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 :بٌن فً خمسة عشر مما ٌأتً : اجابة السؤال االول 

 

 .تحاشً ادخال زراعه الكرنب والبطاطس متعاقبٌن فً ارض واحدة  -1

لظروف المالئمة او   Spongospora subterranean (Walb)المتسبب عن الفطرPowdery Scab لجرب المسحوقى ارض متصاب درنات البطاطس ب

بٌنما  بالسماد ٌقلل كثٌراً من اإلصابةه أو خلط (لخفض درجة حموضة التربة)لتربةلكبرٌت لضاف اي تهلمقاومو ,ارتفاع قلوٌة التربةلحدوث هذا المرض 

 ) Plasmodiophora brassicaeالفطر  عن المتسببClub Rootورم الجذور الصولجانى ٌساعد ذلك علً زٌادة معدل إصابة الكرنب بمرض 

Woronim )  ضاف الجٌر المطفأ للتربة لتحوٌل ي تهلمقاومو ,حرارة منخفضة ورطوبة عالٌة وتربة حمضٌةلحدوث هذا المرض لظروف المالئمة او

 .  التربة الحامضٌة إلى  تربة متعادلة أو مائلة للقلوٌة

 .عدم جدوى عمل دوره زراعٌه فً االراضً التً اصٌب البصل فٌها بالعفن االبٌض  -2

حٌث أن الفطر المسبب لمرض العفن األبٌض ٌتواجد فً التربة الموبوءة علً صورة أجسام حجرٌة سوداء اللون صغٌرة الحجم بحجم رأس الدبوس  

وبذلك ٌمكن للجسم أن تعٌش لفترات ( المٌالنٌن ) تحٌط نفسها بصبغة سوداء اللون بأعداد كبٌرة والجسم الحجري عبارة عن مجموعة من المٌسلٌوم 

المصابة وتسقط طوٌلة فً التربة تصل إلً عشرٌن عاما أو  أكثر فً غٌاب العائل وهى ال تنبت إال فً وجود العائل وتنفصل األجسام الحجرٌة من األبصال  

الملوثة ( الزكائب ) عن طرٌق الجرارات أو  المحارٌث البلدٌة ومٌاه الري واستخدام السماد البلدي أو  فً التربة بأعداد كبٌرة وهذه األجسام تنتقل 

 .باألجسام الحجرٌة والمستخدمة فً نقل الشتالت 

 .تزداد االصابه بمرض الندوة المتأخره فً الطماطم عقب جو بارد ومصحوب بأمطار وندى وضباب  -3

الرطوبة الجوٌة المستمرة لفترة مناسبة عند وجود الضباب أو الندى أو األمطار  ابة بمرض الندوة المتأخرة فً الطماطم هً لحدوث اإلصالظروف المالئمة  

 إنبات غٌر Phytphothora infestanceالخاصة بالمسبب المرضى  األكٌاس الجرثومٌة مما ٌؤدي الً انباتمما ٌؤدى إلى  تشبع الجو بالرطوبة 

 . جراثٌم هدبٌة تستطٌع كال منها أحداث االصابة 8لى بانتاج حوامباشرة 

 .الرش بمحلول اكس كلور النحاس عقب التقلٌم فً اشجار المانجو المصابه بمرض التشوه وكذلك الرش بالمنجفرٌن والعناصر الصغرى -4

ري وكذلك بالمنجيفرين والعنمصر الصغرى مع الرش بمحمول اكسي كمورو النحاس عقب التقميم في اشجار المانجو المصابة بالتشوه الخضري والزه
 .صعوببة مقاومة ىذا لمرض 

 .عن طريق الجروح فيحدث االصابة مرة اخرى (الفطر فيوزاريوم)حتى يمنع دخول جراثيم الفطر وانباتيا (1

 .ويؤدي الى تكوين نموات سميمة الرش بالمنجفرين والعناصر الصغرى حتى يعيد التوازن بين العناصر الصغرى واليرمون ويمنع تواجد الفطر  (2
 .تزايد كمية المواد الراتونجية التي تميز اشجار المانجو مما يعمل عمى صعوبة وصول مواد وكيماويات العالج الى اماكن تواجد المرض (3

 
 .ارتفاع نسبه ثمار العنب الناضجه المصابة بمرض البٌاض الدقٌقً عن الغٌر ناضجه  -5

الناضجة المصابة بمرض البٌاض الدقٌقً عن الغٌر ناضجة الرتفاع نسبة الرطوبة بها كما أنها غنٌة بالكربوهٌدرات والعناصر ارتفاع نسبة ثمار العنب 

 .الغذائٌة الالزمة لنمو وتكاثر الفطر المسبب للمرض 

 .انخفاض الطعم السكري فً ثمار المانجو المصابه بالتدرن وخاصه فً صنف الفونس -6

اثناء الجمع وكذلك مايسمى بحرارة الغيط مما يوقف فعل انزيم االمميز الذي يحول النشا الى سكر في داخل الثمرة وخاصة في بسبب حرارة الشمس 
 . صنف الفونس

 .زٌاده سمك وطول وعرض اوراق الخوخ المصابه بمرض تجعد اوراق الخوخ  -7



ها هذا العرض فً بعض مناطق االوراق وٌحدث توقف فً بعض االماكن االخرى بسبب ان هذا الفطر ٌعمل على اسثارة وتهٌج االنسجة المصابه فٌحدث ل

 عن النمو مما ٌسبب تجعد لهذه االوراق

 Potato virus x .استخدام التفاعالت السٌرولوجٌه واالنباتات الداله الكتشاف مرض فٌرس -8

لمعملٌة اال ٌمكن اكتشافه إال باستخدام الوسائل التشخٌصٌة حٌث أنه فً  أغلب األحوال تحمل النباتات هذا الفٌروس بدون أعراض طاهرة و

