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  األمراض المتسببھ عن األصابة بفطریات الفیوزاریوم -٣

::تـقـدیــمتـقـدیــم  
ھ   ذه المجموع   ة م   ن األم   راض م   دمرة لنبات   ات المن   اطق الح   ارة وم   ن أكث   ر    ھ   ذه المجموع   ة م   ن األم   راض م   دمرة لنبات   ات المن   اطق الح   ارة وم   ن أكث   ر      

یعتبر الفیوزاریوم من أھم مشاكل التربة في مص ر حی ث   یعتبر الفیوزاریوم من أھم مشاكل التربة في مص ر حی ث   . . األمراض الني درستاألمراض الني درست
ال تخل  و منطق  ة م  ن وج  ود واح  د أو أكث  ر م  ن أجن  اس ھ  ذا الفط  ر ملوث  ًا تربتھ  ا   ال تخل  و منطق  ة م  ن وج  ود واح  د أو أكث  ر م  ن أجن  اس ھ  ذا الفط  ر ملوث  ًا تربتھ  ا   
ویعیش مترممًا فیھا ومن ناحیة أخري فقد یفقد قدرتھ المرضیة نتیج ة المعیش ة   ویعیش مترممًا فیھا ومن ناحیة أخري فقد یفقد قدرتھ المرضیة نتیج ة المعیش ة   

..الرمیھ لعدة سنوات في غیاب العائل المناسب لھالرمیھ لعدة سنوات في غیاب العائل المناسب لھ



Fusariumالذبول الفیوزاریومي في الطماطم wilt of tomatoes

Fusarium oxysporum f. spFusarium oxysporum f. sp. Lycopersici    الفطرالفطر: :   المسببالمسبب  
:الظروف البیئیة المالئمة 
.یالئم إنتشار ھذا الفطر التربة الدافئة والرطوبة المعتدلة 

:أعراض المرض 
تتجھ ھذه األع راض    . شحوب األوراق خاصة العروق وتتحول إلي اللون األصفر ثم تذبل وتجف •

.من أسفل إلي األوراق العلویة
تسبب ھذه األعراض ضعفًا عام ًا للنب ات وقل ة انتاجیت ة وق د یم وت ف ي كثی ر م ن الح االت نتیج ة            •

.شدة اإلصابة
بعمل شق طولي في ساق النبات المصاب تشاھد األوعیة الخشبیة ملونة باللون البني وقد تظھ ر  •

.ھذه األعراض أیضًا في أوعیة أعناق األوراق أیضًا في اإلصابة الشدیدة



دورة حیاة المرض  



مقاومة الفیوزاریوم في التربة  طرق طرق 

یمكن حمایة التربة مستقبًال بزراعة نباتات مختبرة خالیة من اإلصابة المرض یة  •
.بالفطر

ال  دورة الزراعی  ة ال تفی  د ف  ي مقاوم  ة ھ  ذا الفط  ر وعلی  ھ فتص  بح زراع  ة نبات  ات  •
. سنوات متصلة ٨ــ  ٥مقاومة في التربة الملوثة أمر ال مفر منھ ولمدة 

ویستثني من ذل ك المس احات الص غیرة ومراق د الب ذرة والص وب الزراعی ة الت ي         •
.یمكن تعقیم تربتھا قبل الزراعة بوسائل مختلفة

األس  لوب الوحی  د لحمای  ة النبات  ات المنزرع  ة ف  ي الترب  ة الملوث  ة ھ  و تحس  ین        •
. العملی  ات الزراعی  ة والت  ي تس  اعد عل  ي نم  و النب  ات ب  الرغم م  ن وج  ود الفط  ر    

.ومنھا تحسین الصرف والتسمید الجید



Mango Mango Malformationالتشوه الزھري في المانجوالتشوه الزھري في المانجو  --٤٤

یعتبر ھذا المرض من أسوأ امراض المانجو في مناطق زراعتھ وقد عرف ألول •
ام ا المس بب   % ٨٠ــ  ٥٠ویتسبب عنھ فقد في األنتاج ما بین  ١٩١٠مره عام 

Fusarium monilifome varالرئیس  ي لھ  ذا الم  رض ھ  و الفط  ر    
subglutinans Sheldon

وقد سجل أیضًا أنھ مرض فسیولوجي ویتسبب ایضًا ع ن إص ابھ أكاروس یھ كم ا     •
.أعتقد البعض أن للفیروسات دورًا في األصابھ



األعـــــــــــراض

یظھر ھذا المرض في أحد الصورتین األتتیین أو كالھما  

)١(أ ـ التشوه الزھري كما في شكل •

ب ـ مكنس  ھ الس  احره أو القم  ھ العنقودی  ھ أو التش  وه الخض  ري المتب  وع بتوال  د     •
)٢(لألنسجھ المصابھ كما في شكل 

ففي الحالھ األولي یتحول العنقود الزھ ري ال ي كتل ھ مندمج ھ ش دیده الص البھ أم ا          
األزھ  ار الفردی  ھ فس  تطیل أكث  ر م  ن المع  دل الع  ادي وتق  ل األزھ  ار الخنث  ي ف  ي       

.الشمراخ الزھري الدني نسبھ



فتكون في صوره كتل مندمجھ من األوراق عند قم ھ  ) ب(اعراض الحالھ الثانیھ •
الفرع أو في ابط الورقھ كما تتكون أیضًا حزم ھ م ن بقای ا ب راعم مزدحم ھ عل ي       

.قمم أفرع قصیره
 



ویعتبر التش وه الخض ري أكث ر ش یوعًا حی ث تج ف ال رؤوس المش وھھ وتتح ول          •
.الي كتل سوداء تظل عالقھ باألشجار لسنوات عدیده اذا لم تزال بصفھ مستمره

یتواج  د ف  ي  Cytokininوق  د الح  ظ ال  بعض أن الھرم  ون النب  اتي س  یتوكینین   •
.النورات المشوھھ بنسبھ أكبر من السلیمھ

.كما وجد في مصر أن الصنف زبده أكثر تحمًال لألصابھ عن غیره من األصناف•



 Seed health testingإجــراء اختبار صــحة الــــتقاوي قـ ـبل الـ ـزراعة   •
لب  ذور المش  تل للتأك  د م  ن خلوھ  ا م  ن اإلص  ابة الفطری  ة ومعامل  ة المص  اب منھ  ا  

كیماویا أو حراریا قبل الزراعة 

أفض ل أس  لوب للمكافح  ة ھ و زراع  ة أص  ناف مقاوم ة وإس  تمرار ب  رامج التربی  ة    •
.لھذه الفطریات

مع مالحظة أن األصناف المقاومة للفیوزاریوم وفي وجود النیماتودا ف ي الترب ة   •
تفق  د ق  درتھا عل  ي المقاوم  ة وبالت  الي یص  بح م  ن الض  روري مقاوم  ة النیم  اتودا  

