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 أمشاض تساتٍه/ساتغ ولاٌح                        انمحاضشج انسادسح                                                                                            

 أمشاض انخضش

 أمشاض انؼائهح انثاروجاوٍح

 
 tato and TomatoLate Blight of Po  وانطماطح انهفحح انمتأخشج فً انثطاطامشض  -1

ٗعزجو هوض اللفؾخ الوزأفوح هوض ّثبئٖ علٔ الجطبغب فٖ العبلن فبصخ فٖ األلطبه ماد الوٌبؿ الجبهك الوغت ،  

م1015- ث٘ي رزواّػ الزٖ الوٌقفعخ الؾواهح كهعبد الفطو ٌٗبٍت
0
ّٗيكاك اًزْبه الووض ثْلح عٌل اًقفبض كهعخ ، .

 أفوٓهي هٌطمخ الٔ  َ، ّرقزلف القَبئو الٌبعوخ عٌ لؾو علٔ ٍطؼ األّهاقّعْك الوبء ا أّالؾواهح ٍّمْغ األهطبه 

ٍجت ُنا الووض كبهصخ 1445ففٖ اٗولٌلا عبم  ؽَت الوغْثخ الٌَج٘خ ّكهعخ الؾواهح الَبئلر٘ي أصٌبء هٍْن الٌوْ.

 ّهغبعخ هاػ ثَججِب ًؾْ هلْ٘ى ّقص

 

  Phytophthora   infestans:  انمسثة انمشضً

   

 األػشاض 

الغيوّػ. ّرجييلأ أعييواض  أّالضغييْه  أّرصي٘ت عييواص٘ن الفطيو األعييياء القعييوٗخ للٌجيبد هييي فيية  فةٗيب الجْييوح  

، رزَع ؽغوب فٖ الغْ الوغت لوخ ّؽْاف الْهٗمبد ّفبصخ الَفلٔ الووض ثظِْه ثمع هبئ٘خ صغ٘وح غ٘و هٌزظوخ علٔ 

فواء ، ّليل روزيل ااصيبثخ الئ أعٌيبق األّهاق ، ّعٌيل لزعن هَبؽبد اكجو غ٘و هؾلكح الٌوْ ّثلْى ثٌٖ ّرؾ٘ػ ثِب ُبلخ صي

اّزلاك ااصبثخ ٗصيبة كيا الوغويْل القعيوٕ هويب ٗيىكٕ الئ هيْد الٌجيبد . ٗظِيو علئ الَيطؼ الَيفلٖ الومبثيا للجمعيخ 

الَيجْهاًغ٘خ للفطيو ، ّٗو يي هْيبُلح ُينا اليغيت  ؾيْافعالوصبثخ ، ًوْ ىغجٖ ههبكٕ اللْى ُّْ عجبهح عي الؾْاها ّال

الغيوّػ ،ّرظِيو األعيواض أّ ظْػ فٖ الغْ الوغت ّالووطو . ّرص٘ت عواص٘ن الفطو اللهًبد هي فة  العلَٗيبد ثْ

كاكٌخ اللْى ، ّرصجؼ اللهًبد الوصبثخ صغ٘وح الؾغين ّٗظِيو  الهعخ ثٌ٘خ أٍّْكاء علٔ اللهًبد  ثْ ا ثمع غ٘و هٌزظوخ 

، ٗوزل ثغ٘و اًزظبم الٔ اللافا صين رصيجؼ األًَيغخ الوصيبثخ عبفيخ علِ٘ب عفي ثٌٖ فٖ األًَغخ اللافل٘خ رؾذ المْوح هجبّوح 

 ّغبئوح ّلل رزلف اللهًبد ًز٘غخ إصبثزِب ث بئٌبد صبًْٗخ .