 .  Healthy potatoولذلك ٌطلق على هذا المرض اسم . مثل التفاعالت السٌرولوجٌة أو استعمال النباتات الدالة 

 .وجوب حرق مخلفات تقلٌم العنب المصابه بمرض البٌاض الزغبً -9

ٌوجد بداخلها الجراثٌم البٌضٌه الجنسٌه والتً تعتبر المصدر الرئٌسً اعادة االصابه بالبٌاض الزغبً فً العنب الحتواء هذه المخلفات على االوراق التً 

 فً الموسم التالً

 

 

 . Watery Soft Rotسم من التربه عند اصابه الكرنب مرض العفن الطري المائ2ًازاله طبقه بسمك  -10

سم حول النبات إلزالة األجسام الحجرٌة الموجودة على سطح التربة والخاصة بالفطر  2عند تكوٌن األجسام الحجرٌة تزال طبقة التربة بسمك حوالً  

 .  Sclerotinia sclertotiorum ( Lip) Dbyالمسبب للمرض 

 .استخالص الزٌت تحاشً اختالط ازهار الٌاسمٌن المصابه بلفحة االزهار مع السلٌمه عند  -11

زٌت غٌر تحاشً اختالط أزهار الٌاسمٌن المصابة بلفحة األزهار مع السلٌمة عند استخالص الزٌت حٌث أن الزٌت المستخلص من األزهار المصابة ٌكون 

 . سلٌم و ٌسبب الخلط  تزنخ الزٌت ومن ثما فساده كله 

 .انتشار مرض تصمغ الموالح فً محافظات الوجه البحري  -12

ها تشار مرض تصمغ الموالح فً محافظات الوجه البحري وخصوصا فً مزارع الموالح المطعمة علً أصول من النارنج أو التً تكون منطقة الطعم فًان

 .قرٌبة من سطح التربة أو المنزرعة فً أراضً رطبة

 تحاشً جرح جذور البطاطا عند ضم المحصول وقبل تخزٌنها -13

سبب هذا المرض وي Rhizopus Soft Rotمرض عفن الراٌزوباس الطري ضم المحصول وقبل تخزٌنها حتى ال تصاب ب تحاشً جرح جذور البطاطا عند

 .مخزن خصوصا عند وجود جروح فٌها السائر كبٌرة لدرنات البطاطا فً خ

 .أهمٌة مقاومة مرض صدا الحلوٌات علً الرغم من إصابة األشجار فً نهاٌة الموسم  -14

 .هاٌة الموسم تأثر علً المحصول القادم الن أصابتها فً ن

 .بحٌث نقلل تعرض النباتات للرطوبة المرتفعة ( النجٌل)العناٌة عند ري المسطحات الخضراء  -15

 المتسبب عن الفطر  Rhizoctonia Brown Patchsحٌث ٌزداد قابلٌة المسطحات الخضراء لالصابة  بمرض المساحات البنٌة 
Rhizoctonia ( Corticium ) solani  وهو من الفطرٌات الراقٌة البازٌدٌة , إال إن الطور الجنسً له غٌر معروف فً     مصر , وٌسبب

 الضرر الطور الالجنسً الذي ٌتكاثر بواسطة األجسام الحجرٌة التً ٌمكنها أن تتحمل الظروف الغٌر مالئمة , وتنبت على درجة حرارة حوالً

 . خصوصا عند ارتفاع نسبة الرطوبة فً التربة م25م , وتشتد اإلصابة على درجة 20
  % .4لزٌادة نضجها علً األشجار ووجوب تخزٌنها فً مخازن ذات حرارة منخفضة مع غمسها فً محلول بوركس  وعدم ترك ثمار المانج -16

    Botryodiplodia theobromeوذلك لمنع أصابتها بمرض عفن الثمار 

 
الظروف و,  وطرق انتشار المرض , واألعراض الممٌزة,  المسببقارن بٌن خمسة فقط من األمراض النباتٌة التالٌة من حٌث  :اجابة السؤال الثانً 

 المالئمة النتشاره

 Downyمشض انبياض انزغبي  

Mildew 

 

 Downy مشض انبياض انزغبي 

Mildew 

 

 المسبب
 

  Phytophthora phaseoliالفطر 

ويتكاثر  Oomyctesمن قسم الفطريات البيضية 
جنسيًا بتكوين الجراثيم البيضية داخل األنسجة  ، 

 Zoosporesوال جنسيا بواسطة الجراثيم اليدبية 
التي  تتكون داخل أكياس اسبورانجية ليمونية الشكل 

  Peronospora pisi Snyderالفطر 

رتبة البياض  Oomycetes من قسم الفطريات البيضية 
الميسميوم غير مقسم إجباري  Peronosporalesالزغبي 

داخمي ، ويتكاثر جنسيًا بالجراثيم البيضية وال جنسيًا 
باألكياس االسبورانجية التي  يكونيا عمى نيايات مخمبية 



 
 

عمى حوامل اسبورانجية تتفرع من ثمثيا العموي تفرعا ثنائيًا  .تحمل عمى ىيفات عادية رفيعة تتفرع بالتتابع 
 . 