  .أیضًا



طرق الحمایھ والمقاومھ من المرضطرق الحمایھ والمقاومھ من المرض

وج   د أن ال   رش خ   الل ش   ھر اكت   وبر ب   الھرمون النب   اتي نفث   الین أس   تك أس   د      وج   د أن ال   رش خ   الل ش   ھر اكت   وبر ب   الھرمون النب   اتي نفث   الین أس   تك أس   د      ••
Naphthalin acetic acid (NAA)Naphthalin acetic acid (NAA)   ملی ون ق د   ملی ون ق د   //ج زء ج زء ٢٠٠٢٠٠ـ ـ   ١٠٠١٠٠بتركی ز بتركی ز

..قلل حدوث المرضقلل حدوث المرض

وج  د أیض  ًا أن ال  رش الوق  ائي للحش  رات واألم  راض یس  اھم ف  ي المحافظ  ھ عل  ي وج  د أیض  ًا أن ال  رش الوق  ائي للحش  رات واألم  راض یس  اھم ف  ي المحافظ  ھ عل  ي ••
..األشجار سلیمھ من االصابھاألشجار سلیمھ من االصابھ



فیتحتم إزالھ التكتالت بنوعیھا الزھریھ والخضریھ م ع  فیتحتم إزالھ التكتالت بنوعیھا الزھریھ والخضریھ م ع  % % ١٠١٠ــ ــ   ٥٥إذا وصلت نسبھ األصابھ الي إذا وصلت نسبھ األصابھ الي ••
س م أس فل الج زء المص اب وذل ك عق ب جم ع المحص ول         س م أس فل الج زء المص اب وذل ك عق ب جم ع المحص ول         ٢٥٢٥ــــ١٥١٥جزء من النسیج السلیم لمسافھ جزء من النسیج السلیم لمسافھ 

ث    م حرقھ    ا خ    ارج المزرع    ھ یتب    ع ذل    ك ال    رش بالمبی    دات وق    د وج    د أن بالمبی    د بافس    تین        ث    م حرقھ    ا خ    ارج المزرع    ھ یتب    ع ذل    ك ال    رش بالمبی    دات وق    د وج    د أن بالمبی    د بافس    تین        
BavistinBavistin  بنس  بھ واح  د ف  ي األل  ف  او الكابت  افول  بنس  بھ واح  د ف  ي األل  ف  او الكابت  افولCaptafolCaptafol    بنس  بھ أثن  ین ف  ي األل  ف یعط  ي  بنس  بھ أثن  ین ف  ي األل  ف یعط  ي

..نتائج جیدهنتائج جیده

بنسبھ واحد ف ي األل ف ق د س اھم ف ي القض اء عل ي فط ر         بنسبھ واحد ف ي األل ف ق د س اھم ف ي القض اء عل ي فط ر           BenlateBenlateوجد ایضًا ان الرش بالمبید وجد ایضًا ان الرش بالمبید ••
الفیوزاریوم وكذلك االكاروسات الفیوزاریوم وكذلك االكاروسات 

توص  ي وزاره الزراع  ھ المص  ریھ ب  الرش بمحل  ول اكس  ي كل  ورور النح  اس عق  ب ال  تخلص م  ن       توص  ي وزاره الزراع  ھ المص  ریھ ب  الرش بمحل  ول اكس  ي كل  ورور النح  اس عق  ب ال  تخلص م  ن       ••
التشوھات لحمایھ األشجار من األصابھ الفطریھالتشوھات لحمایھ األشجار من األصابھ الفطریھ



 Early Early Blight of Tomato andاللفحة المبكرة في الطماطم والبطاطس   اللفحة المبكرة في الطماطم والبطاطس     - - ٥٥
potatoes

solanisolaniیسبب ھذا المرض عن اإلصابة بالفطر  یسبب ھذا المرض عن اإلصابة بالفطر  •• Alternaria Alternaria     ویشتھر ھ ذا
الفط  ر بإنتاج  ھ للس  موم الت  ي ت  ؤدي إل  ي م  وت األنس  جة وھ  ي الص  فة الممی  زة      

.لألعراض

بعكس اللفحة المتأخرة تب دأ اإلص ابة عل ي األوراق الس فلیة للنب ات أوًال ث م تمت د        •
ألعلي حی ث یظھ ر عل ي األوراق بق ع دائری ة ص غیرة مح ددة الح واف ذات ل ون          

مللمتر ویظھر بداخلھا حلق ات   ٤ــ  ٢بني داكن أو أسود ذات أقطار تتراوح بین 
تح  اط البق  ع بھ  االت باھت  ة م  ن أنس  جة النب  ات ـ  ـ تتس  ع البقع  ة  . دائری  ة متداخل  ة

.لتغطي سطح الورقة وعندما تلتحم سویًا تجف األوراق وتسقط



تصاب الس یقان والثم ار س واء الخض راء أو الحم راء ویتس بب ع ن ذل ك س قوط          •
.الثمار حیث تحدث العدوى عند عنق الثمرة

یتك  ون عل  ي درن  ات البط  اطس بق  ع دائری  ة أو غی  ر منتظم  ة غ  ائرة داكن  ة الل  ون  •
وذات حواف محددة وبفحص األنسجة أسفل ھذه البقع یظھ ر لونھ ا بن ي م تعفن     

.عفنًا فلینیا جافًا سمكة عدة مللمترات
• 
تصاب البادرات أیضًا علي سیقانھا قرب سطح التربة قـرح متعفنة ویس مي ھ ذا   •

 Collar rot and dampingالعرض بإسم عفن الرقبة وسقوط البادرات  
off.





دورة الـحیــــــــــــــــــاة



الــــــمقاومة الــــــمقاومة 

.إستخدام أصناف مقاومة للمرض•

..إستخدام بذور سلیمة ومعاملةإستخدام بذور سلیمة ومعاملة  ••

 , Chlorothalonil , Maneb , Chlorothalonil , Manebال رش الكیم اوي بالمبی دات الفطری ة مث ل      ال رش الكیم اوي بالمبی دات الفطری ة مث ل        ••
Captafol , MancozebCaptafol , Mancozeb

..التسمید المتوازن خاصة النیتروجیني یساعد علي التحكم في اإلصابةالتسمید المتوازن خاصة النیتروجیني یساعد علي التحكم في اإلصابة  ••

إتباع الدورة الزراعیة بحی ث ال یتك رر زراع ة البط اطس أو الطم اطم موس مین       إتباع الدورة الزراعیة بحی ث ال یتك رر زراع ة البط اطس أو الطم اطم موس مین         ••
..متتالین في نفس األرضمتتالین في نفس األرض

..التخلص من األنسجة المصابة والعوائل الثانویة من الحشائش المحیطةالتخلص من األنسجة المصابة والعوائل الثانویة من الحشائش المحیطة  ••

  



Mango AnthracnoseMango Anthracnoseمرض األنثراكنوز في المانجومرض األنثراكنوز في المانجو  --٦٦

