انزرز٘ ٔيٕد انعدٚد يٍ انزرٔز انًةرٚخ-8 

 

 ةالمقاوم
 - ٍي يٍ انجكتسٚب أرسٔثب تسٚى زادٔٚب تس 88استلداو انًعبيالد انضٕٛٚخ ٔانًجٛداد انكًٛبٔٚخ ٔتعتجس انسالنخ    -1

 خ فٗ انصزاعّئستلداو األيٕل انًقبٔي
 استلداو شتالد تبنّٛ يٍ اايبثّ فٙ انصزاعّ -0

 .يعبيهّ أزض انًشتم لجم َقم انشتالد ثأصد انًجٛداد انًُٛبتٕدّٚ -3

 .انتأ د يٍ تهٕ انسًبد انجد٘ انًعبف نهُجبتبد يٍ انًُٛبتٕدا -8

ٗ ثٓب ٔذنك ثعد ل ف انخًبز أٔ لجٛةم فٗ صبنّ ئيبثّ انجسبتٍٛ انًصزٔعّ ثتى ئستلداو انًجٛداد انًُٛبتٕدّٚ انًٕي -5

 َعزٓب ثًب ال ٚقم عٍ شٓسٍٚ
 

 

 

                                                                                                          



  -السؤال الثاني:
 دزرخ( 02)                                                                        -بما تفسر : -أ

  .البردوق سانتا روزازراعة صنف  يفضل -1

 الَّ يٍ االيُبف انًقبٔيخ نًسض انعفٍ انجُٙ       

 .ينتشر مرض التفحم الكاذب  ي النخيل  ي الوجو البحري عن الوجو القبمي -0
هٙ صٛج أٌ انسغٕثخ يٍ نتٕافس انسغٕثخ انزٕٚخ انالشيخ الَتشبز انًسض فٙ انٕرّ انجضس٘ عٍ انٕرّ انقج  

 انعٕايم انًضددح الَتشبز انًسض

 . دبل حمول موسم الربيع العنبيجب جمع األوراق المتسادطة  ي حقول  -3
ألَٓب تكٌٕ يصدز نإليبثخ ثكخٛس يٍ االيساض يخم يسض انجٛبض انص جٙ ٔانجٛبض اندلٛقٙ  صٛج ٕٚرد   

 ٔاالرسبو انخًسٚخ نهف س انًسجت نًسض انجٛبض اندلٛقٙعهٛٓب انزساحٛى انجٛعٛخ نهف س انًسجت نًسض انص جٙ 

 ال ينصح بزراعة أشجار الحمويات  ي األراضي الثقيمة -8
 نتفبد٘ االيبثخ ثًسض تصًغ انضهٕٚبد  

 .عند دطف ثمار المانجو الجيدة يجب العناية  -5
 صتٙ ال تضدث رسٔس يًب ٚإد٘ ئنٙ االيبثّ ثكخٛس يٍ أعفبٌ انخًبز     

 ( قط ثالثة)أجب عن  ببات ووسائل انتقال ىذه االمراض والظروف المالئمة النتشارىا   وضح مس-ب
 تقرح األ رع وتثقب األوراق  ى الحمويات -3 ي النخيل    الوجاممرض  -0   البياض الزغبي  ي العنبمرض   -1  

 تونالزيالبياض الدديقي  ي  -5 ي الموز   الفيوزاريوميالذبول  -8                
 َتشبز انًسضال انًالئًخانظسٔف انجٛئٛخ  ٔسبئم اَتقبل انًسض انًسجت انًسض 

يسض   -1

انجٛبض انص جٙ 

 فٙ انعُت   

Plasmopara viticola فٗ انجساعى انسب ٍ ًٛسهٕٛو ان

ٔفٗ األٔزاط انًتجقٛخ عهٗ 

ٔ انزساحٛى انجٛعٛخ اانكسيخ. 

