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 أمزاض بساتين/رابع وقايت                                                                                         المحاضزة الخامست         

 أمزاض النخيل

Date  Palm  Diseases 

 

 Date  Palm of  Inflorescence  Rot  )عفن نوراث النخيل(  مزض خياص طلع النخيل : -1

ٗعزجو هي أُن األهواض علٔ الٌق٘ل فٖ العروا  ّفوْارب عٌرلهب ر رْى ال روّو الغْٗرخ هحدورخ لؾلّصرَ      

فرٖ فلَرن٘ي،   أٗضبالقبهظ فٖ الوول خ العوث٘خ الَعْكٗخ ّل٘ج٘ب ّالوغوة ّرًٌْ ّْٗعل  ثبٍنٗعوو ، ّاًزشبهٍ 

ٌٗزشرو الوروض فرحت فزرواد ونو،الوالوث٘ر  ماد الشرزب  النْٗرل ّ اللافئرخ الو جرخالووض فرٖ الوٌرب    ؾلسٗ

،ّال ٗؾررلس اًزشرربه الورروض فررٖ الوٌرربؿ الغرربو رفررزؼ النلرر  ّثقباررخ عٌررل رَررب   األهنرربه 
 

ّرشررغ  األهنرربه 

ّالو ْثخ العبل٘خ ّكهعبد الؾواهح الوٌقفضخ علٔ ؽلّس الووض ّاًزشبهٍ
  .

كهعخ ؽواهح لٌوْ الفنرو  تّاًَ

م 02-15هب ث٘ي 
2 

  :المسبب المزضي

 ف٘بً  ل  الٌق٘لي ْٗعل ًْع٘ي ه

ثأعلٔ  الق٘بً النٕ ٗ ِو ٌٍْٗب  أًْاعُّْ هي أُن Mauginiella   scaettae  الفنوَٗججَ  األّتالٌْع  -1

  إابثخًَجخ 

    Fusarium moniliformeالٌْع الضبًٖ النٕ َٗججَ الفنو -0

 اى ًَجزَ  ل٘لخ إالThielaviopsis paradoxa َٗججَ الفنو اّ -3

ر ررْى فِ٘ررب كهعرربد  أّ رربدهج رروا فررٖ ظرروّو ث٘ئ٘ررخ م٘ررو هحدوررخ طقرروّط النلرر   النلرر  ثَررجتٌ ٘ٗزقررّ ررل     

ٍروْ   ّا ، الؾواهح م٘و هحدوخ لٌورٍْ ًّضرغَ طؾربالد االًغوربك أّ الجروك الشرلٗل أّ اهرفربع كهعربد الؾرواهح

 الغيٗوح فٖ شِو آماه ه  رأفو فوّط النل  ف٘ؤكٕ الٔ رعفي ثعض النل   األهنبه 

 

 :األعزاض

علرٔ مرحو النلر   جرل الوث٘ر   أّادرلعربكح فرٖ ُْ هي األهواض الوِوخ فٖ العوا  ، ر ِو األعواض  

 نلر ّٗو ري رو٘٘ري ال، ط النلر  هري آثرب  الَرع  ّعٌرل فرو إالّال ٗو ي هشبُلح األعواض عٌل رفزؾَ  أّرفزؾَ 

ور  ثٌ٘رخ شر ل ثثل رفزؾِرب  جر خ النلعر أملفرخعلٔ أّلٔ أعواض اإلابثخ ثَِْلخ ؽ٘ش ر ِو الووبة عي الَل٘ن 

ّ رل ،ثزورلم اإلاربثخ رزَر  ُرنٍ الجور  لزشرول هَربؽبد اطجرو هري النلر  ّعلٔ  ورخ النلعرخ ّؽْافِرب ر ِو اللْى 

عٌرل رفرزؼ النلر  ؽ٘رش ر رْى الشروبهٗـ األعرواض ّرزْضؼ ٗوبة محو النل  ثبل بهل ؽَت شلح اإلابثخ ، 

اللرْى علرٔ  خرووؽبد ثٌ٘ر ّر ِوالفنو ،طًْ٘لاد َلْ٘م ّاليُوٗخ هغنبح ثجبّكه اث٘ض اللْى ُْ عجبهح عي هبٗ

 رل ررؤكٕ اإلاربثخ الوج روح  األعواض أٗضب ّاضرؾخ علرٔ  ْاعرل الَرع  ّالل٘ر  ، وطوب ر ِ،الشووّؿ  لؽبه