:تـقـدیــم
تص  اب ثم  ار الم  انجو بع  د الحص  اد بمجموع  ة م  ن األم  راض أھمھ  ا األنتراكت  وز   •

. خاصة في بعض المناطق الرطب ة % ١٠٠والتي قد تصل نسبة اإلصابة بھ إلي 
كما تصاب أشجار وثمار المانجو أیض ًا ب بعض األم راض الش ائعة األخ رى منھ ا       

وال  ذي یس  ببھ الفط  ر    Mango black rotالتبق  ع األس  ود ف  ي الم  انجو    
Alternaria alternata  والعف  ن األس  ود ،Black mold rot  ال  ذي

Aspargillus nigerیسببھ الفطر 
   



وھذا اإلسم  Glomerella cingulataیسببھ الفطر   :مرض األنثراكنوز •
لھ مرادفاتھ 

1 – Colletotrichum gloeosporioides 
2 – C. gloesporioides var minor
3 – C. acutatum



األعراض المرضیة الناشئة عن اإلصابةاألعراض المرضیة الناشئة عن اإلصابة

  Blossom blight لفحھ لألزھار•
           leaf blight لفحھ أوراق•
Dieback موت األطراف•



األعراض علي الثمار بعد الحصاد

تظھر األعراض في صورة أجزاء میتة غیر مح ددة الح واف عل ي س طح الثم ار      •
سم في معظم األحوال وقد تلتحم مع بعضھا لتغط ي مس احات    ٢یزید قطرھا عن 

كبیرة من سطح الثمرة مع خروج إفرازات علي شكل الدموع م ن قاع دة الثم رة    
قد تتعمق اإلصابة إلي لب الثمرة لتفسدھا



دورة الحیاة  



المقاومة

    المانجوالمانجو  زراعةزراعة  تجنبتجنب  الطبیعيالطبیعي  فیصبحفیصبح  عالیةعالیة  رطوبةرطوبة  إليإلي  تحتاجتحتاج  باالنثراكنوزباالنثراكنوز  اإلصابةاإلصابة  أنأن  حیثحیث••
..  الرطبةالرطبة  المناطقالمناطق  فيفي

  للرطوبةللرطوبة  التعرضالتعرض  منمن  األزھاراألزھار  لحمایةلحمایة  التزھیرالتزھیر  فىفى  التبكیرالتبكیر  عليعلي  األشجاراألشجار  حثحث  فيفي  الرغبةالرغبة  عندعند••
..أسابیعأسابیع  بعدةبعدة  التزھیرالتزھیر  قبلقبل  البوتاسیومالبوتاسیوم  نتراتنترات  بمحلولبمحلول  األشجاراألشجار  رشرش  فیمكنفیمكن  العالیةالعالیة

..  األشجاراألشجار  ونفایاتونفایات  الساقطةالساقطة  الثمارالثمار  بجمعبجمع  الوقائیةالوقائیة  اإلجراءاتاإلجراءات  إتخاذإتخاذ••

    عدمعدم  فيفي  كبیركبیر  حدحد  إليإلي  یساعدیساعد  والكمثريوالكمثري  التفاحالتفاح  حالةحالة  فيفي  كماكما  األوراقاألوراق  فيفي  الثمارالثمار  تغلیفتغلیف  أنأن  وجدوجد••
..الثمارالثمار  تلونتلون  فرصةفرصة  منمن  یقللیقلل  أنھأنھ  منمن  بالرغمبالرغم  األنثراكنوزاألنثراكنوز  إنتشارإنتشار

  بینبین  اإلصابةاإلصابة  درجةدرجة  فيفي  محدودمحدود  تباینتباین  ھناكھناك  ولكنولكن  للمرضللمرض  مقاومةمقاومة  مانجومانجو  أصنافأصناف  توجدتوجد  الال••
..المختلفةالمختلفة  األصنافاألصناف



المبیدات الفطریة النحاسیة تفید أیضًا في مقاومة المرض ولكن كفاءتھا أقل من •
.كما أنھا لھا سمیة علي األزھار Dithiocarbamateمركبات 

إذا حدثت إصابة بالفعل فیوجد مبیدات أخري یمكن اللج وء إلیھ ا منھ ا مركب ات    •
Benzimidazoles , Imidazole prochloraz

بص  فة دوری  ة ـ  ـ بع  د خلط  ة بمبی  دات الوقای  ة تحس  بًا   Benomylیس  تخدم الـ  ـ •
.لنشوء طفرات من الفطر مقاومة لھ

ولم تس جل   Benzimidazoleوجدت سالالت من الفطر قاومت فعل مركبات •
.حتى اآلن Prochlorazسالالت مقاومة للــ 

اللج  وء إل  ي ج  داول التنب  ؤات الجوی  ة المالئم  ة النتش  ار الم  رض یص  بح أم  رًا         •
.ضروریًا في المزارع الكبیرة



..التخلص من اإلصابات المرضیة وإعدامھا حراریًا أو كیماویًاالتخلص من اإلصابات المرضیة وإعدامھا حراریًا أو كیماویًا••

دقیق ة یس اعد إل ي ح د      ١٥ــ  ٣م لمده  5ْ5ــ  ٥٠غمر الثمار في الماء الساخن •
ما في التخلص من اإلصابة السطحیة 

ف ي مقاوم ة االنثراكن وز وب ذلك تع د      % ٨٥كما أن تصل كفاءة ھذه العملی ة إل ي   •
من أفضل الط رق لمقاوم ھ ھ ذا الم رض خاص ة عن د الرغب ة ف ى الحص ول عل ي           

“الحیویة"المانجو 

ال یوجد حتي اآلن مبیدات مسموح بإستخدامھا لمعاملة الثمار بعد الحصاد•



في بعض البالد في معامل ة الثم ار بع د الحص اد بنس ب      في بعض البالد في معامل ة الثم ار بع د الحص اد بنس ب        BenomylBenomylإستخدم الـ إستخدم الـ ••
..ملیون ولكن ثبتت خطورتھ ومنع إستخدامةملیون ولكن ثبتت خطورتھ ومنع إستخدامة/ / جزءجزء  ١٠٠٠١٠٠٠ــ ــ   ٥٠٠٥٠٠

..ال تفید في المقاومةال تفید في المقاومة  Gamma IrradiationGamma Irradiationوجد أن أستخدام أشعة جاما وجد أن أستخدام أشعة جاما ••

كفاءة تماثل كفاءة تماثل   Short wave InfraredShort wave Infraredأثبتت األشعة تحت الحمراء القصیرة أثبتت األشعة تحت الحمراء القصیرة ••
..كفاءة المیاه الساخنھ ولكنھا أسرع منھا وأقل تكلفةكفاءة المیاه الساخنھ ولكنھا أسرع منھا وأقل تكلفة