 

   
 

     

http://www.wikinfo.org/upload/a/a6/Symptom_potato_late_blight.jpg
http://www.wikinfo.org/upload/a/a6/Symptom_potato_late_blight.jpg
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هزفوعيخ ٗؾويا كيا هٌِيب عٌيل ًِبٗزيَ  Sporangiophoresُّْ هي الفطوٗبد الج٘ع٘خ ، ٗ ْى ؽْاها ٍجْهاًغ٘خ          

رٌفصا عي الؾبها ثعل ًعغِب ّرٌزميا ثْاٍيطخ الوٗيبػ  ؾْافعؽلوخ غوف٘خ ، ُنٍ ال ادالْ ا م خل٘وًْ٘ خٍجْهاًغ٘ ؽبفظخ

رزؾييوه ُيينٍ الَييجْهاد عٌييل اًفغييبه ،  Zoospores ٍييبثؾخهزؾوكييخ لزعطييٖ ٍييجْهاد ُلث٘ييخ رٌجييذ الوؾولييخ ثبلوغْثييخ صيين 

هٌقفعخ  ؽواهحالٌجبد ّكهعخ  أّهاقثْعْك لطواد هي الٌلٓ أّ الوبء الؾو علٔ هي هٌطمخ الؾلوخ  خَجْهاًغ٘ال ؾبفظخال

م 15-10هب ث٘ي 
0

 هصله ااصبثخ الضبًْٗخٍ الَجْهاد الَبثؾخ روضا ، ، رَزمو ّرزؾْصا ّرٌجذ لزعطٖ أًجْة إًجبد ،ُّن

م15أهب فٖ كهعبد الؾواهح األعلٔ هي فة  الوٍْن .
0
  رٌجذ هجبّوح لزعطٖ أًبث٘ت إًجبد خَجْهاًغ٘ؾْافع الال فبى 

ُّينٍ روضيا هصيله ااصيبثخ األّل٘يخ ؽ٘يش رظِيو فيٖ  Oosporesّٗز بصو الفطو عٌَ٘ب ثز ْٗي ٍيجْهاد ث٘عي٘خ  

ف الوةئويخ هيي ؽيواهح ّهغْثيخ رٌجيذ ه ًْيخ ؽْاهيا ًِبٗخ الوٍْن ّرجمٔ فٖ الزوثيخ فيٖ ؽبليخ ٍي ْى ّعٌيل ريْفو الظيوّ

 ّعلت ٍجْهاًغ٘خ ل٘وًْ٘خ الْ ا . 

                                
 

 

  of Tomato and Potato Early Blight  اطح وانثطاطاانطم فًمشض انهفحح انمثكشج  -2
 هي ٗيٗل هوب الوورفعخ الغْٗخ ّالوغْثخ م 28 25 -ث٘ي رزواّػ الزٖ الوعزللخ الؾواهح كهعبد الفطو ٌٗبٍت           

  بطوبغخ ّالجطبغالٔ ال ثباظبفخٗص٘ت ُنا الووض أٗعب الفلفا ّالجبمًغبى . خؾو٘الو عخاليها فٖ الووض فطوُنا

   solani Alternaria:   انمسثة انمشض

 

هييي األهييواض الوِوييخ فييٖ اليهاعييخ الوؾو٘ييخ ، رظِييو ٗصيي٘ت الوييوض الجييبكهاد ّالٌجبرييبد ال ج٘ييوح ُّييْ     االػررشاض :

 أّثْيي ا ثمييع ث٘عييْٗخ فييٖ الجلاٗييخ األعييواض أّال عليئ األّهاق الَييفلٔ صيين ٗوزييل الوييوض اليئ األعليئ ، ر ييْى األعييواض 

 Ring Spotرظِو ثْ ا ؽلمبد هزلافلخ هزؾلح الووكي  صن ال رلجش اى ر جو ّ. صغ٘وح الؾغن ّهجعضوحلْى هَزلٗوح ثٌ٘خ ال

، ّفٖ ؽبالد ااصبثخ الْيلٗلح رزؾيل ُينٍ الجميع هيع ثععيِب ّهؾبغخ ثِبلخ صفواء  Target Boardرْجَ لْؽخ الزصْٗت 

ّماد ؽيْاف هزطبّليخ غيبئوح ّّاألفيول ّر يْى  هوب ٗىكٕ  الئ هيْد الْهليخ ٍّيمْغِب . رظِيو ُينٍ الجميع علئ الَي٘مبى