. ٗ ِو الووض علٔ الٌرْهاد الورنطوح ّالوؤًضرخ ّل ري ّعرل أى ّالشلٗلح الٔ علم رفزؼ النلعخ ّعفبفِب صن هْرِب

 . الٌْهاد الوؤًضخ   بثل٘خ لإلابثخ هي وأطضالونطوح الٌْهاد 

   

       



 0 

ٗشرزٖ علرٔ ُ٘ئرخ )الٌرب (  ؽ٘رش النرْه الحعٌَرٖ   Mauginiella scaettae ضرل الفنروٗو مميشاث الفطز:

فٖ هٌنوخ الووخ الٌبه٘خ  ّأًَغخ الل٘ كافل آثب  ّ ْاعل الَع  الووبة )عَن فضوٕ للفنو   هوَن هبَٗلْ٘م

 َرع ْاعرل الٗ ْى الجوعن النٕ ٍ٘زؾْت إلٔ  لعَ هلفًْب ثر٘ي   .للٌقلخ لفزوح  ْٗلخ  ل رول إلٔ فوٌ ٌٍْاد

الفنرو الوْعرْك فرٖ هبَٗر٘لْ٘م ّالل٘  ّثبٍزوواه ًوٍْ ٗش   وٗوَ للقبهط ث٘ي ُنٍ األًَغخ ف٘زعوض لرزحهٌ 

 4-3ّ رل ٗأفرن ملرو ؽرْالٖ ،ثبلووض  األّل٘خس اإلابثخ النٕ ٌٗش  ثزْفو ال وّو الوحدوخ ف٘ؾلُنٍ األًَغخ 

ًِبٗخ طبًْى الضربًٖ رلهٗغ٘ب إلٔ أى ٗ ِو طنلعَ فٖ  ّٗ جو األّترشوٗي أشِو ؽ٘ش ٗجلأ الجوعن ثبلٌوْ فٖ شِو 

ُّررٖ الوز ًْررخ ثأعررلاك طج٘رروح فررحت الوٍْررن أهررب هوررله اإلارربثخ الضبًْٗررخ فِررٖ الَررجْهاد ال ًْ٘لٗررخ  .اّ شررجب  

 فحٗب علٔ ُ٘ئخ ٍحٍل  ل رزفزرذ الرٔ فحٗرب هٌفورلخ 3 -0هَزن٘لخ شفبفخ أؽبكٗخ القل٘خ أّ هوَوخ الٍٔجْهاد 

Arthrospores ٌّٗزول الووض أصٌب  عول٘خ الزلو٘ؼ هي الٌق٘ل الووبة الرٔ الٌق٘رل  .ر ْى فزوح ؽ٘برِب  و٘وح

 . الؾشواد ّااّ ثْاٍنخ الوٗبػ الَل٘ن 

 
         

         

  Terminal Bud Rot : مزض تعفن القمت الناميت -2

ٌٗزشو ُنا الووض فٖ طض٘و هي هٌب   ىهاعخ الٌق٘ل فٖ العبلن طبلغيادو ّهوو ّالٌِل                 

 اًؾٌب أّ    Fool Diseaseثبلوغًٌْخ  أٗضب ّٗعوو ،ّالَعْكٗخ ّهْهٗزبً٘ب ّال ْٗذ ّأهوٗ ب ّم٘وُب 

 (Bending Head )الوأً

هكٗئخ الووو  أهاضٖالووض عبكح فٖ ثَبر٘ي الٌق٘ل الوِولخ ّالويهّعخ فٖ  ر ِو االابثخ ثِنا              

وقد سبب هذا المرض خسائر ملحوظة في بعض المزارع  .أٗضب، طوب ٗوبة ًق٘ل اليٌٗخ ثِنا الووض 
 القديمة المهملة. يصيب المرض أشجار النخيل في جميع األعمار.

  Thielaviopsis paradoxa              المسبب المزضي:

ّرؾلس عٌلهب ٗو٘ت الٔ طزلخ ٍْكا  رجلأ االعواض اّأل ثزعفي ّرقٌ٘ الووخ الٌبه٘خ ّرؾْلِب    االعزاض:

ّرؾول عٌلهب ٗزؾفي   الوغًٌْخ ). الفنو الووخ الٌبه٘خ للٌقلخ هوب ٗؤكٕ إلٔ رعفي الووخ الٌبه٘خ ّهْد الٌقلخ

إؽلٓ الغِبد ، ه  ظِْه  ؤكٕ إلٔ ه٘ل  وخ الٌقلخ إلٔثوعن أثنٖ للٌوْ  وٗت هي الووخ الٌبه٘خ الووبثخ هوب ٗ

ثضواد كادوٗخ ثٌ٘خ اللْى علٔ العو  الٍْنٖ للَع  ّفباخ الؾلٗش هٌَ رزؾْت ثعلُب الٔ اللْى األٍْك 

ّر ِو الوٌب   الووبثخ ّرؤكٕ ثعل ملو الٔ اًؾٌب  ّرِلت الَع   ّثزولم االابثخ رزَ  ُنٍ الجضواد ّرغ .