 

 األعراض  

 
بقع كبيرة بيضاء عمى القرون يظير عمييا نمو تتكون 

ابيض يشبو القطن عبارة عن ميسميوم الفطر الذي يحمل 
األكياس االسبورانجية وقد تتكون بقع مماثمة عمى الفروع 

وال يظير . وعمى أجزاء الزىرة ، وأحيانا عمى األوراق  
النمو الواضح لمفطر عمى األفرع الصغيرة ، ويوجد خط 

حمر يحيط بالمنطقة المصابة من البذور واضح لونو م
حيث يمكن أن يظل بيا مدة طويمة فيكرر اإلصابة، وفي  

حالة إصابة القرون الصغيرة فأنيا تتكرمش وتموت 
 . وتسقط

 

بقع صفراء باىتة عمى السطح العموي لألوراق يقابميا 
عمى السطح السفمي زغب ابيض المون في  المبدأ ثم 

لون البنفسجي الخفيف أو المسود يتحول بعد ذلك إلى  ال
عند تقدم اإلصابة عبارة عن الحوامل الجرثومية خارجية 

أما عمى القرون فيشاىد الزغب عمى مواضع . من الثغور
اإلصابة التي  يتحول لونيا بتقدم اإلصابة إلى  المون 
ذا أصيبت السيقان الصغيرة  البني ثم تجف وتموت وا 

، ويتشوه شكل السيقان فأنيا تؤدى إلى  موت النباتات 
الكبيرة عند إصابتيا بالمرض ، ويتأثر النمو نتيجة 
  .اإلصابة فتصبح النباتات صغيرة الحجم ومشوىة

 

طرق انتشار 

 المرض
بواسطة الرياح ومياه األمطار  ، وأحيانا بواسطة األيدي 

 . أو بواسطة الحشرات 
 

القرون مخمفات النباتات المصابة والبذور الموجودة داخل 
  .المصابة 

   الظروف المالئمة
الحرارة المنخفضة خصوصًا أثناء الميل ، والرطوبة : 

الجوية المرتفعة ، ووجود ندى غزير ، ونيار دافئ نوعا 
 . 

بواسطة الرياح ومياه األمطار  ، : طرق انتشار اإلصابة
 . وأحيانا بواسطة األيدي أو بواسطة الحشرات 

 

 . ووجود الضباب الندى الغزيرحرارة منخفضة  درجات
 

مشض اننذوة انمبكشة  

Early Blight  

 

مشض اننذوة انمتأخشة 

Late Blight 

 المسبب
 

Alternaria solani ( Ell . & Mart .) L. Jones 

& Gr   
 Fungiوىو فطر يتبع الفطريات الناقصة 

imperfecti   والميسميوم مقسم لونو زيتونى
داكن كثير التفرع ، ويكون جراثيما كونيدية 

فردية غالبا عمى حوامل كونيدية رفيعة ، وقد 
تحمل ىذه الجراثيم في  سالسل مكونة من 

جرثومتين فقط ، والجرثومة مكونة من خاليا 
 عديدة تفصميا جدر عرضية وطولية 

 

  Phytophthora infestans ( Mont ) De 

Bary   
ىو من الفطريات الدنيئة قسم الفطريات البيضية و

Oomycetes  والميسميوم غير مقسم كثير التفرع
ينمو من خالل العائل وداخميا ويكون حوامل 

جرثومية متعاقبة تظير من الثغور ، وتحمل أكياسًا 
جراثيم  8جرثومية ليمونية الشكل تعطى حوالي  

لمالئمة ، وقد تنبت ىدبية عند إنباتيا في  الظروف ا
ويتكاثر الفطر . مباشرة في  حالة عدم توافر الماء 

  .جنسيًا بتكون الجراثيم البيضة 
 

يصيب الفطر كل واألجزاء  الخضرية التي  وفق  :تظير عمى أوراق النباتات المصابة ، :  األعراض  



 

 

 

وخاصة األوراق  الكبيرة السن والسفمية بقع  
مستديرة بنية المون وبيا المون وبيا حمقات 

تتصل ىذه البقع  مميزة  وعند اشتداد اإلصابة
معًا مما يؤدى إلى  اصفرار األوراق  ثم موتيا 

وتحوليا إلى  المون البني وسقوطيا في  
النياية ، فتتعرض الثمار الناضجة لمفحو 

وتصاب . الشمس أو لإلصابة بفطريات أخرى 
الثمار الناضجة أيضا وخاصة النباتات قمة 
التسميد مثال ، فتتكون بقع بنية أو سوداء 

ة غائرة مستديرة تقريبا مختمفة في  الحجم جمدي
  .، وقد تتكون بيا حمقات 

 

سطح التربة واإلصابة عمى شكل بقع مائية عمى 
الحواف األوراق  وقاعدتيا ، وبتقدم اإلصابة تتحول 
إلى  المون األسود  وقد تتحد معًا حتى تعم جميع 

ويشاىد زغب ابيض عمى السطح السفمى  سطح الورقة
لألجزاء المصابة ويمي ذلك جفاف األوراق  وتحوليا 

إلى  المون البني وذبوليا ، وتصاب كذلك أعناق 
الوراق والسيقان التي  تظير عمييا بقع مشابية لمبقع 
السابقة عمى ىيئة قروح حول الساق ثم تجف وتنشق 

زاز ، طوليا مما يسيل كسر الساق عند أي  اىت
وتصاب ثمار الطماطم وتتكون عمييا بقع بنية أو 

زيتونية مسودة تكبر في  الحجم مكونة حمقات دائرية 
أحيانًا ، وىذه تمتد حتى تعم الثمرة فتتعفن وتمتد 

اإلصابة ألسفل في  جسم الثمرة مما يؤدى إلى  زوال 
المون في  الداخل ، وقد يظير نمو زغبي رمادي 

مصابة خاصة عند وجود تشقق المون عمى الثمار ال
في  الثمار وعند ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود األمطار  

 والندى والضباب مع انخفاض درجة الحرارة

طرق انتشار 

 المرض
ينتقل المرض بواسطة الجراثيم الكونيدية  -1

الموجودة عمى األعضاء النباتية 
المصابة بواسطة الرياح أو األمطار  أو 

 . المياه 
لمفطر المسبب أن يمضي الفترة يمكن  -2

بين موسمين عمى مخمفات المحصول 
 .عمى البذور 

 