ٗ ان جقبد انًٕرٕدِ ف

 انس ضٛخ يٍ انتسثخ انسغجخ

ُٔٚتقم عٍ غسٚق انٕٓاء أ 

 غسغشخ يٛبِ االي بز

ُٚتشس يسض انجٛبض انص جٗ فٗ انعُت 

فٗ انًُبغق انتٗ ٚسٕدْب انزٕ اندافٗء 

 انسغت

مرض  -0
الوجام  ي 

    النخيل

Fuarium solani  ُٚتقةةةةم انًةةةةسض عةةةةٍ غسٚةةةةق

انتسثةةةةةةخ أ انسةةةةةةًبد انجهةةةةةةد٘ 

انًهةةةةةٕث ثةةةةةبنف س أ انفسةةةةةبئم 

 انًصبثخ

 .ء األزظٗيستٕ٘ انًبازتفبل 

تقسس  -3

األفسل ٔتخقت 

األٔزاط فٗ 

 انضهٕٚبد

Pseudomonas 

Mors. Prunorum 

 Clasterosprium أٔ 

carpohilum  

تعًةةةةةم االي ةةةةةةبز عهةةةةةٙ َقةةةةةةم 

انًسةةةةةجت يةةةةةٍ َجةةةةةبد التةةةةةس 

ٔٚقعةةٙ انف ةةس انًسةةجت فتةةسح 

انشةةتبء عهةةٙ انجةةساعى انسةةب ُخ 

نةةةةرنك ٚساعةةةةٙ انةةةةتله  يةةةةٍ 

 يلهفبد انتقهٛى ثبنضسط

و 323-05ت دزربد صةسازح يةٍ ٚالئى انًسج

% ٔتةةةصداد 95-92ٔزغٕثةةةخ َسةةةجٛخ يةةةٍ 

َسةةةةجخ اايةةةةبثخ ثةةةةبنًسض عقةةةةت سةةةةقٕغ 

االي ةةةةةةبز ٔثبزتفةةةةةةبل دزرةةةةةةبد انضةةةةةةسازح 

 ٔانسغٕثخ.

انرثٕل  -8

انفٕٛشازٕٚيٙ 

 فٙ انًٕش  

Fusarium 

oxysorum F. sp 

cubensis  .  

ُٚتقم عٍ غسٚق انتسثخ 

انًهٕحخ ثبنف س انًسجت 

 نًصبثخنهًسض أ انفسبئم ا

ٚالئى انًسض انزٕ اندافئ ازتفبل يستٕ٘ 

انًبء االزظٙ ٔتسبعد االيبثخ ثًُٛبتٕدا 

  تعقد انزرٔز عهٙ اَتشبز انًسض

انجٛبض  -5

اندلٛقٙ فٙ 

 انصٚتٌٕ

Leveillula taurica  ٙانزساحٛى اٜسكٛخ تُتخس ف

فصم انسثٛع صٛج تضًهٓب 

تٛبزاد انٕٓاء ئنٗ أٜزاط 

يبثبد انصةٛسح فُٛتذ عُٓب اال

أٜنٛخ انتٙ سسعبٌ يب تكٌٕ 

  َٕٛدٚبد أتسٖ

ٚالئى انًسض دزربد انضساح انًعتدنّ ئنٙ 

اندافئخ ٔٔرٕد زغٕثخ رٕٚخ يعتدنّ ئنٙ 

يستفعخ ٔال ُٚتشس انًسض فٙ صبنّ 

 األي بز ٔرٕدح 



 -:لثالسؤال الثا
 -:األتيةبين  ي جدول المسبب المرضي واألعراض وطرق المقاومة لألمراض  - أ

 دزرخ( 02)                           (عمي أن يكون منيم ردم واحد  قط خمسةعن  أجب) 

   ي المانجو هالتشو  -3      ي العنب )لفحة العناديد( العفن الرمادي -0 ي التفاح والكمثري      النارية المفحة -1
البياض الدديقي  -7 ي الزيتون     سو بقعة عين الطاو   -6     تورد القمة  ي الموز -5    التصمغ  ي الموالح -8

  ي الخوخ

 غسط انًقبٔيخ االعساض انًسجت و
1- 

المفحة 
النارية 

 ي 
التفاح 

 والكمثري

Erwinia 

amylovor 

يظهررر المرررض بعرر  تزررت  اوزلررار بحرر الي 
أسررررابيل  فلررررب عرررري الربيررررل عتررررفبل  2-3

اوزلار  تظهر كأنها مبللة ثر  تتحر ل ىلر  
  تمرر ت   ن أن اللرر ن البنرر  ثرر  اوسرر   ثرر

تترب الشجرة ينتشرر المررض مرن اوزلرار 
 البررررراع  ىلرررر  السررررياان  او را  الترررري 
تم ت  تس   ث  يمت  ىل  أسرزل عري اتجرا  
اوعرررا المسررنة عتظهررر عررر ا صررؽيرة عرري 
السياان الح يثة تكبرر عري اوعررا السرمنة. 
 قرر  تلتررؾ حرر ل الزرررا  تسررب  م ترره كمررا 

ا مررررا يخرررررر ىعرررررازات بهررررا الميكررررر   ىف
أصرريبت الثمررار الح يثررة يظهررر عليهررا عزررن 
 اض   منها يخررر ىعررازات تتسراقن مرن 
الع يسررات تحترر ى علرر  الميكررر    لكررن 

 الثمار المسنة ال تصا  عا ة.