،أهب فٖ ؽبلخ االابثخ القف٘فخ فبى الٌقلخ رَزع٘ل ؽْ٘ٗزِب ثٌوْ ثوعن علٗل فٖ هٌنوخ  ٌبهّطأًِب هؾزو خ ثبل

رعفي الٌْهاد اليُوٗخ ّٗ ِو ثش ل ثو  ثٌ٘خ مبدوح علٔ الشوبهٗـ طوب ر ِو طوب َٗجت الووض  االابثخ.

 الٌق٘ل .  ٍْكا  علٔ األعيا  الووبثخ ثلالً هي الوَؾْ  النؾٌٖ٘ النٕ ٗو٘ي هوض ف٘بً  ل  نعواص٘
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ّٗوضل النْه الحعٌَٖ )الٌب (  للفنو، ّٗ ْى  Thielaviopsis paradoxa  المسبب المزضي:مميشاث 

 ُنا الفنو ًْع٘ي هي الغواص٘ن:

 : عواص٘ن علٗوخ اللْى ّؽ٘لح القل٘خ رز ْى فٖ ٍحٍل رؾول علٔ ؽبهل طًْ٘لٕ اْلغبًٖ الش ل.النوع األول

 خ ّؽ٘لح القل٘خ، رز ْى فٖ ٍحٍل  و٘وح ّاطجو ؽغوب هي األّلٔ.: عواص٘وَ كاطٌالنوع الثاني

، ُّْ هي الفنوٗبد ال َ٘٘خ ّٗ ْى أعَبهب   Ceratocystis paradoxaّالنْه ال بهل لِنا الفنو ُْ 

ثلافلِب أط٘بً ّٗؾزْٕ طل طٌ٘ علٔ صوبً٘خ ٍجْهاد   Peritheciumصووٗخ طَ٘٘خ كّه ٘خ الش ل هي ًْع 

 بفخ ّؽ٘لح القل٘خ.طَ٘٘خ ث٘ضبّٗخ شف

 

 
 

 ارسم الطور الجنسي للفطز                                                          الطور الالجنسي للفطز                                    

 

 

 

 

 Fig Diseaseأمزاض التين 
 

  Fig mosaicموسائيك التين  -3

 

  Fig Mosaic Virusفبٗوًّ هْىاد٘و الز٘ي  المسبب المزضي: 

 : االعزاض

 أىّؽْاو ثبُزخ اّ )ثو  افوا  هجعضوح  جو ش ّاافواه رالووبثخ ثِ٘ئخ  األّها ر ِو االعواض علٔ        

، ّثزولم  مشوهة األوراق تكون أحياناّفبرؾخ علٔ اهزلاك العوّ  ال ج٘وح للْه خ، أشو خر ْى ثش ل فنْ  اّ 

علٔ الضوبه  أهب.علٔ االّها  الووبثخ فَ٘جت هْد القحٗب الوؾ٘نخٗحؽظ ظِْه اللْى الولدٖ  االابثخ

 ٍوْ ِب  جل روبم ًضغِب.اغو ؽغوِب ّ  ل رؤكٕ الٔافوا  ثش ل ثو   األعواضفز ِو 
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 مميشاث الفايزوص:

 االهْٗفٖ ال ٌٗزول الفبٗوًّ ه٘ بً٘ ٘ب اّ ثبلجنّه ،ّل ي ٗو ي اى ٌٗزول ثبلزنع٘ن ّعي  وٗ  الؾلن

 .  Aceria ficusلّكٕ )ال
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 أمزاض المشاتل
 

 مزض تعفن البذور وموث )سقوط( البادراث

الوِوخ الْاٍعخ االًزشبه فٖ عو٘  كّت العبلن ، ٗ ِو فٖ الوٌب   ماد الوٌبؿ الؾبه  األهواضُّْ هي  