في بداية موسم نمو العائل عن طريق  -3
الجراثيم البيضية الموجودة في بقايا 

 .المحصول السابق المصاب
وفي خالل موسم نمو العائل عن طريق  -4

الجراثيم اليدبية التي تخرج عند إنبات 
 .الميمونية الشكلالحوافظ الجرثومية 

ضعف النبات العام بسبب نقص  -1 الظروف المالئمة
العناصر الغذائية ، أو نقص التسميد 

 . العضوي 
وجود الندى واألمطار  لمدة طويمة  -2

 . نسبيا 

درجة الحرارة المالئمة لإلصابة من  -3
  م تقريبا 24-29

  

الرطوبة الجوية المستمرة لفترة مناسبة عند وجود 
الندى أو األمطار  مما يؤدى إلى  تشبع الضباب أو 

في  الميالي  الباردة والتي  يعقبيا . الجو بالرطوبة 
نيار دافئ تنبت األكياس الجرثومية مباشرة بتكوين 

مئوية  22أنابيب اإلنبات وذلك في  درجة حرارة مثمي 
إما حدوث اإلصابة فيالئمو درجة حرارة مثمي حوالي  

 . مئوية 18
 

 اللفحه العادٌه فً الكمثرى اللفحه النارٌه فً الكمثرى المرض

 المسبب

 

 Pseudomonus syringaeبكتيريا    Erwinia amylovoraبكتشيا 



 

 

 

 األعراض  

 

اسوداد حواف االوراق المصابة والعرق الوسطي والعروق الجانبيو 
ثم تسود االوراق المصابو وتجف وتمتوي حافتيا لمداخل وال تسقط 

عالقو عمى االفرع طوال العام حتى بعد سقوط االوراق وتضل 
تبدو االشجار كالمحترقو وتكون االصابو عمى االفرع اطول .السميمو
سم وتظير بعض االفرازات السائمو وخاصة في الجو 100من 

 الرطب وىيي عباره عن كتل من خاليا البكتريا الممرضو

اال ان لفحة  تتشابو مظاىر االصابو بكال المرضين الى حد كبير
السيديمونس تسبب موت البراعم واالزىار وتبقع االوراق ثم اسودادىا كميا 
اال ان بمرور الوقت ال تمتد االصابو في لفحة السيدومونس في اكثر من 

سم كما ال تشاىد عمييا اي افرازات بكتريو عمى االجزاء  20-30
تسقط بعد  المصابو  عالوة عمى ان اي اصابو بيذا المرض ال تمبث ان

 اسودادىا تاركو قمة عاريو 

طرق انتشار 

 المرض
وىي التي تسبب  Erwinia amylovoraالبكتيريا 

تقضي فترة الشتاء  Fire Blight مرض المفحة النارية 
في بعض الثمار و األغصان المصابة العالقة عمي 
األشجار وفي التقرحات و خاصة تمك التي تحدث 

ومن ىذه . خالل فصل الخريف أثناء موسم الترجيع 
األماكن تنتقل البكتيريا في بداية الربيع بالرياح 

واألمطار لتحدث أو ل مظاىر اإلصابة عمي األزىار 
ثم تتجدد . ثة و األوراق التي تحممياوالفروع الحدي

اإلصابة خالل الربيع طوال فترة النمو وعند الترجيع 
وذلك بواسطة الرياح واألمطار، والحشرات المختمفة مثل 
الناخرات وخنافس القمف والبراعم والذباب ونحل العسل 
والمن ونطاطات األوراق وغيرىا ، والطيور المختمفة، 

بس العمال وعمي سكاكين و وكذلك بواسطة أيدي ومال
ويعزي لألخيرة السبب في انتقال . مقصات التقميم 

وتحدث اإلصابة .المرض إلي  المناطق الخالية منو
خالل البراعم واألنسجة الحديثة والفتحات الطبيعية 
كالثغور والثغور المائية و المياسم و المتوك والغدد 

ية الرحيقية وحبوب المقاح وتالئميا الرطوبة الجو
 .المرتفعة

وىي التى تسبب  Pseudomonus syringae البكتيريا 
تقضي فترة الشتاء في بعض الثمار و  المفحة العادية

األغصان المصابة العالقة عمي األشجار وفي التقرحات و 
خاصة تمك التي تحدث خالل فصل الخريف أثناء موسم 

ومن ىذه األماكن تنتقل البكتيريا في بداية الربيع . الترجيع 
بالرياح واألمطار لتحدث أو ل مظاىر اإلصابة عمي 

ثم تتجدد . ثة و األوراق التي تحمميااألزىار والفروع الحدي
اإلصابة خالل الربيع طوال فترة النمو وعند الترجيع وذلك 

بواسطة الرياح واألمطار، والحشرات المختمفة مثل الناخرات 
وخنافس القمف والبراعم والذباب ونحل العسل والمن 

ونطاطات األوراق وغيرىا ، والطيور المختمفة، وكذلك 
بس العمال وعمي سكاكين و مقصات بواسطة أيدي ومال

ويعزي لألخيرة السبب في انتقال المرض إلي  . التقميم 
وتحدث اإلصابة خالل البراعم .المناطق الخالية منو

واألنسجة الحديثة والفتحات الطبيعية كالثغور والثغور المائية 
و المياسم و المتوك والغدد الرحيقية وحبوب المقاح وتالئميا 

 .ية المرتفعةالرطوبة الجو

  

درجة مئويو مع  28-25الرطوبة ودرجات الحرارة الشبو مرتفعو من  الظروف المالئمة
 وجود االمطار والرياح