أمــــــراض الـــــــنبات البكتیریة
Plant Diseases Caused by Bacteria

::نبذة تاریخیة عن أمراض النبات البكتیریةنبذة تاریخیة عن أمراض النبات البكتیریة  

عل    ى ی    د الع    الم توم    اس بری    ل عل    ى ی    د الع    الم توم    اس بری    ل   ١٨٧٨١٨٧٨أكتش    فت البكتیری    ا كمس    ببات ألم    راض النب    ات ع    ام أكتش    فت البكتیری    ا كمس    ببات ألم    راض النب    ات ع    ام ••
Thomas BurrilThomas Burril

أمكن  ة ع  زل بكتیری  ا م  ن ھ  ذه األش  جار المص  ابة وبتنمیتھ  ا ف  ى مزرع  ة نقی  ة مس  تخدمًا نف  س           أمكن  ة ع  زل بكتیری  ا م  ن ھ  ذه األش  جار المص  ابة وبتنمیتھ  ا ف  ى مزرع  ة نقی  ة مس  تخدمًا نف  س           ••
األسلوب المتبع فى دراسة البكتیریا الممرضة لألنسان والحیواناألسلوب المتبع فى دراسة البكتیریا الممرضة لألنسان والحیوان

وق    د أس    ماھا  وق    د أس    ماھا  . . باس    تیر أمكن    ة إثب    ات ان المس    بب المرض    ى ھ    و نف    س البكتی    ره المعزول    ة     باس    تیر أمكن    ة إثب    ات ان المس    بب المرض    ى ھ    و نف    س البكتی    ره المعزول    ة     ••
Micrococcus amylovorusMicrococcus amylovorus

 Erwinia Erwiniaوقد ظھر بعد ذلك أن ھذة البكتیره منتشرة فى بقاع كثی رة م ن الع الم وتس مى حالی ًا      وقد ظھر بعد ذلك أن ھذة البكتیره منتشرة فى بقاع كثی رة م ن الع الم وتس مى حالی ًا      ••
amylovoraamylovora . .



البكتیریا وأمراض النبات

والبكتیری  ا كائن  ات  . یھ  اجم النبات  ات ح  والى م  ائتى نوع  ًا م  ن البكتیری  ا مس  ببة أمراض  ًا نباتی  ة         •
إختیاری  ة التطف  ل أى أنھ  ا تع  یش معیش  ة رمی  ة ف  ى الع  ادة، وعن  د وج  ود العائ  ل النب  اتى المناس  ب  

. فإنھا تصیبة وتعیش علیة معیشة طفیلیة

من الناحیة الوراثیة فھى كائنات دقیقة تحتوى على نواة بدائیة غیر ممیزة تتب ع مملك ة الكائن ات    •
حیث تحتوى الخلیة البكتیریة عل ى كروموس م حلق ى ، وال     Procaryotaeذات النواه البدائیة 

.یوجد غشاء نووى أو أجسام داخلیة تقابل المیتوكوندریا أو الكلوروبالست

. تنقس  م الخلی  ة البكتیری  ة إنقس  امًا ثنائی  ًا بس  یطًا لتن  تج ف  ى فت  رة وجی  زة ع  ددًا ھ  ائًال م  ن الخالی  ا    •
. وتنتشر األمراض البكتیریة أینما توفرت الرطوبة المعتدلة والجو الدافىء



صفات البكتیریا المسببة ألمراض النبات  

تأخذ معظم البكتیریا المسببة ألم راض النب ات الش كل العص وى، ویش ذ ع ن ذل ك        تأخذ معظم البكتیریا المسببة ألم راض النب ات الش كل العص وى، ویش ذ ع ن ذل ك        ••
..الخیطى الشكلالخیطى الشكل  StreptomycesStreptomycesالجنس الجنس 

میكرومیت ر  میكرومیت ر    ٣.٥٣.٥--٠.٦٠.٦یتراوح حجم البكتیریا العصویة فى المزارع الحدیث ة ب ین   یتراوح حجم البكتیریا العصویة فى المزارع الحدیث ة ب ین   ••
میكرومیتر قطرًامیكرومیتر قطرًا  ١١ــ ــ   ٠.٥٠.٥طوًال ، طوًال ، 

عند درجات الحرارة العالیة قد تظھر بعض أنواع البكتیریا العصویة أكثر ط وًال،  عند درجات الحرارة العالیة قد تظھر بعض أنواع البكتیریا العصویة أكثر ط وًال،  ••
..وأحیانًا تظھر فى شكل خیطىوأحیانًا تظھر فى شكل خیطى

  ..أو أشكاًال متشعبةأو أشكاًال متشعبة  YYأو أو   XXتنقسم بعض البكتیریا العصویة منتجة أشكاًال تنقسم بعض البكتیریا العصویة منتجة أشكاًال ••



یح  اط الج  دار الخل  وى  للبكتیری  ا ف  ى معظ  م األجن  اس بطبق  ة ھالمی  ة ق  د یك  ون رقیق  ًا ویس  مى            یح  اط الج  دار الخل  وى  للبكتیری  ا ف  ى معظ  م األجن  اس بطبق  ة ھالمی  ة ق  د یك  ون رقیق  ًا ویس  مى            ••
Slime LayerSlime Layer   أوسمیكًا ویسمى بالغالف أوسمیكًا ویسمى بالغالفCapsuleCapsule

تحتوى معظم البكتیریا المس ببة ألم راض النب ات عل ى أس واط منتش رة عل ى أجس امھا وع ادة م ا           تحتوى معظم البكتیریا المس ببة ألم راض النب ات عل ى أس واط منتش رة عل ى أجس امھا وع ادة م ا           ••
. . تكون ھذه األسواط أطول من الخلیة نفسھاتكون ھذه األسواط أطول من الخلیة نفسھا

م ن خی  وط متفرع  ة غی ر مقس  مة ق د تأخ  ذ ف  ى    م ن خی  وط متفرع  ة غی ر مقس  مة ق د تأخ  ذ ف  ى      StreptomycesStreptomycesتتك ون خالی  ا أن واع الج  نس   تتك ون خالی  ا أن واع الج  نس   ••
..مجموعھا شكًال لولبیًا وتنتج الجراثیم الكونیدیة فى سالسل محمولة على ھیفات ھوائیةمجموعھا شكًال لولبیًا وتنتج الجراثیم الكونیدیة فى سالسل محمولة على ھیفات ھوائیة

  تظھر البكتیریا عند فحصھا میكروسكوبیًا شفافة ذات لون أبیض یمیل لإلصفرارتظھر البكتیریا عند فحصھا میكروسكوبیًا شفافة ذات لون أبیض یمیل لإلصفرار••



البكتیریةأمراض النبات المتسببة عن اإلصابات

Bacterial vasculer wiltsBacterial vasculer wiltsأ ـ أمــراض الـذبول الـبكتیرى أ ـ أمــراض الـذبول الـبكتیرى   