عبدلٖ ّاٍ  ؽ٘ش  ّالجبهك ، ّٗو٘ت العلٗل هي هؾبا٘ل القضو ّالفبطِخ ّالؾجْة ًّجبربد اليٌٗخ، ّلَ هلٓ

ٗو٘ت الق٘به ّالنوب خ ّالجبمًغبى ّالفلفل ّالو ٖ ّالجن٘ـ ّاللِبًخ ّالووًبث٘  ّالفباْل٘ب .......ّم٘وُب هي 

 الوؾبا٘ل. ّرقزل  شلح االابثخ ؽَت ًْع الٌجبد ًّْع الفنو ًّْع الزوثخ ّه ْثزِب ّكهعخ ؽواهرِب.

 

 المسبب المزضي:

 

 : ّرشول   Soil borne fungiفطزياث التزبت  -أوال

ّهْد الجبكهاد  جل ّثعل ثيّمِب فْ   Seed Decayالنٕ َٗجت رعفي الجنّه  Pythiumالفنو   -أ

 ، هضل الفنو: ٗح م الفنو الغْ الجبهك الو ت ٍنؼ الزوثخ

P. aphanidermatum        َٗجت رعفي ّهْد ثبكهاد الق٘به 

P. debaryanum               كهاد النوب خَٗجت رعفي ّهْد ثب 

P. ultimum        
                 

 َّٗجت هْد الجبكهاد  جل ّثعل ظِْهُب فْ  ٍنؼ الزوثخ. Rhizoctonia solaniالفنو  -ة         

 

كافلِب، ّرَجت هْد  أُّّنٍ رؾول علٔ ٍنؼ محو الجنهح  Seeds borne fungiفطزياث البذور  -ثانيا 

،  Alternaria   ،botrytis   ،Fusarium ،Phoma   ،Phytophthora: الجبكهاد ّهٌِب الفنوٗبد
Sclerotinia . 

 ّافنو الفنوٗبد الزٖ رَجت هْد الجبكهاد. أُنهي  R. solaniّالفنو  Pythiumّٗعزجو الفنو 
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   Pythiumوموث البادراث المتسبب عن الفطز  رذوبالمزض تعفن  -1
 

 االعزاض:

ّفشل  seed decayخ ثش ل عفي  وٕ صيهّعخ فٖ روة هلْعبكح علٔ الجنّه الو األعواضر ِو  

ف٘ؤكٕ  pre-emergence damping off جل ثيّمِب فْ  ٍنؼ الزوثخ  أٗضب، ّ ل ٗو٘ت الجبكهاد اإلًجبد

 أّالجبكهاد الٌبه٘خ فْ  ٍنؼ الزوثخ فول رِبعن هي  جل الفنو عٌل هَزْٓ ٍنؼ الزوثخ  أهبالٔ رعفٌِب ّرؾللِب. 

الغضخ فزوجؼ الوٌنوخ الووبثخ  وٗخ ّضبهوح ّماد لْى ثٌٖ ،  أًَغزِبهي الَِل افزوا   ؽ٘ش ٗ ْى أٍفلِب

الج زٌ٘٘ي  طأًيٗنالزٖ ٗفوىُب الفنو  األًيٗوبدصن رو٘ل ّرَو  علٔ ٍنؼ الزوثخ ّرزعفي ّروْد ثفعل 

Pectinase  ، ي ٘لْالَل٘ ّأًيٗنالنٕ ٗنٗت الوفؾخ الٍْنٔ الزٖ روث  علاه القحٗبCellulase  النٕ ٗؾلل

 عله القحٗب.
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 :مميشاث الفطز

 Peronosporalesهرجخ  Oomycetesالٔ ا  الفنوٗبد الج٘ض٘خ  Pythium sppٖ الفنو ٌٗزو 

 .  Pythiaceaeّعبدلخ 

ٗ ْى الفنو ميال فنوٗب طض٘فب، هزفوعب ٍّوٗ  الٌوْ ٗؾول ؽْاهل ٍجْهاًغ٘خ ال رقزل  طض٘وا عي  

فنو ، رؾْٕ ثلافلِب ثبفزحو ًْع ال أش بلِبؽْافظ ٍجْهاًغ٘خ رقزل   أّالق٘  الفنوٕ ، ٌٗزِٖ ثعلت 

 رزؾوك ثَْ ٘ي. Zoosporesٍجْهاد هزؾوطخ 

ّروضل الؾْافظ الَجْهاًغ٘خ ّالَجْهاد الَبثؾخ ، النْه الحعٌَٖ للفنو. رضجذ الؾْافظ الَجْهاًغ٘خ  