ال ت جرررر  نرياررررة منزررررر ة يمكررررن 
االعتمررا  عليهررا عرري ماا مررة المرررض بررل 
يجرر  تنزيررف برنررامم متكامررل يشررمل علررر  

الكيما يررة  العمليررات الزراعيررة  الماا مررة
لكررررل مررررن البكتريررررا المسررررببة  الحشرررررات 

  ىحكا  م اعي  التنزيف.

التسمي : تراع  الناان اآلتية -أ ال
 من خالل برنامم التسمي 

عرر   تشررجيل اوعرررا الخضرررية  -1
 المتأخرة

ىحر ا  تر ازن ؼرفال  للعناصررر  -2
الرليسررية مررل تجنرر  الزيررا ة عرري التسررمي  

 اآلز ت .
ن االلتما  بحالة التربرة حير  أ -3

ضررعؾ التربررة يعمررل علرر  جررف  المرررض 
 لألشجار.
ىضررراعة الجيرررر للتربرررة لمعا لرررة  -4

 الحم ضة الزال ة
 تحسين الصرؾ -5
يزضررل ىضرراعة النتررر جين عرري  -6

صر رة نتررات الكالسرري   عري التربرة سرريلة 
الصرررررؾ حيرررر  يسرررراع  الكالسرررري   عرررري 

 ماا مة اوشجار للزحة.
التالي   التخلص مرن اوعررا -ثانيا

 المصابة.

ن السررررنانات عررري الررتخلص مررر -1
م سرر  السررك ن حيرر  تررزال علرر  مسرراعة 
قليلة من سن  التربة  تكرار تلرب العمليرة 
لعرر ة سررن ات يسرراع  علرر  تكرر ين تراكيرر  

 ماا مة للزحة. 
ىزالرررة جميرررل اوعررررا المصرررابة  -2

من اوع ا  الساباة عي م س  السرك ن ثر  
الرش بأى مرك  نحاس  أ  مرزيم بر ر   

علر  اوعررا   عي حاالت اإلصرابة الشر ي ة
الرليسررية  الزررر ا الثان يررة تررزال الشررجرة 

 بأكملها.
كشن التارحات الم ج  ة علر   -3



اوعررررا حترررر  نصررررل ىلرررر  الالررررؾ السررررلي  
س  من حاعة الارحرة ثر  تؽنر  2 لمساعة 

 اوجزاء المعاملة بعجينة ب ر  .
الماا مرررة الكيما يرررة: تررر ثر -ثالثرررا

المبي ات البكتيرية علر  المررض عري نر ر 
 نررر ر التزليرررر  نررر ر مرررا بعررر   السرررك ن
 التزلير.

رش اوشرررجار عاررر  االنتهررراء  -1
 8: 8من التالري  الشرت ى بمحلر ل بر ر   

% زيررت  يسرراع  1مضرراعا ىليهررا  100: 
معاملررة الزيررت عرري لررف  الزترررة علرر  الحرر  
من انتشار الحشرات الناقلة  التري تسراع  

 عل  انتشار المرض.
عنرر ما ترتزررل  رجررة الحرررارة عررن 

ىفا ت اجررررر ت اومنرررررار أ      خاصرررررة18
% يجرر  الررررش عررر را 60رن بررة نسررربية 

بأحررر  المضرررا ات الحي يرررة ستربت مسرررين 
جرررزء عررري المليررر ن المررر ثرة  100-210

علررر  البكتريرررا المسرررببة للمررررض  يكررر ن 
أيرا  بالتبرا ل أ  عنر ما تكر ن  5الرش كرل 

%  فلرررب 100،  50،  5نسررربة التزليرررر 
ة ون اوزلررار المتزتحررة حرر يثا تكرر ن شرر ي 

الحساسررررية لةصررررابة كمررررا أن المركبررررات 
المسرررتخ مة عررري الماا مرررة ال تررر ثر علررر  

 اوزلار الؽير متزتحة.

يج  االلتما  بالماا مة الجير ة للحشررات 
أثناء النم  الخضرى لألشجار حير  تلعر  

 الحشرات   را لاما عي نال البكتريا.
ىزالة اوجزاء المصابة  ىع امها عي أشهر 

نت الار ح عل  الجز ا الشتاء أما ىفا كا
 عتكشن بسكين بمزيم م ن

 