درجة مئويو مع وجود  28-25الرطوبة ودرجات الحرارة الشبو مرتفعو من 
 االمطار والرياح

 Root Rot of Cucumber ربول جزوس انخياس  Withering of young Fruit ربول ثماس انخياس 

 Fusarium. oxysporum f.sp. cucumerinum .فسيولوجي نتيجة ضعف المجموع الجذري

تذبل الثمار الصغيرة من الطرف الزىري ليا وذلك نتيجة لضعف 
المجموع الجذري وعدم قدرتو عمى امتصاص الكمية المناسبة من 

 . المياه والعناصر الغذائية

ذبول النباتات المصابة ووجود تمون في  الجذور، وقد تتعفن 
 الجذور وتموت النباتات 

 

ينتقل المرض من موسم آلخر عن طريق واألجزاء  النباتية المصابة  في االراضى الخفيفة والتي ال تحتفظ بالماء



 

. أو التربة أو ماء الري  

والحيوانات اإلصابة بأمراض الجذور وكذلك وجود الحشرات 
 .الزراعية التي تأكل الجذر تحت سطح التربة

(مئوية  25-22) الحرارة العالية نوعا   

 المرض
: مشض عفن انماعذة في انبصم وانثوو   

Fusarium basal rot of onion and garlic 

: مشض انعفن األبيط في انبصم وانثوو   

White rot disease of onion and garlic 

 المسبب

 

Fusarium oxyporium F. sp. cepae  

يعيش انفطش في انتشبت متشمما وهو فطش 

.جشحى ظعيف انتطفم   

: انفطش انمسبب نهمشض  Sclerotium cepivorum Berk  

 من انفطشياث اننالصت

 األعراض  

 

اصفرار األوراق من أعمى إلي أسفل ويتحول لونيا إلي المون البني 
األبصال  المصابة مع وجود نسيج الغامق ويالحظ سيولة اقتالع 

 ءمن خيوط الفطر بيضاء مع عدم وجود األجسام الحجرية السودا
التي تميز مرض العفن األبيض وفي حالة اإلصابة الشديدة تصبح 

أنسجة البصمة لينة عند القاعدة وقد يمتد العفن من القاعدة إلي 
صابة العنق وتتمون األوراق الشحمية بمون بني غامق وتعتبر اإل

 بذبابة البصل عامل رئيس في إحداث اإلصابة

أول األعراض ىي اصفرار وموت األوراق الخارجية المسنة يمييا األوراق الداخمية 
الحديثة ويبدأ ذلك من أطرافيا متجو ألسفل وىذه النباتات المصابة تصبح صغيرة 

عن ميسميوم الحجم عن المعتاد ، رخوة ومغطاة عند قاعدتيا بنمو أبيض قطني عبارة 
الفطر ، لذا سمي بمرض العفن األبيض وبتقدم اإلصابة يتكون عمى الميسميوم 

األبيض عدد كبير من األجسام الحجرية يعتبر أىم مميزات أعراض المرض وىي 
ذا ما تركت البصمة المصابة ( مطمورة في األنسجة المتعفنة ) توجد عمي السطح  وا 

ل وال يتبقى من النباتات إال الجزء فوق سطح دون اقتالعيا فإنيا ال تمبث أن تتحل
.التربة   

يعيش الفطر المسبب لممرض في التربة مترمما وتحدث اإلصابة  طرق انتشار المرض
عن طريق الجروح التي توجد في قواعد األبصال  نتيجة آلي عامل 

أو   سأو  النيماتودا في التربة أو  األكارو قخارجي مثل العز ي
ذبابة البصل ، وتبدأ اإلصابة بالمرض في الحقل وتنتشر في 

.المخزن   

ويمعب الماء دورًا ىاما في انتشار المرض الذي يحمل األجسام الحجرية السوداء من 
مكان آلخر نتيجة إلقاء النباتات المصابة في الترع والمصارف باإلضافة إلي انتشاره 

ا الياضمة ال تؤثر عمى حيوية األجسام بواسطة روث المواشي نظرا آلن عصارتو
. الحجرية وبذلك ينتقل من مكان آلخر بانتقال الحيوانات وبالرعي بيا   

وتنفصل األجسام الحجرية من األبصال  المصابة وتسقط في التربة بأعداد كبيرة وىذه 
د األجسام تنتقل عن طريق الجرارات أو  المحاريث البمدية ومياه الري واستخدام السما

المموثة باألجسام الحجرية والمستخدمة في نقل الشتالت ( الزكائب ) البمدي أو  
ويياجم الفطر الجذور ويخترقيا ومنيا ينتقل إلي  الساق القرصية ثم قواعد األوراق 

 الخارجية والداخمية مسببا الذبول لمنبات المصاب 

بعدم ( الوادي ) مة ولتقميل من حجم العدوى باألراضي ينصح مزارعي األراضي القدي
الزراعة في أرض ظيريا المرض عمى اإلطالق وعدم زراعة شتالت إال الشتالت التي 

يتأكد أنيا ناتجة من أرض لم يسبق ظيور المرض بيا عدم نقل واستخدام أسمدة 
( . أن تكون من مصدر موثوق بو ) بمدية مجيولة المصدر   

ويالءم انتشار المرض ارتفاع درجة الحرارة كما يعتبر المرض من  الظروف المالئمة
أمراض التخزين اليامة التي تؤثر تأثيرا سمبيا عمى عمميات التصدير 

يصيب المرض نباتات البصل والثوم في أي طور من أطوار نموىا متى توفرت 
المالئمة وعادة يبدأ ظيوره في أواخر شير يناير ويستمر حتى آخر شير  الظروف

مارس ثم يقف ظيوره عند ارتفاع درجات الحرارة الجوية ، ومن شدة خطورة المرض 



 