تؤثر أمراض ال ذبول البكتی رى الوع ائى عل ى النبات ات العش بیة فق ط كالخض راوات         تؤثر أمراض ال ذبول البكتی رى الوع ائى عل ى النبات ات العش بیة فق ط كالخض راوات           
..والمحاصیل الحقلیة، نباتات الزینة ونباتات المناطق القاریةوالمحاصیل الحقلیة، نباتات الزینة ونباتات المناطق القاریة



::وأھم ھذه البكتیریا المسببة لتلك النوع من األعراض ھىوأھم ھذه البكتیریا المسببة لتلك النوع من األعراض ھى  
: : یتبعة أربعة أنواع ھامة ھى یتبعة أربعة أنواع ھامة ھى : :   CorynebacteriumCorynebacteriumجنس جنس ب  ــ  ب  ــ    

C. Insidiosum C. Insidiosum    وتسبب الذبول البكتیرى فى البرسیم الحجازى وتسبب الذبول البكتیرى فى البرسیم الحجازىAlfalfaAlfalfa
C. Flacumfaciens C. Flacumfaciens   وتسبب الذبول البكتیرى فى الفاصولیاوتسبب الذبول البكتیرى فى الفاصولیا..
C. Sepedonicum C. Sepedonicum          البطاطسالبطاطس((وتسبب العفن الحلقى فى البطاطا وتسبب العفن الحلقى فى البطاطا.(.(
C. Michiganense C. Michiganense       وتسبب التقرح والذبول فى الطماطموتسبب التقرح والذبول فى الطماطم..



ومنھ األنواعومنھ األنواع: :       ErwiniaErwiniaجـ  ــ  جنس جـ  ــ  جنس   

E. Stewartii E. Stewartii      وتسبب الذبول أو وتسبب الذبول أوStewart’s wiltStewart’s wilt    فى الذرة والبكتی ره  فى الذرة والبكتی رهE. tracheiphilaE. tracheiphila      وتس بب  وتس بب
..الذبول البكتیرى فى القرعیاتالذبول البكتیرى فى القرعیات

::ومنھا ومنھا       PseudomonasPseudomonasد ــ  جنس د ــ  جنس   

P. Solanacearum P. Solanacearum           وتسبب الذبول البكتیرى فى النبات ات التابع ة للعائل ة الباذنجانی ة ك ذلك م رض موك و        وتسبب الذبول البكتیرى فى النبات ات التابع ة للعائل ة الباذنجانی ة ك ذلك م رض موك و
MokoMoko    فى الموز والبكتیره  فى الموز والبكتیرهP. earyophylliP. earyophylli  وتسبب الذبول البكتیرى فى القرنفلوتسبب الذبول البكتیرى فى القرنفل . .

::ومنھ  ومنھ        XanthomonasXanthomonasھـ  ــ  جنس  ھـ  ــ  جنس    

X. Campestris X. Campestris        وتسبب العفن األسود أو الع رق األس ود ف ى الص لیبیات و     وتسبب العفن األسود أو الع رق األس ود ف ى الص لیبیات وX. vascularumX. vascularum    وتس بب  وتس بب
..مرض التصمغ فى قصب السكرمرض التصمغ فى قصب السكر



میكانیكیة عمل بكتیریا الذبول الوعائىمیكانیكیة عمل بكتیریا الذبول الوعائى

ال یختلف میكانیكیة عمل بكتیریا الذبول الوعائى كثی رًا ع ن میكانیكی ة ال ذبول الوع ائى المتس بب       ال یختلف میكانیكیة عمل بكتیریا الذبول الوعائى كثی رًا ع ن میكانیكی ة ال ذبول الوع ائى المتس بب       ••
عن الفطریاتعن الفطریات

ف ى س د   ف ى س د     PolysaccharidesPolysaccharidesتسبب إفرازات البكتیریا المكون ة أساس ًا  م ن عدی دات التس كر      تسبب إفرازات البكتیریا المكون ة أساس ًا  م ن عدی دات التس كر      ••
بعض األوعیةبعض األوعیة

ومحلل  ة للس  لیلوز  ومحلل  ة للس  لیلوز    PectinasesPectinasesكم  ا تف  رز البكتیری  ا أیض  ًا إنزیم  ات محلل  ة للم  واد البكتینی  ة     كم  ا تف  رز البكتیری  ا أیض  ًا إنزیم  ات محلل  ة للم  واد البكتینی  ة     ••
CellulasesCellulases    لتكسر مكونات الجدر الخلویةلتكسر مكونات الجدر الخلویة  

وتحمل ھذة األجزاء المتھتكة إلى نھایات األوعیة الناقلة خ الل النظ ام النتحىللنب ات لتك ون تكت ل      وتحمل ھذة األجزاء المتھتكة إلى نھایات األوعیة الناقلة خ الل النظ ام النتحىللنب ات لتك ون تكت ل      ••
  ..جیالتینى أو صمغى فى ھذه األجزاء یعمل على سد الثقوب ومنع حركة المیاهجیالتینى أو صمغى فى ھذه األجزاء یعمل على سد الثقوب ومنع حركة المیاه



كذلك یسبب نشاط ھ ذه اإلنزیم ات ف ى ض عف الج در الخلوی ة وطراوتھ ا فتترھ ل         كذلك یسبب نشاط ھ ذه اإلنزیم ات ف ى ض عف الج در الخلوی ة وطراوتھ ا فتترھ ل         ••
  ..األنسجة وتذبلاألنسجة وتذبل

بواس  طة البكتیری  ا أو  بواس  طة البكتیری  ا أو     Phenoloxidas Phenoloxidasُتف  رز إنزیم  ات فین  ول  أوكس  یدیز   ُتف  رز إنزیم  ات فین  ول  أوكس  یدیز   ••
بواس  طة الخالی  ا النباتی  ة المتھتك  ة فتتأكس  د  المركب  ات الفینولی  ة إل  ى مركب  ات       بواس  طة الخالی  ا النباتی  ة المتھتك  ة فتتأكس  د  المركب  ات الفینولی  ة إل  ى مركب  ات       

Melanoid substancesMelanoid substancesكینونیة تتجمع  مكونة میالنین كینونیة تتجمع  مكونة میالنین 



الـــمقاومة

یصعب مقاومة ھذا النوع من األمراض إال أنھ یمكن إستخدام أصناف مقاومة فى    
وإس  تخدام ب  ذور أو أج  زاء خض  ریة  . الزراع  ة م  ع إتب  اع دورة زراعی  ة مناس  بة 

ك  ذلك مقاوم  ة الحش  رات الناقل  ة إن وج  دت م  ع      . تكاثری  ة خالی  ة م  ن اإلص  ابة   
.التخلص من النباتات المصابة وبقایاھا