صن ر ْٗي العلٗل هي   ّاًوَبهَرْثحىم  ّؽ٘ش ٗزن فِ٘ب رنْه الجو Vesicleه ًْخ ُبٗفخ  و٘وح رٌزِٖ ثؾْالخ 

ول اٍْا ِب ّرزؾْال ّرٌجذ فهاد الَبثؾخ الزٖ رقوط ثعل رؾوهُب هي الؾْالخ ٍبثؾخ فٖ الوب  صن رالَجْ

الضبًْٗخ  لإلابثخالجنهح، روضل الَجْهاد الَبثؾخ هولها  أملفخٗقزو  الٌجبد ل٘و٘ت  إًجبد أًجْةه ًْخ 

 )الوز وهح  فحت الوٍْن. 

 Oogonium األًضْٗخالقل٘خ  Antheridiumنطوٗخ ٗ ْى الفنو  ْها عٌَ٘ب ًبرغب عي ارؾبك القل٘خ ال

الغٌَٖ النٕ ٗزو٘ي ثغلاهٍ الَو٘و ، ّٗ ْى هوبّهب لل وّو الج٘ئ٘خ ،  Oosporeر ْٗي الَجْه الج٘ضٖ  أّ، 

 فٖ ثلاٗخ الوٍْن . األّل٘خ لإلابثخّٗوضل هولها 

 

     
 

 

 

 

  Rhizoctonia  solaniمزض موث البادراث المتسبب عن الفطز  -0

 

 :األعزاض

ّٗقزو  فحٗب عنٗو ٍّْٗ  الجبكهح ، فزوجؼ الوٌنوخ الووبثخ  وٗخ ّثٌ٘خ اللْى ّر ْى  وٌٗوْ الفن 

ماد فحٗب ضبهوح ّه ٘وخ ،رشجَ الق٘  هوب ٗغعلِب م٘و  بكهح علٔ ؽول الجبكهح ّثبلزبلٖ رَو  علٔ ٍنؼ 

 ي .٘لْالج زٌ٘٘ي ّالَل٘  طأًيٗن ُب الفنوالزٖ ٗفوى ّاألًيٗوبدالزوثخ ّروْد، ٗزن ملو ثفعل الوْاك الَبهخ 
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 :مميشاث الفطز

علٔ الوْاك العضْٗخ هي فنوٗبد الزوثخ الزٖ ٗو ٌِب الع٘ش فٖ م٘بة عبدلِب ثوْهح هه٘خ  ُّْ 

 الوْعْكح فٖ الزوثخ ّل ٌَ ٗوجؼ هزنفح  ْٗب عٌل رْفو ال وّو الوحدوخ ّالعبدل الؾَبً.

ٗ ْى الفنو ثنْهٍ الٌب ( )الحعٌَٖ  ميال فنوٗب عو٘وب )ال ٗ ْى ٍجْهاد ، ّٗزو٘ي ثِبٗفبرَ الجٌ٘خ  

دوخ ه  ّعْك افزٌب  ّاضؼ عٌل هٌنوخ الَو٘ خ الووَوخ ثغله هَزعوضخ ّالزٖ رزفوع رفوعبد ر بك ر ْى  ب

 أعَبهبالزفوع ّّعْك ؽبعي فْ  ه بى االفزٌب  هجبشوح. ّر ْى الزوَ٘وبد هزجبعلح ث٘ي القحٗب. ٗ ْى الفنو 

هزجبٌٗخ الش ل ّالؾغن ًبرغخ هي رغو  ّاًلهبط ٍلَلخ هي فحٗب هزفوعخ للغيت الفنوٕ ، ر ْى  و٘وح 

الؾغوٗخ  ثبألعَبمن روجؼ ثٌ٘خ ثوه٘ل٘خ الش ل ، ر ْى طزح رعوو ّعوٗضخ ماد لْى شفبو فٖ الجلاٗخ ص

Sclerotia  .ّالزٖ ر ْى هوبّهخ لل وّو الج٘ئ٘خ م٘و الوحدوخ ّرٌجذ ؽبت رْفو ال وّو ّالعبدل الوٌبٍت 

 Thanatephorusللفنو  ْه طبهل )عٌَٖ   ، ُّْ ٗعْك الٔ ا  الفنوٗبد الجبىٗلٗخ ُّْ الفنو 

cucumeris 

 
 

    