0-  
العفن 

الرمادي 
)لفحة 

العناديد( 
  ي العنب     

Botrytis 

cinerea 

ىفا أصيبت البرراع   اوعررف عر  ب ايرة  -1
 الربيل عإنها تجؾ

 ق  يصي  الزنرر النر رات قبرل تزرت   -2
اوزلار عي  ى ىل  تعزنهرا أ  جزاعهرا 

  سا نها
مل الثمرية مك نرا الح ايصي   كفلب  -3

باعرررا صرررؽيرة يكررر ن ل نهرررا بنيرررا عررر  
 الب اية ث  تتح ل ىل  الل ن اوس  

تحين المنان  الميتة بالحامل الرليسر   -4
للعنارر   أ  أحرر  تزرعاترره ممررا يرر  ى ىلرر  
فبرر ل  انزصررال أجررزاء العنارر   أسررزل لررف  

 ق  تصرا  الثمرار مباشررة المنان  الميتة 
من خالل البشررة أ  الجرر ح  يحر   فلرب 
عنرر  ب ايررة نضررم الثمررار عيرر  ى فلررب ىلرر  
ؼررررز  العنارررر   بالكامررررل.  يتنرررر ر العزررررن 
سرررررريعا عررررر  العناقيررررر  المن مجرررررة كثيزرررررة 

 الحبات.
 ع  اصناؾ العن  البيضاء يتح ل ل ن -5

يج  تجن  زيا ة النمر  الخضررى عرن  -1
نريرر  اسررتخ ا  اوصررل المناسرر   ىضرراعة 
 الكميات المناسبة من اوسم ة اوز تية. 

 يج  زيا ة الته يرة  تعرريض العناقير  -2
للشرم،،  فلرب عرن نرير  اسرتخ ا  نظرا  
تررر عي  مناسررر   ىجرررراء الت ريررر   ىزالرررة 

مررن حرر ل العناقيرر ق  ال قايررة مررن او را  
اومراض  االعات الحشرية الت  تك ن لهرا 
الارر رة علرر  جرررح الحبررات  خاصررة    ة 

 ثمار العن 
مكررررر ن مرررررن أربعرررررة  اسرررررتخ ا  برنرررررامم 

 معامالت  قالية. 
 تكررر ن المعاملرررة او لررر  عررر   

نهاية التزلير  ب اية عا  الثمرار،  الثانيرة 
تكر ن عر   قبل اكتمال حج  الحبات  الثالثة

أمرررا  Veraisonب ايرررة نررررا ة الحبرررات 
الرابعرررة عتكررر ن قبرررل جمرررل الثمرررار بثالثرررة 
أسررابيل.  قرر  تصررب  لررف  المعررامالت ؼيررر 



الحبرررات المصرررابة ىلررر  البنررر  ، أمرررا عررر  
صرررب  الحبرررات فات اوصرررناؾ السررر  اء عت
 ل ن يميل ىل  االحمرار

مرررر ثرة ىفا تك نررررت سررررالالت مررررن الزنررررر 
  B. cinereaبرررررر ترايت، سررررررينريا 

ماا مررة للمبيرر  المسررتخ    يعتمرر  النجرراح 
 مة الكيما ية عل  اسرتخ ا  الالت اع  الما

ة لكررر  يتخلرررل المبيررر  العناررر   رش مناسرررب
  يؽن  الحبات.

 يررررت  ماا مررررة عزررررن العناقيرررر  أثنرررراء  
تخررررزين عنرررر  المالرررر ة بررررالتبخير بثرررران  
أ كسي  الكبريت كما يج  أن يرت  التخرزين 
عرر  مخررازن فات  رجررة حرررارة منخزضرررة 

  قريبة من  رجة صزْر  ق. 

3-  
التشوه 

 ي 
 المانجو  

Fusarium 

moniliforme 

subglutinans 

تظهر أعراض المرض عي مرحلتين، 
مرحلة التش   الخضري  مرحلة التش   
الزلري. التش   الخضري يك ن أكثر 

 ض حاً عي ن ر البا رة، كما يظهر أيضاً 
علي النم ات الج ي ة عي اوشجار 

الكبيرة، تظهر اوعراض علي البا رات 
عي عمر خمسة أشهر حي  تنتزخ البراع  

نتم عن تزتحها اإلبنية  النرعية  ي
عريعات قصيرة تحمل أ را  صؽيرة 

متزاحمة  تزا  البا رات السيا ة الامية 
لتزت  كثير من البراع  اإلبنية،  ينتم 
عن فلب ح    تزاح  لألعرا  او را  

 يعرؾ لفا العرض بت ر  الامة 
bunchy top   عي بعض الحاالت

ينزت  البرع  المنتزخ عن سا  سميكة، 
المتزرعة عنها، ث  تعني  أؼلن من السا 

السا  السميكة أعرا جانبية تحمل أ راقاً 
متززمة،  يعرؾ لفا العرض بمكنسة 

 الساحرة

اسررررررتخ ا   أصررررررناؾ المررررررانج   -
الماا مة مثل لنر ي أنشراص  زبر  . لهرفا 
يج  اختبار اوصناؾ بكل منناة  الت سل 
عي زراعة اوصناؾ الماا مة عي المنان  