.، لذا يجب فرز األبصال  فرزا دقيقا بعد الحصاد وأثناء التخزين  أن الفطر المسبب يصيب الجذور ثم قواعد األوراق الشحمية ويستمر حدوث اإلصابة  
م 25)ترتفع درجات الحرارة فجأة م ثم 24–طالما درجات الحرارة منخفضة من صفر 

فتقف اإلصابة وال تظير األعراض الخارجية وتبدو البصمة أو رأس الثوم ( فيما فوق 
بفصوصيا سميمة ظاىريا بينما يكون الفطر بداخميا مما يؤدى إلي انتشار المرض 

( المنتجين ) عن طريق األبصال  أو  فصوص الثوم لذا يجب التنبيو عمي المزارعين 
م استخدام أبصال أو فصوص الثوم ناتجة من حقول ظير بيا المرض عمي بعد

 اإلطالق

 Foot Rotمشض تصمغ لاعذة انساق  Gummosisمشض تصمغ انحهوياث  

 Citrus gummosisتصمغ انموانح 

 المسبب
 

) يعزوىا بعض الباحثين إلي  أنواع من الفطريات 
أو  إلي  أنواع من (   Exosporiumالفطر 
(   Pseudomonas cerasiالبكتريا ) البكتريا 

أو  إلي  نتيجة إصابة بحشرات ، وان ارتفاع 
مستوى الماء األرضي عامل مساعد في حدوث 

 .اإلصابة 

وىو يتبع  Phytophthora citrophthoraالفطر   
الفطريات البيضية ، وىيفاتو غير مقسمة وتحمل أكياس 

ذات حممة في    قمتيا فتشبو شكل . جرثومية بيضية
الميمون  األضاليا وعندما تنبت األكياس الجرثومية تخرج 
منيا ىدبية سريعة الحركة تختفي    أىدابيا بعد فترة ثم 

ي إال تنبت لتصيب العائل وال يحدث ىذا التكاثر الالجنس
 . في    التربة إذا ال يشاىد عمى األنسجة  المصابة 

 

 األعراض  

 
 ذبول وجفاف الوراق والفروع والسيقان  -1
 تعفن الجذور  -2

تكوين إفرازات صمغية عمى جذور األشجار   -3
 وأغصانيا وسيقانيا 

 ضمور الثمار وقمة المحصول  -4

في حالة اإلصابة الشديدة تسقط الوراق  -5
واألشجار  المصابة بيذا المرض . وتموت األشجار  

 .تكون عرضة لإلصابة بأمراض طفيمية أخرى  

 

يصيب ىذا المرض الجذور وجذوع األشجار  والفروع 
وتبدأ اإلصابة عادة عند قاعدة جذع . الرئيسية والثمار

الشجرة أي في منطقة التاج أو في الجذور القريبة من 
ى وقد سطح األرض، وتمتد اإلصابة في الجذع إلي أعل

وأول . تصل في األحوال الشديدة إلي الفروع الرئيسية
منطقة القشرة والمحاء ) أعراض  اإلصابة تعفن القمف 

قرب سطح التربة ، ويصحب ىذا التعفن ( والكامبيوم 
إفرازات صمغية في منطقة اإلصابة تفرز داخل القمف 
وتظير عمى السطح خالل الشقوق التي تحدث فييا  ، 

الفرازات الصمغية ويجف القمف في األجزاء  وتتجمد ىذه ا
التي فوق سطح التربة فكثيرًا ما يتعفن من جزاء رطوبة 

التربة ، وقد يمتد العفن إلي الخشب فتظير لو رائحة مميزة 
كريية تشبو رائحة البرتقال المتعفن وأحيانا تصاب الجذور 
قبل أن تظير أعراض  المرض فوق سطح التربة ، وفي 

تظير أعراض  المرض عمى ىيئة اصفرار في   ىذه الحالة
العروق الطرفية الصغيرة الموجودة في قمة الشجرة المصابة 
وفي حالة إصابة الثمار يمتد فييا عفن لونو بني وتصبح 
الثمرة طرية وليا رائحة غير مقبولة تميزىا عن بقية أنواع 

العفن األخرى  وتتموث الثمار في الغالب أثناء الجمع 
سقط عمى التربة نتيجة إلىمال القائمين بعممية عندما ت

 .الجمع



 

 

 

طرق انتشار 

 المرض
ارتفاع  عن طريق جراثيم الفطر أو خاليا البكتيريا و 

 مستوى الماء األرضي عامل مساعد في حدوث اإلصابة
عن طريق الجراثيم البيضية  -1

الموجودة في بقايا المحصول 
 .ةالمصاب

عن طريق الجراثيم اليدبية التي  -2
تخرج عند إنبات الحوافظ الجرثومية 

 .الميمونية الشكل
 

 ألرض غدقة رديئة الصرفافي    الظروف المالئمة
 

ويالئمو الجو الرطب ودرجات الحرارة المنخفضة ،وىو 
يسبب خسائر كبيرة وخصوصا في مزارع الموالح المطعمة 
عمي أصول من النارنج أو التي تكون منطقة الطعم فييا 

 .التربة أو المنزرعة في أراضي رطبة قريبة من سطح
 

مشض تشمك ثماس انتين   المرض Splitting   مشض عفن ثماس انتين Fruit Mould 

 المسبب

 

فسيولوجي نتيجة عدم انتظام مياه الري حيث يمنع الري 
فتتصمب جدار الثمرة ثم يحدث الري فتتمدد األنسجة الداخمية 

.لمثمرة محدثة تشقق لجدار الثمرة المتصمب   

:                            الفطريات    

Rhizopus nigricans Her. 

Aspergillus niger     V. Tiegh  

Penicillium sp.  

Cladosporium sp.  