 الميْام خعللٗيثميع كاكٌيخ الليْى هٌقفعيخ للي٘ة ّهٌطميخ ارصيب  الضويوح ثبلؾبهيا فزظِيو عٌيل الطوبغيخ  أهب علٔ صوبه . كاكٌخ

ثْ ا ثميع هَيزلٗوح أّ ّرظِو أٗعب علٔ كهًبد الجطبغب  . عبف عفي ُ٘ئخ علٔ الضووح كافا إلٔ ااصبثخ روزل ّلل ٍْكاء

 .غ٘و هٌزظوخ الْ ا كاكٌخ ّغبئوح

       
 تطاطا مصاتح                حهماخ متذاخهح متحذج انمشكض ػهى وسلح طماطح                      طماطح مصاتح                      
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 : ممٍضاخ انفطش

ُّْ هي الفطوٗبد الولًْخ ؽ٘ش ر ْى الؾْاها ّالَجْهاد ال ًْ٘لٗخ هلًْخ ثلْى ثٌٖ كاكي ، ُّٖ صيْلغبً٘خ الْي ا  

 ٗ ْى هزفوعب. ّأؽ٘بًبّهمَوخ رمَ٘وبد غْل٘خ ّعوظ٘خ.ّرٌزِٖ عٌل الموخ ثوب ْٗجَ هٌمبه غْٗا ًَج٘ب 

      
 

 

 

 Fusarium  Wilt      مشض انزتىل انفٍىصاسمً :-3

ّالجبمًغييبى ّالفلفييا ّالجطبغييب هييي األهييواض الوِوييخ ّالزييٖ رصيي٘ت العلٗييل هييي هؾبصيي٘ا القعييو هٌِييب الطوبغييخ       

  .ّالموع٘بد ّغ٘وُب 

 :واإلصاتح انمشض الوتشاس انمىاسثح انظشوف

زْو الووض فٖ الغْ اللافئ ّالوغْثخ األهظ٘خ الوعزللخ ّرَبعل ً٘وبرْكا رعمل الغنّه فٖ كفْليَ ّإصيبثزَ الٌجيبد ٌٗ      

 هي فة  الغوّػ الزٖ رؾلصِب ّرْزل ااصبثخ عٌل ىٗبكح األٍولح الٌ٘زوّعٌ٘٘خ ّللخ األٍولح الجْربٍ٘خ.

 أهيب م، ْ  29-27ُٖي ااصيبثخ لؾيلّس الوٌبٍيجخ لؾيواهحا ّكهعيبد الؾيبهح إلئ اللافئيخ األعيْاء الويوض ُينا ْٗافيك      

 ٌزميار الؾمل٘يخ، ٍيعزِب هيي 60% -50 علئ الزوثيخ رؾزيْٕ عٌيلهب إٔ الوعزلليخ الوغْثيخ فِيٖ الوٌبٍيجخ األهظ٘خ الوغْثخ

 .الععْٗخ ّاألٍولح الوصبثخ الٌجبربد ّثمبٗب الوٕ ه٘بٍ ّهع اليهاع٘خ ثبلعول٘بد الفطو عواص٘ن

 

 ػهى انطماطح  Fusarium  oxysporum f.sp. lycopersici     انمسثة انمشضً:

 األػشاض :

هييي الجيينّه فَ٘ييجت فييٖ رعفٌِييب ، ّٗصيي٘ت  اثزييلءاٗصيي٘ت الوييوض العلٗييل هييي الوؾبصيي٘ا ّث بفييخ هواؽييا ًوُْييب ،  

ّكيينلي ٗصيي٘ت الٌجبرييبد ال ج٘ييوح عييي غوٗييك الغيينّه ، ف٘ييىكٕ إليئ  Damping offالجييبكهاد فَ٘ييجت ٍييمْغِب ّهْرِييب  

صن ٍيمْغِب ثعيل عفبفِيب ، ّرِللِب ّرلًِْب ثلْى ثٌٖ ٗعمجِب مثْ  الْهلخ ثأكولِب ِب مثْ  ؽْافة ّاصفواه الْهٗمبد ّّؾْ

ليل ّرجلأ ؽبلخ ٍمْغ األّهاق هي الوٌطمخ الَيفل٘خ للٌجيبد صيعْكا الئ األعلئ ّرَيزوو العول٘يخ ؽزئ مثيْ  الٌجيبد ثأكوليَ ،