 المعرضة لةصابة .
يجرررر  انتارررراء الشررررتالت مررررن  -2

مشرررراتل خاليررررة مررررن المرررررض  أن تكرررر ن 
النعرر   المسررتخ مة قرر  أخررفت مررن أشررجار 

 خالية من المرض.
تالرررررررري   ىزالررررررررة النمرررررررر ات  -3

الخضرية المش لة، مل جرزء سرلي  أسرزل 
سرر ،  مررل 20-15الزرررا المصررا  بنرر ل 
 التالي  كلما لز  اومر.

 ج  البعض أن رش اوشرجار  -4
المرررررانجرين مرررررل  chelatesبمخلزرررررات 

العناصرررر ال قيارررة مثرررل مرررانجرين نحرررا، 
mangiferin-Cu    مرررا نجزررررين 

mangiferin-Zn  يعيرر  الترر زان بررين ،
العناصررررر النرررررا رة  لرمررررر ن مرررررانجزرين 
 يسررب  ناررص عرري ت اجرر  الزنررر بالنبررات 

  ي  ي ىلي تك ين نم ات سليمة.
أمكرررررن تثبرررررين نشررررران شررررربيه  -5

ن بأحررر  المرررالز رمين  فلرررب برررالرش مررررتي
المركبرررررات، ميترررررا كبريتيررررر  الب تاسررررري   
potassium metabisulfite  

جررزء عرري المليرر ن أ  نترررات  560بمعرر ل 
جزء عي الملير ن أ   2100الزضة بمع ل 

جررزء  1055حمررض اوسررك ربيب بمعرر ل 
عرررررري المليرررررر ن أ  مختررررررزل الجل ترررررراثي   

reduced glutathione   بمعرر ل
 جزء عي الملي ن. 560

كسررررين نزثررررالين  الرررررش برررراو -6
 (NAA)حمرررررررررررض الخليرررررررررررب 

naphthaline   جرزء عري  200بمعر ل
 الملي ن للبراع  الزلرية  قت تكشزها.

العمرررل علررري ترررأخير ظهررر ر النررر رات  -7
يزي  عي تاليل اإلصابة. من فلب ىزالة 
النرررر رات المبكرررررة الظهرررر ر،  فلررررب 
يساع  علي ظه ر ن رات ناشلة عرن 
برررراع  ىبنيرررة عنررر ما ترتزرررل حررررارة 



كررفلب عارر  أعررا  الرررش بحمررض  الجرر .
 gibberellic (GA)الجبريلليرب 

acid  جرزء عري الملير ن  50بتركيز
عي منتصؾ ن عمبر عي ترأخير ظهر ر 
النررر رات لمررر ة أسرررب عين  قلرررل مرررن 

 اإلصابة  زا  عي المحص ل. 
الرش بأح  المبي ات الزنرية بع  جمرل  -8

المحصررررر ل  ىزالرررررة النمررررر ات المصرررررابة 
ب اسررتخ ا  أكسرري  حرقهررا،  يزيرر  عرري فلرر
,%  يعرا  الرررش 4ك رير  النحرا، بمعرر ل 

ىبترر اءاً مررن أ لررل عبرايررر  يزيرر  عرري فلررب 
بمعرر ل 50أ  بنليررت 50اسررتخ ا  باعسررتين 

% أ  انتراكر ل أ  70.% أ  مانك بر 50
,%  ينصررر  3انتراكررر ل كررر مبي بمعررر ل 

بإضرراعة مررا ة ناشرررة الصرراة مثررل ترايترر ن 
 .,%.5بمع ل  1956

باستخ ا  الكبريت  ماا مة الحل   -9
,%  يزي  نز، 25الميكر ني بمع ل 

الرشة ض  البياض ال قياي،  يجرى 
 الرش  قت انتزاف البراع .

  8-  
التصمغ 

 ي 
 الموالح    

Phytophthora 
citrophhora 

عرر   سررن  التربررة  لرري  :الحالررة او لرر 
 :التالي عل  الشكل

 م ت بال من اللحاء  باا لا -أ 
 .لشجرةثابتة عل  سا  ا

تتعلرر  شرر ة ىعررراز   ىعررراز الصررمػ ، -  
  بحساسية الصنؾ

 حالررة النارر، حيرر  تررز ا  كميررة الصررمػ 
اوشجار الحساسة عي  رجرة  المزرز بحالة

 .الزال ة المرتزعة  الرن بة الحرارة
 ارتزرراا الصررمػ بلرر ن بنرري مصررزر ىلرر  -ر 