Alternaria sp. 

 األعراض  

 

تتعفن الثمار المصابة ويختمف لون الثمرة المصابة  تتشقق الثمار عند الفتحة الموجودة في وسطيا
باختالف الفطر المسبب ، واغمبيا يسبب عفنا جافًا 

لمثمار ويطمق عمي العفن الذي يسببو الفطر 
Aspergillus   اسم التفحم وىو يسبب تمون الثمار

بالمون االسود  ووجود كتل مسحوقية سوداء المون عبارة 
 .عن جراثيم الفطر السوداء في     داخل لب الثمرة 

في    Alternariaأما العفن الذي بسببو أنواع من الفطر 
 طمق عميو اسم التبقع الخارجي أو  التبقع البني ، وىو

االقتصادية لمثمار وعدم إمكان يؤدي إلي  نقص القيمة 
تسويقيا وتظير األعراض   عمي صورة بقع بنية غامقة 

  .تصيب الثمرة عمي أي جزء من أجزائيا من الخارج 
طرق انتشار 

 المرض
تحدث اإلصابة عقب الجروح التي تحدثيا الحشرات التي  زراعة األصناف القابمة لمتشقق  



 

 

( فً خمسة منها فقط)عند مرورك ببعض المزارع لبعض المحاصٌل البستانٌة تتبعت هذه األعراض المرضٌة  :السؤال الثالث اجابة 

 .تهطرق مقاومو  طرٌقة انتشارهو  المسبب المرضًو أسم المرض مبٌنا 

 

 .بقع رمادٌه على السطح العلوي الوراق الزٌتون ٌظهر بها دوائر متداخله ثم تصفر وتسقط ثم تظهر على الفروع الصغٌره  -1

  Cycloconium oleaginum ( Cast )الفطر :  المسبب
الميسميوم مقسم يكون أسفل بشرة النبات وسادة غير جيدة التماسك كما يكون جراثيما  Moniliales من الفطريات الناقصة من رتبة 

كونيدية بيضاوية مطاولة أو  كمثرية لونيا أخضر مصفر تتكون من خمية واحدة أو  خميتين عمي الحوامل كونيدية صولجانية كما 
 . يكون جراثيما كالميدية عديدة داكنة المون 

نتشر من عام الي عام بواسطة الجراثيم الكالميدية التي يكونيا الفطر وكذلك الميسميوم ي :طريقة انتشار المرض 
 .الساكن في األفرع و يزداد انتشاره في المواسم التي تيطل فيو األمطار 

 : المقاومة   
 . التقميم الجيد والتخمص من األفرع   واألوراق المصابة  .1
 . ويكرر الرش ثالث مرات خالل شيري ديسمبر ويناير %  3/1أو  أكسي كمورور النحاس % 1الرش بمخموط بوردو  .2

 .زراعة أصناف المقاومة 
تحول لون ورقه او عدة ورٌقات نخلة البلح فً قلب النبات او من الخارج الى اللون االبٌض ثم تجف هذه االوراق وبعد ستة اشهر -2

 .الشجرة النامٌهالى سنه تذبل قمة 

الميسميوم مقسم ، وىو يكون حوامل كونيدية تحمل   Fungi lmperfectiمن الفطريات الناقصة  Fusarium albedinis : المسبب
تتكون من أكثر من  والخمية الكبيرة التي. نوعين من الجراثيم الكونيدية الصغيرة ، وىي بيضأو ية تتكون من خمية واحدة أو  خميتين 

 . ة الشكل ، كما يكون الفطر جراثيما كالميدية مفردة أو  في  سالسل وقد يكون أجساما حجرية خميتين ىإللي

أو  قمب النبات  راق سواء في واحدة أو  عدة أوتبدأ األعراض   غالبا بتحول لون الوريقات إلي  المون األبيض عمى ورقة  :االعراض
حتى تموت  ل قمة الشجرة النامية تدريجياو ح ما بين ستة شيور إلي  سنة تذبراق ، وخالل مدة تترأىذه األومن الخارج ، ثم تجف 
السابقة ظيور خطوط طولية بنية فاتحة ثم تتحول إلي  المون البني وقد يصاحب األعراض . ع أعمارىا جميوتصاب األشجار  في 

 . الداكن ، وتمتد من قاعدة الورقة إلي  أعمى 

 عن طريق الجروح أثناء تقميم األوراق أو  قطع السباطات أو  عن طريق الجذور :يقة انتشار المرضطر
 األوراق  قطع السباطات أو  عن طريق الجذور  وجود الجروح الناتجة عن عملية  :الظروف المالئمة

 

التين مثل تصيب ثمار الحشرات التي تصيب ثمار  
التربس وخنفساء الثمار وغيرىا ، أو  عقب اإلصابة 

بمسعة الشمس وتبدأ اإلصابة عمي الثمار الموجودة عمي 
 .األشجار  مما يؤدي إلي  جفافيا وسقوطيا 

الظروف 

 المالئمة
.عدم تنظيم الري والصرف مع عدم زراعة أصناف المقاومة  وعدم  ارتفاع نسبة الرطوبة ووجود الثمار المصابة 

الحشرات التي تصيب ثمار  التخلص منها مع وجود 
 التين



وعلى الثمار بقع مائٌه ٌظهر علٌها افرازات تقرحات فً قشره ساق البطٌخ مع ظهور افرازات صمغٌه بنٌه اللون وذبول النباتات -3
 .صمغٌه واجسام ثمرٌه سوداء 

 Black Rot or Gummy Stem Blightمشض انعفن األسود  أو نفحت انساق انصمغيت 

ينتشر ىذا المرض في بعض المحافظات التي تزداد فييا الرطوبة الجوية وخاصة في الزراعات التي تروي بطريقة الرش ، وىو 
 .صا في المحصول أذا أصيبت السيقان بشدة يسبب نق