رميم ّهْد الٌجبربد الوصبثخ هج وا لجا ًعظ الضوبه ٕ ّلح ااصبثخ الٔ رظِو األعواض علٔ فول ّاؽل هي الٌجبد،ّرىك

ّٗؾلس النثْ  ًز٘غخ لٌوْ الفطو ّّصْلَ الئ األّع٘يخ الٌبلليخ للويبء ّٗز يبصو فِ٘يب هويب ٗيىكٕ الئ غلمِيب ، ُينا  ّاللهًبد.

الٔ هيْد القْيت ، ّكينلي النٕ ٗفوىٍ الفطو هوب ٗىكٕ  Fusaric acidعةّح علٔ رأص٘و الؾْاهط الَبهخ هضا ؽبهط 

عيةّح علئ ؾليا الج زي٘ي الو يْى لغيلهاى القةٗيب ف٘عويا علئ غليك األّع٘يخ الٌبلليخ ٗفبًَ ٗمْم ثإفواى أًيٗن الج زٌ٘ي الينٕ 

 ظِْه أعواض النثْ  علٔ الٌجبربد الوصبثخ.  ّثبلزبلٖ  األّع٘خظ٘ك ىكٕ الٔ القْت فز أّع٘خر ْٗي الزبٗلٍْبد كافا 

األعواض الوو٘يح للووض فزظِو عٌل عوا همطع غْلٖ أّ عوظٖ لَبق ًجبد هصبة ؽ٘ش ٗةؽيع رليْى  أهب أُن        

 األّع٘خ الٌبللخ )أّع٘خ اللؾبء ّالقْت( ثلْى ثٌٖ غبهك رظِو رؾذ هٌطمخ المْوح هجبّوح .

       
 تهىن أوػٍح انخشة تهىن تىً وتٍجح اإلصاتح الحظ .ممطغ طىنً وػشضً نىثاتاخ طماطح مصاتح تانزتىل انفٍىصاسمً

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.forestryimages.org/images/768x512/5369146.jpg&imgrefurl=http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm%3Fimgnum%3D5369146&usg=__BxEvpvkR1JiGnG5HpnpIWdP7L68=&h=576&w=768&sz=31&hl=en&start=59&itbs=1&tbnid=bsLw2B1Ledz7nM:&tbnh=107&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3DAlternaria%2B%2Bsolani%26start%3D40%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.forestryimages.org/images/768x512/5369146.jpg&imgrefurl=http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm%3Fimgnum%3D5369146&usg=__BxEvpvkR1JiGnG5HpnpIWdP7L68=&h=576&w=768&sz=31&hl=en&start=59&itbs=1&tbnid=bsLw2B1Ledz7nM:&tbnh=107&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3DAlternaria%2B%2Bsolani%26start%3D40%26hl%3Den%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
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 ال هي الغواص٘ن :ٗ ْى صةصخ أًْ: ممٍضاخ انفطش

 ال ًْ٘لٗخ الصغ٘وح ّر ْى ّفبفخ ّؽ٘لح القل٘خ ّث٘عْٗخ الْ ا . َجْهادال: Microconidia -أ 

 رمبٍ٘ن . 5-2الْ ا ماد  هٌغلَ٘ال ًْ٘لٗخ ال ج٘وح ّر ْى ّفبفخ ُةل٘خ أّ َجْهاد : ال Macroconidia - ة

،رز ْى غوف٘ب أّ ٍّيط٘ب همبّهخ للظوّف المبٍ٘خ اه ٍّو٘ خ الغلال ةه٘لٗخ ّر ْى  َجْهاد: الChlamydospores -ط

 ٗ ْى الفطو أٗعب أعَبهب ؽغوٗخ صغ٘وح . .ال ًْ٘لٗخ ال ج٘وحَجْهاد العلٔ الوبَٗلْ٘م أّ فٖ فةٗب 

 

      
 

 

 

 هیٍانفشتس انزتىلمشض  -4

 اًزْبها   ّاألكضو فطْهح األكضو ُّْ Verticillium dahliae . انمسثة انمشضً:

                     Verticillium albo- atrum 

 ّالق٘به ّالجبمًغبى ّالفلفا طوبغخال هضا القعوٗخ الوؾبص٘ا رؾزِب رعن خهقزلف خًجبر٘ لاًْٗص٘ت ُنا الووض ا     

 لوصبكه غج٘ع٘خ هقبىى رعزجو الزٖ ّّغ٘واد ّأّغبه هعووح ًّجبربد ؽْل٘خ عْج٘خ ًجبربد ٗص٘ت كوب ،مولّال ّالجط٘ـ

 أظعبف علٔ رعوا لٌ٘زوّعٌٖ٘ا الزَو٘ل ىٗبكح أى كوب اللافئخ، ّاألعْاء الوغجخ الزوثخ الووض ُنا ٗةءم .بلفطوث العلّٓ

 .الغنّه فٖ فلُّ أّ عوّػ إؽلاس إلٔ رىكٕ الزٖ اليهاع٘خ للعول٘بد ثبلٌَجخ الؾب  ّكنا الٌجبد همبّهخ

 

 :األػشاض

 النثْ  هع الووض ُنا أعواض رْبثِ. الجبكهح غْه ُٖ الؾوعخ فزوحال ّلعا أعوبهُب كبفخ فٖ الٌجبربد رصبة           

 الٌجبد هي لومبغع وٕزجالوق الفؾص ثعل إال ثٌِ٘وب الزفوٗك ّٗصعت (اصفواه مثْ ،) الفْ٘ىاهْٗم فطو عي الٌبّئ

ثٌٖ ثلْى  القْت أّع٘خ لْىر الفطو ُنا ٗو٘ي هوبّ الٌبللخ، األّع٘خ ظوي الفطو مهبَٗلْ٘ اكزْبف ّٗو ي ُنا الوصبة،

 .فٖ الٌجبد الوصبة غْلی همطعٌل عوا ععجبهح عي اعَبم ؽغوٗخ صغ٘وح ٍْكاء  ًمػّعْك  أّ

         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Verticillium_wilt_dahliae.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Verticillium_wilt_dahliae.jpg


 5 

 : ممٍضاخ انفطش

رؾوا علٔ ؽْاها كًْ٘لٗخ رزفول هي ًفٌ الٌمطخ  ٗ ْى الفطو عواص٘ن كًْ٘لٗخ ث٘عْٗخ الْ ا صغ٘وح ّّفبفخ          

علٔ الؾبها الوئَٖ٘ ّرؾوا فٖ ًِبٗزِب الغواص٘ن ال ًْ٘لٗخ .ّٗو ي الزو٘٘ي ث٘ي الفطوٗي ثأى األّ  ٗ ْى عواص٘ن كًْ٘لٗخ 

 أهب الضبًٖ ف٘ ْى عواص٘ن كًْ٘لٗخ ّغي  فطوٕ فمػ .   Microscierotiaهع أعَبم ؽغوٗخ 

-4 لويلح الزوثيخ فيٖ  الجميبء َّٗزط٘ع ؽغوٗخ، أعَبم خ٘ئُ علٔ ّٗجمٔ الزوثخ إلٔ الوصبثخ الٌجبربد ثمبٗب هع الفطو ٌٗزما     

 أًَيغخ إلئ ٌٗفين النٕ مالوبَٗلْ٘ الٔ  األعَبم ُنٍ رٌوْ الوٌبٍجخ الوغْثخ رْفو ؽب  فٖ،ّ ؽْ٘ٗخ علٔ هؾبفظب ٌٍْاد10

 .ااصبثخ هؾلصب الؾْواد أّ الوقزلفخ يهاع٘خال العول٘بد عي الٌبّئخ ّالغوّػ القلُّ غوٗك عي العبئا

      

   
 

 

 

 

 انؼفه انشاٌضوكتىوً فً انثطاطا  مشض -4

 ّالجبمًغبى ّالفبصْل٘ب ّالق٘به ّغ٘وُب  ٗص٘ت الووض هؾبص٘ا الزصبكٗخ هِوخ هضا الطوبغخ ّالجطبغب      