 .نباات الخش  ال اخلية
السرا   الكرامبي   عري خشر  تل ن نباة -  

 بالل ن اوصزر قبل م تها
تصررر ا أ  تشرررا  نبارررة اللحررراء بشررركل  -  

 عمررر  ي علررر  السرررا  بسرررب  جزاعهرررا
 , م تها

اصررررزرار او را   تسرررراقنها  صررررؽر  -  
الثمررار  لررفا نرراتم عررن الخلررل عرري  حجرر 

الميزان الؽفالي للشجرة المصرابة  عرقلرة 
 ت قزره عرن   المنناة المصرابة حركته عي

 ةالحركة عن  تا   اإلصاب
التربرة  تشرمل   سن  تحت :الحالة الثانية

 :اوعراض التالية
 جزء من الجف ر  خاصة م ت -أ 

 الشررعيرات الماصررة  باا لررا ثابتررة عرري
 .مكانها

التربة  ىعراز صمؽي التظهر كثاعته ون -  
 تمتص الصمػ المتحلل بالماء

الجرفيرات بسرب  تحلرل مك ناتهرا  تعزن -ر 
بكتيريررة  كالنررات عنريررة أ   نتيجررة تنزررل
المصابة ،  بشكل عا  تعتبرر  عل  اوجزاء

   تشمل مختلؾ :ال قاية -1
عمليرررررات الخ مرررررة الزراعيرررررة  متنلبرررررات 

 :الح يثة الزراعة
 تحسررين الم اصررزات الزيزياليررة لتربررة -أ 

قبررل الزراعررة  فلررب  بسرراتين الحمضرريات
   احرر  متررر علرر  بنارر  التربررة ىلرر  عمرر

 ىضاعة مرايمكن ىضراعته مرن  أنر اا  اوقل
التررر  اوخرررى المخالزررة لنبيعررة  تركيرر  

 اوصلية التربة
 تحسررين حرراالت صرررؾ المرراء الزالرر  -  

 .المتجمل من المنر أ  من الري
أصررر ل متحملرررة ومررررراض  زراعرررة -ر 

  اعتمرا  ؼررا، فات م اصرزات التصرمػ
 .جي ة

اوخرررى بشرركل تنزيررف عمليررات الخ مررة  -  
  مثرررررررررل : العرررررررررز  جيررررررررر 

السرررررنحي إلزالرررررة اوعشرررررا  ،  تجنررررر  
 الحراثرررة العميارررة ونهرررا تانرررل الجرررف ر

 تجرحهرررا،  عررر    مالمسرررة ميرررا  الرررري 
 .لس   اوشجار

ىضررراعة اوسرررم ة العضررر ية  الكيما يرررة  -  
  بشكل مت ازن  ع  

أ  تكريمهررا علرر  ماربررة مررن  اإلعررران بهررا
 .السا  أ  مالمستها له

 لن سرا  اوشرجار بمرزيم بر ر   مرن  -  
  نانة

 .منناة التنعي  تالمسها للتربة حت  ع  
معالجررررة اوشجارالمصررررابة  :العرررالر -2

 :يلي بالمبي ات الكيما ية المتخصصة كما
 كشن مكان التارح علر  السرا   ىزالرة -أ 

  الصرررررررررررررررمػ المترسررررررررررررررر 



أكثر خن رة  أسرا عي   اإلصابة الجفرية
اإلصرررابة اله اليرررة  مررر ت الشرررجرة مرررن

 :لألسبا  التالية
كشرؾ  تح ير  مكران اإلصرابة  صرع بة -1

  عي المجم ا الجفري  بالتالي
 استلصرال بر رة  صع بة ال قايرة  العرالر

 .اإلصابة
أخرررررى  ضررررةترررر اخل ع امررررل ممر -2

الرميرة   كالبكتيريرا  النيمرات  ا  الزنريرات
 لفا مايجعرل  مل اإلصابة الحاياية او لية

 .المسألة أكثر تعاي اً 
الجف ر الثان ية  الرليسية  تظهر عل  -3

م ثرات   س   ماع   2التي قنرلا 
بالل ن اوس    ظه ر  اإلصابة مثل تل نها

 تارحات تشبه عر ة زر الاميص أ  بال
النا  ،  رية الشكل تشبه عين ال

 تخرر منها مزرزات صمؽية بكميات 
 التاشر اللحاء سهلة قليلة  تك ن نباة

 الالرررؾ اليررراب، ثررر   لرررن مكررران الكشرررن 
المبير ين    بالزرشاة  بسالل لزر مرن أحر 