Bacterial: ـ الذبول الوعائى فى القرعیات  ١ wilt of wilt of 
cucubitscucubits

Erwinia tracheiphilaErwinia tracheiphila:  :  المسبب المسبب   

. . ینتشر ھ ذا الم رض لیص یب كثی رًا م ن النبات ات البری ة التابع ة للعائل ة القرعی ة          ینتشر ھ ذا الم رض لیص یب كثی رًا م ن النبات ات البری ة التابع ة للعائل ة القرعی ة            
ویعتب  ر الخی  ار م  ن أكث  ر العوائ  ل ت  أثرًا ب  المرض، یلی  ة الكوس  ة ف  القرع العس  لى   ویعتب  ر الخی  ار م  ن أكث  ر العوائ  ل ت  أثرًا ب  المرض، یلی  ة الكوس  ة ف  القرع العس  لى   

PumpkinPumpkin    البط یخ األص فر  البط یخ األص فر  ((ثم الق اوون  ثم الق اوون ( (MuskmelonMuskmelon      أم ا البط یخ فھ و    أم ا البط یخ فھ و
  ..مقاوم لھذا المرضمقاوم لھذا المرض



األعـــراض

تبدأ األعراض على ھیئة ترھل لورقة أو أكثر فى أحد تفرعات النباتتبدأ األعراض على ھیئة ترھل لورقة أو أكثر فى أحد تفرعات النبات••

تنتش   ر ھ   ذه األع   راض لتس   بب ذب   وًال لبقی   ة أوراق النب   ات وض   عفًا للتفرع   ات   تنتش   ر ھ   ذه األع   راض لتس   بب ذب   وًال لبقی   ة أوراق النب   ات وض   عفًا للتفرع   ات   ••
المصابةالمصابة

تج  ف األوراق الذابل  ة وتص  بح الس  یقان المص  ابة طری  ة ش  احبة الل  ون ذابل  ة ث  م   تج  ف األوراق الذابل  ة وتص  بح الس  یقان المص  ابة طری  ة ش  احبة الل  ون ذابل  ة ث  م   ••
تجفتجف

تنتش  ر األع  راض ببط  ىء ف  ى النبات  ات األق  ل قابلی  ة لإلص  ابة أو تح  ت الظ  روف    تنتش  ر األع  راض ببط  ىء ف  ى النبات  ات األق  ل قابلی  ة لإلص  ابة أو تح  ت الظ  روف    ••
الغیر مالئمة إلنتشار المرض فیق ل مع دل النم و وین دفع النب ات للتزھی ر الس ریع        الغیر مالئمة إلنتشار المرض فیق ل مع دل النم و وین دفع النب ات للتزھی ر الس ریع        

  ..والكثیف قبل إكتمال النمو الخضرىوالكثیف قبل إكتمال النمو الخضرى



بعمل قطع عرضى فى ساق النبات المصاب ثم الضغط علیة بین األص ابع تخ رج   بعمل قطع عرضى فى ساق النبات المصاب ثم الضغط علیة بین األص ابع تخ رج   ••
..منھ قطرات فاتحة اللون عبارة عن اإلفرازات البكتیریةمنھ قطرات فاتحة اللون عبارة عن اإلفرازات البكتیریة

تلتصق ھذه اإلفرازات اللزجة باألصابع وعلى السطح المقطوع من الساقتلتصق ھذه اإلفرازات اللزجة باألصابع وعلى السطح المقطوع من الساق••

فاذا سحبت ھذه اإلفرازات برف ق فإنھ ا تك ون خیوط ًا رھیف ة ربم ا تس تطیل لع دة         فاذا سحبت ھذه اإلفرازات برف ق فإنھ ا تك ون خیوط ًا رھیف ة ربم ا تس تطیل لع دة         ••
سنتیمتراتسنتیمترات

عند تكشف األعراض عل ى ثم ار الق رع ف ى المخ زن ف أن العف ن الھالم ى ینتش ر          عند تكشف األعراض عل ى ثم ار الق رع ف ى المخ زن ف أن العف ن الھالم ى ینتش ر          ••
داخل األنسجة ویسبب فسادًا لكل أجزاء الثمرةداخل األنسجة ویسبب فسادًا لكل أجزاء الثمرة



وعادة تتقدم اإلصابة فتظھر على س طح الثم رة ف ى ص ورة بق ع س وداء أو لط ع        وعادة تتقدم اإلصابة فتظھر على س طح الثم رة ف ى ص ورة بق ع س وداء أو لط ع        ••
  ..تتصل ببعضھا وتكبر لتكون مساحة كبیرة من األنسجة السوداءتتصل ببعضھا وتكبر لتكون مساحة كبیرة من األنسجة السوداء

التستطیع بكتیریا الذبول الوعائى المعیشة ف ى أنس جة مص ابة جاف ة لفت رة أكث ر       التستطیع بكتیریا الذبول الوعائى المعیشة ف ى أنس جة مص ابة جاف ة لفت رة أكث ر       ••
من أسابیع قلیلة حیث أنھا شدیدة الحساسیة للجفافمن أسابیع قلیلة حیث أنھا شدیدة الحساسیة للجفاف



ویمكنھ  ا أن تع  یش ف  ى الجھ  از الھض  مى لك  ل م  ن خنفس  اء الخی  ار المخطط  ة          ویمكنھ  ا أن تع  یش ف  ى الجھ  از الھض  مى لك  ل م  ن خنفس  اء الخی  ار المخطط  ة          ••
Acalymma vittataAcalymma vittata    وخنفس    اء الخی    ار المنقط    ة  وخنفس    اء الخی    ار المنقط    ةDiabrotice Diabrotice 

undecimpunctataundecimpunctata    حی  ث تعتم  د علیھم  ا ف  ى إنتش  ارھا وإنتقالھ  ا وقض  اء  حی  ث تعتم  د علیھم  ا ف  ى إنتش  ارھا وإنتقالھ  ا وقض  اء
..فترة الشتاء فى أجسامھافترة الشتاء فى أجسامھا



دورة الــمرضدورة الــمرض

تكم  ن البكتیری  ا أثن  اء فص  ل الش  تاء ف  ى القن  اة الھض  میة لع  دد قلی  ل نس  بیًا م  ن       تكم  ن البكتیری  ا أثن  اء فص  ل الش  تاء ف  ى القن  اة الھض  میة لع  دد قلی  ل نس  بیًا م  ن       ••
..خنافس الخیار المخططة والمنقطةخنافس الخیار المخططة والمنقطة

فى الربیع وأثناء تغذیة ھذه الحشرات عل ى أوراق الق رع تح دث جروح ًا عمیق ة      فى الربیع وأثناء تغذیة ھذه الحشرات عل ى أوراق الق رع تح دث جروح ًا عمیق ة      ••
..تدخل منھا البكتیریا الموجودة فى براز ھذه الحشراتتدخل منھا البكتیریا الموجودة فى براز ھذه الحشرات

تس  بح البكتیری  ا ف  ى العص  یر الموج  ود ف  ى الج  روح لت  دخل إل  ى أنس  جة الخش  ب  تس  بح البكتیری  ا ف  ى العص  یر الموج  ود ف  ى الج  روح لت  دخل إل  ى أنس  جة الخش  ب  ••
حیث تتكاثر بھا وتنتشر إلى كل أجزاءا النباتحیث تتكاثر بھا وتنتشر إلى كل أجزاءا النبات