  Rhizoctonia  solani:    انمسثة انمشض 

 

 األػشاض:

 األعَييبمٍييطؾ٘خ فْييٌخ الولوييٌ هقزلفييخ فييٖ الؾغيين ّالعييلك عليئ ٍييطؼ اللهًييخ روضييا  ءلْييْه ٍييْكا ا ر ييْى عليئ ّيي     

علئ  أهيبالؾلٗضيخ ّٗصيجؼ لًِْيب ثٌ٘يب . للٌويْادالموين الٌبه٘يخ  إصيبثخّالزٖ رَجت عٌل ىهاعزِيب الؾغوٗخ للوَجت الووظٖ 

ثيخ هَيججب هيْد المْيوح ّعيلم اًزظيبم الَ٘مبى فزظِو األعواض ثْ ا لوؽخ )هيْد هْظيعٖ(ثٌ٘خ عٌيل هَيزْٓ ٍيطؼ الزو

  كهًبد ُْائ٘خ صغ٘وح أعلٔ الموػ ىوْاك الغنائ٘خ هي أعلٔ الٔ أٍفا فزغزوع ُنٍ الوْاك لز ٍْوٗبى ال

 
 Rhizoctonia  solaniالوزَجت عي الفطو فٖ الوْبرا كوب هو ّوؽَ ٍبثمب فٖ هوض هْد الجبكهاد :  ممٍضاخ انفطش
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      Potato  Scab    انجشب انؼادي فً انثطاطامشض  -5

 

  Streptomyces  scabies    انمسثة انمشض:
 

 :األػشاض

ز ْى هي ًَ٘ظ فلٌٖ٘ ٌٗزظ عي فةٗب رفٌْخ هَزلٗوح ّغ٘و هٌزظوخ ثضواد رموؽبد اّ ظِْه هٌبغك فٌْخ ثْ ا  

صن رزْمك  الجْوح كوك فعا ألًَغخ الٌجبد العبئا ًز٘غخ ااصبثخ ثبلج ز٘وٗب ، ّر ْى هورفعخ اّ هٌقفعخ عي ٍطؼ اللهًخ

 لًْب هي ثبلٖ اًَغخ اللهًخ.  أككيّرصجؼ 

 

    
 ر

 

 ممٍضاخ انفطش : 

ّالزيٖ ٗعيلُب اليجعط هيي الفطوٗيبد ّمليي   Actinomycetesُٖ ث ز٘وٗب ُْائ٘خ رزجيع هغوْعيخ االكزٌْ٘هبَٗي٘زبد        

ؽليًّ٘خ الْ ا ، ثؾْاها  ٖ٘و همَوخ ّهلًْخ رٌزِغثَجت اى الطف٘ا الوَجت ٗز ْى هي هبَٗلْ٘م اّ فْ٘غ ُبٗف٘خ هزفوعخ 

رز ْى فٖ ًِبٗبرِب ٍجْهاد اٍطْاً٘خ ّفبفخ ثْ ا ٍةٍا ، رْزٖ الج ز٘وٗب علٔ الوْاك الععْٗخ فٖ الزوثخ ّعلٔ اللهًبد 

الوصييبثخ، ّرقزييوق الييلهًبد الَييل٘وخ عييي غوٗييك العلَٗييبد اّ الغييوّػ اّ عييي غوٗييك االفزييواق الوجبّييو لقةٗييب الجْييوح 

 . ماد المْوح الول٘مخ لللهًبد الؾلٗضخ

  

     
                                                           

 حهضووٍح تثشج مكىوح مه وسٍج فهٍىً متشمك وتكتٍشٌا  هاٌفاخ انمتفشػح وانحىامم انحهضووٍح               ان       
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 Gray Mold      مشض انؼفه انشمادي ػهى انثاروجان -6

ّكنلي ٗص٘ت ُنا الووض إظبفخ الٔ الجبمًغبى ال ض٘و هي القعو هٌِب الفلفا ّ الطوبغخ ّالفبصْل٘ب ّالجبلةء ّالموع٘بد 

 ٗص٘ت الفبكِخ هٌِب الزْد 

   Botrytis  cinerea      انمسثة انمشضً :

 األػشاض :