غ ما ة ععالة/ 50اليت أ  ري  ميل بتركيز 
 ماء. ليتر

  رش اوشجار المصابة بأح  المبي ين -  
 .المفك رين عي  أق مرة كل شهر

تورد   -5
القمة  ي 
 الموز     

 جررر   بارررل أ  خنررر ن خضرررراء علررر   -1 فيروس
السررا   علرر  السررن  السررزلي وعنررا  

 ية او را  أ  العر   ال سنية أ  الثان
،  يمكن ر ية الخن ن ال اكنة ب ضر ح 
عنررر  تعرررريض او را  لضررر ء الشرررم، 
بعررر  ىزالرررة النبارررة الشرررمعية الم جررر  ة 

 عل  او را .
او را  المصررابة عررا ة تكرر ن مؽنرراة  -2

بمرررررا ة شرررررمعية ؼيرررررر م جررررر  ة علررررر  
 او را  السليمة.

اصررزرار حرر اؾ او را   تح لهررا ىلرر   -3
 الل ن اوسمر ث  جزاعها .

او را  المصرررررابة ىفا  سررررره لة كسرررررر -4
 ثنيت بخزة ىل  الخارر.

صؽر حجر  او را   تجمعهرا عري قمرة  -5
النبات عي شركل حزمرة ، عتظهرر بمظهرر 
الترر ر  الررفي أشررت  منرره أسرر  المرررض . 

 أما او را  السزلية عإنها تتساقن.
 

أقتالا النباتات المصابة  أعر امها  فلرب -1
 بالنرياة اوتيه :    
ل  مرلء عنجرال شراى ي ضل قليل من البتر 

ق عرري قمررة النبررات المصررابة بمجررر  ظهرر ر 
أعررراض اوصررابة  فلررب لاتررل حشرررة المررن 

 الناقلة لهفا المرض .
تالرررل جميرررل نباترررات الجررر رة بجرررف رلا ثررر  
ت خف بعي اً عن المزرعة  تع   بالحر  أ  

 ت عن عي حزرة .
ي ضررررل قليررررل مررررن الجيررررر المنزررررأ مكرررران  

 رة ثررر  النباترررات المان عرررة لتنهيرررر الجررر
تترررررب معرضررررة للشررررم،  الهرررر اء لمرررر ة 

 أسب ا 
عنرر  ىنشرراء مزرعررة ج يرر ة يجرر  شررراء -2

عسالل من مشرتل سرلي  خرإل  مرن اإلصرابة 
بهررفا المرررض ، سررب  عحصررة عرري ال قررت 
المناسررر  ونرررة عررري  قرررت الزراعرررة تكررر ن 
أ را  الشررررتالت جاعررررة عيصررررع  التعرررررؾ 

 علي المرض.
عرر   ناررل عسررالل مررن جهررة م برر ءة ىلرر  -3

سليمة ،  ق  ص ر قرار  زارى بفلب  جهة
 جاء عيه  1954عي يناير سنة 

تعتبررر جميررل اوراضرر  الزراعيررة   -1مررا ة 
بمصر مل ثة بمرض ت ر  الامة عي الم ز 

  عي   ر التنهير اإلجبارى .
يمنررل ناررل أشررجار المرر ز  أ راقرره -2مررا ة 

 عسررالله مررن أيررة م يريررة أ  محاعظررة ىلرر  
ص مررن  زارة أيررة ناحيررة أخرررى ىال بترررخي

 الزراعة.
 

6-   
بقعة 

 فطر
Cycloconium 

oleaginum  أو ،

تظهر اوعراض علي او را  عل  شكل   
بال صؽيرة مست يرة ، فات ل ن زيت ن  
 1 اكن أ  بن   يصل قنر الباعة ح ال  

أ الً: تنزيف علميات الخ مة الزراعية 
المستمرة  التي ته ؾ ىل  التأثير عل  
نم  الزنر  تكاثر   تا ية نبيعة نم  



عين 
الطاووس 

 ي 
 الزيتون    

Spilocaea 
oleaginea 

س  ،  تحين بهف  الباعة لالة خضراء 
علها تشبه عين النا  ، ،  تظهر مما يج

 البال ع  حلاات مت اخلة
ع  حالة از يا  ع   البال ، يتح ل ل نها 
ىل  الل ن اوصزر ،  بتا   اإلصابة تم ت 

اونسجة المصابة ،  يتح ل ل نها ىل  
الل ن البن  ، تصزر او را   تسان ، أ  

 يح   عيها نكر تب.
علررر  الثمررررة تكررر ن عبرررارة عرررن جزررراؾ  -
ر ق ، ي  ى ىل  تك ين بال بنية ؼالرة  ج

تتسل  تتح  مل بعضرها،عن ما تتحر  البارل 
 الجاعة مل بعضها البعض عل  الثمرة

 اوشجار كما يلي:
لمتساقنة تحت نمر او را  المصابة  ا  -1

اوشجار إلضعاؾ حي ية الزنر  قتله 
  الح  من انتااله.