عن   دما تنتش   ر البكتیری   ا ف   ى أنس   جة الخش   ب فإنھ   ا تقل   ل م   ن كف   اءة األوعی   ة  عن   دما تنتش   ر البكتیری   ا ف   ى أنس   جة الخش   ب فإنھ   ا تقل   ل م   ن كف   اءة األوعی   ة  ••
اإلمتصاصیة باإلضافة إلى أنھا تترك مواد صمغیة فى ھذة األوعیةاإلمتصاصیة باإلضافة إلى أنھا تترك مواد صمغیة فى ھذة األوعیة



..أحیانًا تتكون تایلوزات فى النباتات المصابةأحیانًا تتكون تایلوزات فى النباتات المصابة••

فى بعض األحوال تسبب المواد الصمغیة والتایلوزات فى أعاقة عملیات النتجفى بعض األحوال تسبب المواد الصمغیة والتایلوزات فى أعاقة عملیات النتج••

عندما تبدأ أعراض الذبول فى الظھور ینخفض معدل النتج فى النباتات المصابة عندما تبدأ أعراض الذبول فى الظھور ینخفض معدل النتج فى النباتات المصابة ••
..عنھا فى النباتات السلیمعنھا فى النباتات السلیم

..تنتقل البكتیریا من نبات آلخر فى بادىء األمر عن طریق الخنافستنتقل البكتیریا من نبات آلخر فى بادىء األمر عن طریق الخنافس••

عندما تتغذى ھذه الحشرات على النباتات المصابة تتلوث أجزاء فمھا بالبكتیریاعندما تتغذى ھذه الحشرات على النباتات المصابة تتلوث أجزاء فمھا بالبكتیریا••

وبانتقالھ  ا ال  ى نبات  ات س  لیمة تحم  ل معھ  ا البكتیری  ا حی  ث نض  عھا ف  ى الج  روح  وبانتقالھ  ا ال  ى نبات  ات س  لیمة تحم  ل معھ  ا البكتیری  ا حی  ث نض  عھا ف  ى الج  روح  ••
..الجدیدة التى تحدثھالجدیدة التى تحدثھ



نباتات سلیمة على األقل عقب تغذیة واح دة م ن نب ات    نباتات سلیمة على األقل عقب تغذیة واح دة م ن نب ات      ٤٤ــ ــ   ٣٣وتتسبب خنفساء واحدة فى عدوى وتتسبب خنفساء واحدة فى عدوى ••
. . مصابمصاب

وجد أن بعض الخن افس ق ادرة عل ى اس تمرار نش ر البكتیری ا لم دة تزی د ع ن ثالث ة أس ابیع عق ب             وجد أن بعض الخن افس ق ادرة عل ى اس تمرار نش ر البكتیری ا لم دة تزی د ع ن ثالث ة أس ابیع عق ب             ••
تغذیة واحده من نبات مصابتغذیة واحده من نبات مصاب

ویالح  ظ أن الع  دوى التح  دث إال عن  د ت  وفر غش  اء م  ن الم  اء عل  ى األنس  جة النباتی  ة حت  ى ت  تمكن  ویالح  ظ أن الع  دوى التح  دث إال عن  د ت  وفر غش  اء م  ن الم  اء عل  ى األنس  جة النباتی  ة حت  ى ت  تمكن  ••
..البكتیریا من الوصول إلى الجروح واإلنتقال إلى أنسجة الخشبالبكتیریا من الوصول إلى الجروح واإلنتقال إلى أنسجة الخشب

أیام م ن ح دوث الع دوى فتص بح ك ل النبات ات مص ابة        أیام م ن ح دوث الع دوى فتص بح ك ل النبات ات مص ابة          ٧٧ــ ــ   ٦٦تبدأ أعراض الذبول فى الظھور بعد تبدأ أعراض الذبول فى الظھور بعد ••

یومًایومًا  ١٥١٥بالذبول وذلك بعد بالذبول وذلك بعد 



تموت البكتیریا الموجودة فى األوعیة المصابة فى خ الل ش ھر إل ى ش ھرین بع د      تموت البكتیریا الموجودة فى األوعیة المصابة فى خ الل ش ھر إل ى ش ھرین بع د      ••
موت النباتات وجفافھاموت النباتات وجفافھا

تصاب ثمار القرع عن طریق األوعیة الناقلة وأیضًا عن طریق األزھ ار والثم ار   تصاب ثمار القرع عن طریق األوعیة الناقلة وأیضًا عن طریق األزھ ار والثم ار   ••
..حیث تتغذى علیھا الخنافس خالل فصل النمو فتعمل على إنتشار البكتیریاحیث تتغذى علیھا الخنافس خالل فصل النمو فتعمل على إنتشار البكتیریا

تؤثر الظروف البیئیة على إنتشار المرض حیث تشتد اإلصابة عند تواجد أعدادًا تؤثر الظروف البیئیة على إنتشار المرض حیث تشتد اإلصابة عند تواجد أعدادًا ••
كبیرة من الخنافس ف ى المنطق ة وأیض ًا عن دما تك ون النبات ات ص غیرة عص اریة         كبیرة من الخنافس ف ى المنطق ة وأیض ًا عن دما تك ون النبات ات ص غیرة عص اریة         

..في وجود جوًا مشبعًا بالرطوبةفي وجود جوًا مشبعًا بالرطوبة



المقاومة

تعتم  د المقاوم  ة عل  ى إب  ادة خن  افس الخی  ار بإس  تخدام المبی  دات الحش  ریة مث  ل      تعتم  د المقاوم  ة عل  ى إب  ادة خن  افس الخی  ار بإس  تخدام المبی  دات الحش  ریة مث  ل        
((sevin)sevin)   أو أوCarboryCarbory   أو أوMethoxyehlorMethoxyehlor   أو أوRotenoneRotenone   وتعتب       ر وتعتب       ر

ك ذلك  ك ذلك  . . المقاومة المبكرة للخنافس من أھم العوامل التى تحد من إنتش ار الم رض  المقاومة المبكرة للخنافس من أھم العوامل التى تحد من إنتش ار الم رض  
ولتجنب ح دوث عف ن لثم ار الق رع     ولتجنب ح دوث عف ن لثم ار الق رع     . . یجب التخلص من النباتات المصابة وحرقھایجب التخلص من النباتات المصابة وحرقھا

أما من جھة األصناف المقاومة فیوجد لك ل ن وع  م ن    أما من جھة األصناف المقاومة فیوجد لك ل ن وع  م ن    . . فى المخزن بصفة دوریةفى المخزن بصفة دوریة
..أنواع القرعیات عدة أصناف مقاومةأنواع القرعیات عدة أصناف مقاومة