( 25-20رجلأ األعواض عبكح علٔ األىُبه ّالضوبه الصغ٘وح عٌل رْفو الوغْثخ العبل٘خ ّكهعخ الؾواهح الوعزللخ )     

الضوبه هَججخ عفٌب ثٌ٘ب فف٘فب ثْ ا عفي غوٕ  ؽ٘ش رْغع الفطو علٔ كفْ  األًَغخ الٌجبر٘خ ّثبلزبلٖ رٌزْو ااصبثخ علٔ

ّٗظِو ًوْ فطوٕ ههبكٕ اللْى علٔ األعياء الوصبثخ هي الضوبه ُّْ عجبهح عي الؾْاها ّالغواص٘ن ال ًْ٘لٗخ للفطو 

 الوَجت 

    

ليئ اللييْى ٗ ييْى الفطييو ؽْاهييا كًْ٘لٗييخ غْٗلييخ ّهمَييوخ ّهزفوعييخ عييلٗن اللييْى صيين ٗو٘ييا ثعييل ملييي اممٍررضاخ انفطررش :        

ّر ْى الَجْهاد علٗوخ الليْى ، ث٘عيْٗخ   Sterigmata الوهبكٕ ، ٗؾوا ٍجْهاد كًْ٘لٗخ رؾوا علٔ ىّائل أّ مً٘جبد 

 . الْ ا ّّؽ٘لح القل٘خ .كوب ٗ ْى الفطو أعَبهب ؽغوٗخ صغ٘وح ٍْكاء اللْى

                     

 



 4 

  Tomato Yellow Leaf Curl     مشض مىصائٍك تجؼذ واصفشاس أوساق انطماطح  : -7

خ هي الفبٗوٍّبد القط٘وح الزٖ رص٘ت الطوبغخ فٖ الؾما الو ْْف ّفٖ كافا الجْ٘د اليعبع٘خ ّثٌَجخ عبل٘              

 هىكٗخ إلٔ رلُْه الوؾصْ  ثْ ا كج٘و ّفبصخ فٖ ؽبلخ إصبثخ الٌجبربد ثعوو هج و. 

 

     Tomato Yellow Leaf Curl  Virus (TYLCV)فبٗوًّ    : انمسثة انمشضً

 

 األػشاض:

، ّفٖ ؽبلخ ااصيبثخ الوج يوح   األعلٔالٔ  ِبؽْاف رظِو ثْ ا رغعل ّاصفواه ّصغو فٖ ؽغن األّهاق ّالزفبف 

ى الٌجبد ٗصجؼ ّلٗل الزميم هع اًعلام الوؾصْ  ، أهب ااصبثخ فٖ هوؽلخ الزيُ٘و فزىكٕ الئ لليخ ر يْٗي األىُيبه ّلليخ فأ

 . ًَجخ العمل ّلل رَجت أؽ٘بًب رَبلػ الضوبه

 
 

 :وانىالمممٍضاخ انفاٌشوط 

 Bemisiaعَيي٘وخ الفييبٗوًّ كوّٗييخ الْيي ا ، ٌٗزمييا الفييبٗوًّ ثْيي ا هئَ٘ييٖ ثْاٍييطخ ؽْييوح النثبثييخ الج٘عييبء  

tabaci   ّّرزْلف ّلح ااصبثخ علٔ أعلاك ُنٍ الؾْوح . ّكنلي ٌٗزما الفبٗوًّ ه٘ بً٘ ٘ب ثبلعصبهح الٌجبر٘يخ اّ ثبلجينّه أ

 . ثبلزطع٘ن

    
 النثبثخ الج٘عبء                                    عَ٘وخ الفبٗوًّ                                 
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 Root Knot Nematode    ٕمشض تؼمذ انجزوس انىٍماتىد -8

َٗييْك الوييوض فييٖ األعييْاء الؾييبهح الزييٖ ٗ ييْى صيي٘فِب غييْٗة ّّييزبيُب لصيي٘وا ّهعزييلال ، ّْٗعييل فييٖ الوٌييبغك           