التالي  :  يتضمن ىزالة الزر ا المصابة  -2
 الميتة  تاليل كثاعة النم .  ىزالة 
السرنانات المتك نة عن  الجفا  التار 

  تاصير اوؼصان.
التسمي  المت ازن:  يه ؾ ىل  تا ية نم   -3

ا لةصابة اوشجار  رعل  رجة تحمله
 لتع يض النم ات  او را  التي عا ت،

مكاعحة اوعشا :  يت  فلب بالنر   -4
الكيما ية أ  بعمليات الخ مة الزراعية 
 الفي من شأنه أيضاً تاليل الرن بة 
النسبية المحينة باوشجار  بالتالي 

 تاليل عرص ح    اإلصابة 
ثانياً : مكاعحة المرض بالمبي ات 

برنامم المكاعحة الزنرية  يتضمن 
 ىجراء الرشات عي الم اعي  التالية:

رشة أ لية عي الخريؾ  تزضل بع   -1
 الاناؾ  قبل سا ن

رشة أ  رشتين خالل شهر الفار  -2
 نيسان  خالل اويا  الصح ة الخالية 

 من الرياح  اومنار.
بعض المبي ات الزنرية الماترحة عي 

 مكاعحة المرض  المت عرة:
تراي  -2لنحا، أ كسي كل ر ر ا -1

 ملت ك، ع رت.
 %ق 80زيني     نازين  -3

%  ير زال 50كارنب ازي   باعستين  -4
60.،% 

 %.65   ين     ج ا ينق  -5

 
7-  

البياض 
ال قياي 

عي 
 الخ ف

 

Sphaerotheca 
pannosa 
pannosa 
persicae 

يب أ ظه ر لفا المرض عا ة عي  شهر 
 ابريل ث  يشت  بع  فلب  ينتشر حت  تصل

% عي بعض  100-90اإلصابة بح ىلي  
المزارا  يستمر ظه ر المرض حت  
شهر سبتمبر  تظهر أعراض  اإلصابة 
علي ال را   الزر ا الح يثة علي شكل 
بال بيضاء تشبه ال قي  ،  تز ا  حج  
لف  البال ت ريجيا حت  تع  سن  الجزء 
المصا  .  ينشأ عن فلب تجع  او را  

ث  تجؾ  تسان  تل نها بل ن اسمر ، 
عتضعؾ بفلب اوشجار  .  ال تاتصر 

اإلصابة علي او را   الزر ا الح يثة ىف 
 تظهر  –أن الثمار عرضة لةصابة أيضا 

اإلصابة علي الثمار علي شكل بال 
 يكبر حج  لف   0مست يرة بيضاء الل ن 

البال بالت ريم حت  تؽني الثمرة كلها ، 
مرا ،  ي كن ل ن لف  البال حت  يصير اس

 ث  تجؾ الثمار المصابة  يتش   شكلها .

ترش اوشجار بالكبريت الميكر نري بنسربة 

% أ   االيز جررران بنسررربة  احررر  عررري 4/1

عرررري اولررررؾ  يبرررر أ  2اولررررؾ أ   ميلكرررر ل 

العالر بمجر  ظه ر المرض  يكرر الرش 

مرررررتين أ   ثالثررررة حسرررر  شرررر ة اإلصررررابة 

 يراعي أن يك ن برين كرل رشرة  اوخرري 

أسررررابيل أ   الرررررش  3-2ىلي  عترررررة بحرررر 

بمعررررررررررررررررر ل WP% 80بالثي عيرررررررررررررررررت 

لترررر مررراء أ   كرررإلي جررررين 100جررر /250

80%SP لتر ماء.100ج /150بمع ل 
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 بالتو يق والنجاح             د/ جمال عاشورمع أطيب التمنيات                                         

 مص ر الع  ي المسب  المرض
خيا، نلل النخيل  -1

  الخاممق   
Mauginiella scaettee  تحررر   العررر  ى مرررن الهيزرررات

 الزنرية الساكنة عي اونسجة الا يمة . 

الجراثي  الي ري ية الم ج  ة علي  Tranzchelia pruni spinosa ص أ الحل يات  -2
 او را  المتساقنة

البياض ال قياي عي     -3
 العن    

Unicinula necator   اوجسا  الثمرية الم ج  ة  عل
 اوجزاء المصابة عي نهاية الم س  . 

البكتيريا الم ج    عي  اوجزاء  Xanthomonas citri التارح عي الم ال    -4
 المصابة 