  Mycosphaerallamelonis ( Pass.) Chier & Walkerالفطر : المسبب 
والجراثيم البكنية . ميكرون  330-60من الفطريات االسكية ويكون أوعية بكنية تختمف كثيرا في  حجميا ويتراوح قطرىا ما بين 

ويتكون كالىما إما من خمية واحدة أو خميتين   Macroأو كبيرة   Microصغيرة : يمكن تقسمييا عمى وجو العموم إلى  نوعين 
 . عمى حجم الوعاء البكنى  ، وال يتوقف تكون نوع الجراثيم

عمى اآلجار ويطمق عمييا البريثيسيا الكاذبة  Peritheciaوىو يكون أجساما ثمرية ال يمكن تمييزىا عن البريثيسيا 
Pseudoperithecia  حواجز ويطمق عمييا اسم الجراثيم  3-1وال تنتج جراثيم اسكية وبدال منيا جراثيم شفافة يوجد بيا من

 . م وتحدث اإلصابة عن طريق الجروح  24-20ودرجة الحرارة المالئمة حوالي   Pseudoascospores االسكية الكاذبة
 .إتباع دورة زراعية مناسبة :المقاومة 

 30)أن -لتر ماء أو الريزو/سم5( تريكودرما ىارزيانم)ساعة في البالنت جارد 12بالنقع لمدة معاممة التقاوي  
x610الزراعة الريلتر  ثم /جم4بمعدل (جم/خمية. 

اصفرار اوراق القرنفل مع وجود بقع بنٌه عند قاعدة الساق قرب سطح التربه وتلف االنسجة فً هذه المنطقة مما ٌؤدي الى رقود -4
 النباتات

  Stem Rotمشض عفن انساق 

  . Rhizoctonia ( Corticium ) solani Kuehnالفطر :  المسبب
ينتشر ىذا المرض بواسطة األجسام الحجرية التي يكونيا الفطر حيث تبقي في التربة من عام إلي أخر ويزداد : طريقة انتشار المرض

 .أنتشار المرض مع عدم االعتدال في الري حيث أن ىذا الفطر يزداد انتشاره مع ارتفاع نسبة الرطوبة األرضية 

 : المقاومة  
 زراعة عقل سميمة  -1
 . غمس العقل في محمول احد المطيرات  -2

 .االعتدال في الري والتسميد النتراتى  -3

 30)أن -لتر ماء أو الريزو/سم5( تريكودرما ىارزيانم)ساعة في البالنت جرد 12بالنقع لمدة معاممة العقل -4
x610لتر  ثم الزراعة و الرى/جم4بمعدل (جم/خمية . 
 

 
 .زجه مع جفافها واسودادها تحول رأس الخس الى اللون البنً وتصبح ل-5

   Rhizoctonia solani (prill & Delacr ) Bourd & Galz الفطر: المسبب
         (Pellicularia filamentosa=Corticium vagum) الطور الكامل لمفطر

الميسميوم كبير الحجم مقسم داكن المون ، يتفرع إلي أفرع  عمودية مع وجود اختناق   Fungi lmperfectiوىو من الفطريات الناقصة 
 .  ويتكاثر بتكوين األجسام الحجرية البنية المون الغير منتظمة الشكل والصغيرة الحجم . عند بدء التفرع 

 : طرق انتشار المرض 
تعمل األجسام الحجرية الموجودة عمي رؤوس الخس وأوراقو المصابة بعد سقوطيا عمي األرض عمي تموثيا وتبقي كذلك مدة طويمة بدون 

 ض الجو البارد الرطب المرإنبات ، وعندما تحل الظروف المالئمة تنبت األجسام الحجرية وتسبب اإلصابة ويالءم ىذا 
 : طرق المقاومة 

 . زراعة الخس عمي مصاطب أو خطوط مما يزيد التيوية ويقمل الرطوبة حول النباتات  -1



 .االعتدال في    الري -2

 . تطيير التقاوي بأحد المطيرات المناسبة  -3

 30)أن -لتر ماء أو الريزو/سم5( تريكودرما ىارزيانم)ساعة في البالنت جرد 12بالنقع لمدة معاممة التقاوي  -4
x610لتر  ثم الزراعة الري/مج4بمعدل (جم/خمية. 

 .لتر3/100سم250الرش بالبالنتافكس -6. زراعة أصناف مقاومة مع االعتدال في   الري  -5

سم تكون مستطٌله على السوق واعناق االوراق وتتلون االزهار باللون البنً ثم 1بقع بنٌه اللون على اوراق القرنبٌط ٌصل قطرها -6

 .تسود

 مرض التبقع االلترنارنً على االوراق :اسم المرض 

 .Alternariabrassicae ( Berk .) Seccالفطر :  المسبب
الميسميوم مقسم ويصبح داكن المون بتقدم النمو والحوامل الكونيدية قصيرة نسبيا ، وتحمل جراثيم . من الفطريات الناقصة 

 . كونيدية مقسمة طوليا وعرضيًا 
ينتشر الفطر بواسطة التقاوي  المصابة ، وىذه تكون مجعدة عادة وضعيفة اإلنبات كذلك كما أن الفطر يمكنو :دورة المرض 

 . المعيشة في  التربة عمى صورة جراثيم كونيدية أو ميسميوم في  بقايا النباتات المصابة بكثرة في  الجو الرطب 
 :  المقاومة

مع إضافة مادة ناشرة % 4/1بنسبة  Spergonمعالجة التقاوي  ورش النباتات بالمطيرات الفطرية مثل االسبرجون 
 . لتر ماء  100جم لكل  50مثل ترايتون بنسبة 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