ّفبصييخ الطوبغييخ ّالجبمًغييبى ّالفلفييا ٘ت غبلج٘ييخ ًجبرييبد القعييو االٍييزْائ٘خ ّّييجَ االٍييزْائ٘خ الجييبهكح. ّفييٖ العييواق ٗصيي

ّأّييغبه الفبكِييخ ّالوْييبرا ًّجبرييبد الج٘ييْد الجةٍييز٘ ٘خ ّالجطبغييب ّالق٘ييبه ّالفبصييْل٘ب ّاللْث٘ييب ّالجبه٘ييب ّالمييول ّالولييٖ 

 . ّاألكغب ًّجبربد اليٌٗخ 

 

،     Meloidogyne Javanica    ، M.  incognita    ،M. arenaria كٗيلاى العميل الغنهٗيخ   : انمسرثة انمشضرً

M. hapla  

 

     األػشاض:

 ػهى انمجمىع انخضشي 

العطيِ ًّميص الينثْ  ّّاصفواهُب ّظِيْه أعيواض  أّهالِبالٌجبربد الوصبثخ ّّؾْة  رظِو علٔ ُ٘ئخ رميم      

ّريىكٕ ااصيبثخ الْيلٗلح الئ  ،الؾيبهح األٗبمّفبصخ فٖ العٌبصو علٔ الٌجبد الوصبة ثبلوغن هي رْفوُوب فٖ الزوثخ 

 هْد الٌجبربد الفز٘خ

 سيجزػهى انمجمىع ان 

ثأؽغيبم   هقزلفيخ  Root gallsرظِو علٔ الوغوْل الغنهٕ ّأعياء الٌجبد الزٖ رةهٌ ٍطؼ الزوثخ عملا عنهٗيخ     

الزيٖ 2J  (Second juveniles )الطْه الضبًُّٖٖ هي أُن األعواض الووظ٘خ الوو٘يح للووض الزٖ ر ًِْب ٗولبد 

  .ّرز ْى علٔ الغنه الوصبة ّع٘واد عنهٗخ كض٘فخ رعطَ٘ الوظِو الْغ٘وٕ افزولذ أًَغخ الغنه.

هي عةهبد الووض ّعْك كزا الج٘ط علٔ ٍطؼ العمل ّااًيبس ّال٘وليبد )ال٘بفعيبد( كافيا الغينّه ُّيٖ هيي ّ     

  هأً الٌ٘ويبرْكا فيٖ هٌطميخ ااصيبثخ ُّيٖ زظِو فةٗب كج٘وح الؾغن ؽيْفرْوٗؾ٘ب أهب  ظوّهٗبد عول٘خ الزْق٘ص.

 Hyper( ّىٗييبكح فييٖ ؽغوِييب ) Hyper plasiaىٗييبكح عييلك القةٗييب )الٌبرغييخ هييي  Giant cellsالقةٗييب العوةلييخ 

trophy )  ٗثزملم ااصبثخ رزعفي ّرزؾلا أًَغخ الغينّه ًز٘غيخ ااصيبثخ رَزقلهِب الٌ٘وبرْكا فٖ الزغنٗخ .  بُّنٍ القة

رَيجت فيٖ ؽيلّس فَيبهح  Disease complexلز يْٗي هعميلاد هوظي٘خ   بهكخ ال بئٌبد الؾ٘خ األفيوٓالووكجخ ثوْ

الوَجت لووض النثْ  الفْ٘ىاههٖ ًّ٘وبرْكا رعمل الغينّه  Fusarium oxysporumبلفطو كاكجو علٔ الوؾبص٘ا، 

Meloidogyne sp.  ، ّالٌ٘وييبرْكا اMeloidogyne   ّالفطييو Rhizoctonia solani ريٗييل االصييبثخ ّالزيي ٖ

 .لٌجبربد الوصبثخلهي ًَجخ النثْ  الوْزوكخ ثِوب 

 

   
 ح فً مىطمح اإلصاتأوثى انىٍماتىدا حىل سأط  Giant cellsانخالٌا انؼماللح 

 

 

 العٌت فٖ هوض رعمل الغنّه الٌ٘وبرْكٕكوب هو ّوؽَ ٍبثمب فٖ   : انمسثة انمشضً ممٍضاخ

 

 

 