Ring rot of PotatoRing rot of Potato: : ـ العفن الحلقى فى البطاطس ـ العفن الحلقى فى البطاطس   ٢٢

Corynebacterium sepedonicumCorynebacterium sepedonicum:  :  المسبب المسبب   

..ال یظھر على النباتات المصابة أعراض فوق سطح التربة قبل إكتمال النموال یظھر على النباتات المصابة أعراض فوق سطح التربة قبل إكتمال النمو  ••

ق  د تظھ  ر األع  راض مت  أخرة فتختب  ىء ف  ى أع  راض أم  راض أخ  رى مث  ل م  رض  ق  د تظھ  ر األع  راض مت  أخرة فتختب  ىء ف  ى أع  راض أم  راض أخ  رى مث  ل م  رض  ••
..اللفحة المتأخرةاللفحة المتأخرة

فى السنوات ذات الربی ع الب ارد والص یف الح ار ف إن اإلص ابة تب دأ بظھ ور تق زم          فى السنوات ذات الربی ع الب ارد والص یف الح ار ف إن اإلص ابة تب دأ بظھ ور تق زم          ••
..على الساق أو أكثر من سیقان النبات بینما تظھر بقیة أجزاء النبات طبیعیةعلى الساق أو أكثر من سیقان النبات بینما تظھر بقیة أجزاء النبات طبیعیة

تصفر المنطقة الظھریة للوریقات وتلتف حوافھا إلى أعل ى، ویظھ ر بھ ا من اطق     تصفر المنطقة الظھریة للوریقات وتلتف حوافھا إلى أعل ى، ویظھ ر بھ ا من اطق     ••
..متقرحةمتقرحة



یصاحب إصفرار األوراق ح دوث ذب ول یس تمر حت ى یش مل ك ل األوراق وعندئ ذ        یصاحب إصفرار األوراق ح دوث ذب ول یس تمر حت ى یش مل ك ل األوراق وعندئ ذ        ••
..یجف الساقیجف الساق

..ال یظھر على السیقان الذابلة تلون داخلى ملحوظال یظھر على السیقان الذابلة تلون داخلى ملحوظ••

إذا قط  ع الس  اق عن  د القاع  دة وض  غط علی  ة ب  ین األص  ابة یخ  رج  م  ن أنس  جتة       إذا قط  ع الس  اق عن  د القاع  دة وض  غط علی  ة ب  ین األص  ابة یخ  رج  م  ن أنس  جتة       ••
الوعائیة إفرازات لزجة ذات لون أصفر فاتحالوعائیة إفرازات لزجة ذات لون أصفر فاتح



تظھراألعراض الممیزة للمرض على الدرنات سواء قبل أو بعد الحص اد، وربم ا   تظھراألعراض الممیزة للمرض على الدرنات سواء قبل أو بعد الحص اد، وربم ا   ••
  ..توجد على البعض دون اآلخرتوجد على البعض دون اآلخر

تبدأ األعراض فى اإلنتش ار مبتدئ ة بنھای ة إتص ال الس اق م ع الدرن ة فتتج ة إل ى          تبدأ األعراض فى اإلنتش ار مبتدئ ة بنھای ة إتص ال الس اق م ع الدرن ة فتتج ة إل ى          ••
  ..األنسجة الوعائیةاألنسجة الوعائیة

وعند عمل قطع من درنة مصابة یظھ ر علیھ ا تل ون حلق ى ذو ل ون أص فر ف اتح        وعند عمل قطع من درنة مصابة یظھ ر علیھ ا تل ون حلق ى ذو ل ون أص فر ف اتح        ••
فى منطقة الحزم الوعائیةفى منطقة الحزم الوعائیة



..تخرج بعض اإلفرازات البكتیریة من ھذه المناطق عند الضغط على الدرنةتخرج بعض اإلفرازات البكتیریة من ھذه المناطق عند الضغط على الدرنة••

  

بتقدم المرض یتكون عف ن أص فر أو بن ى ف اتح ف ى من اطق الح زم الوعائی ة ف إذا          بتقدم المرض یتكون عف ن أص فر أو بن ى ف اتح ف ى من اطق الح زم الوعائی ة ف إذا          ••
..ضغط على الدرنة فإنھا تخرج إفرازات لزجة من المناطق المصابةضغط على الدرنة فإنھا تخرج إفرازات لزجة من المناطق المصابة

تزداد الجیوب المتكونة بزی ادة تعف ن األنس جة ف ى منطق ة الح زم الوعائی ة حی ث         تزداد الجیوب المتكونة بزی ادة تعف ن األنس جة ف ى منطق ة الح زم الوعائی ة حی ث         ••
..تصبح عرضة لإلصابات الثانویة ببكتیریا العفن الطرى والتى تأتى علیھاتصبح عرضة لإلصابات الثانویة ببكتیریا العفن الطرى والتى تأتى علیھا



الـــمقاومةالـــمقاومة

وبالنس بة  وبالنس بة  . . یقاوم ھذا المرض بزراعة درنات بط اطس مختب رة خالی ة م ن اإلص ابة     یقاوم ھذا المرض بزراعة درنات بط اطس مختب رة خالی ة م ن اإلص ابة         
ولك ن یمكنھ ا قض اء فت رة     ولك ن یمكنھ ا قض اء فت رة     . . للتربة فلم یسجل أن البكتیریا تقضى فترة الشتاء بھاللتربة فلم یسجل أن البكتیریا تقضى فترة الشتاء بھا

الشتاء على ھیئة إفرازات جافة فى اداوات الزراع ة والنق ل وأیض ًا ف ى المخ زن      الشتاء على ھیئة إفرازات جافة فى اداوات الزراع ة والنق ل وأیض ًا ف ى المخ زن      
ل  ذلك یج  ب معامل  ة ھ  ذه األدوات واألم  اكن ب  المطھرات مث  ل كبریت  ات  ل  ذلك یج  ب معامل  ة ھ  ذه األدوات واألم  اكن ب  المطھرات مث  ل كبریت  ات  . . ال  خال  خ..... ..... 

أم  ا س  كاكین التقطی  ع فیج  ب غمرھ  ا بص  فة دوری  ة ف  ى  أم  ا س  كاكین التقطی  ع فیج  ب غمرھ  ا بص  فة دوری  ة ف  ى  . . النح  اس والفورمالدھی  دالنح  اس والفورمالدھی  د
..محلول ھیبوكلوریت الصودیوم أو فى الماء المغلىمحلول ھیبوكلوریت الصودیوم أو فى الماء المغلى



Bacterial wiltBacterial wilt: : ــ الذبول البكتیرى ــ الذبول البكتیرى   ٣٣

: : یطلق على ھذا المرض عدة أسماء أخرى منھا یطلق على ھذا المرض عدة أسماء أخرى منھا   

••Granville wiltGranville wilt          فى التبغ نس بة إل ى منطق ة ظھ وره ألول م رة ف ى الوالی ات        فى التبغ نس بة إل ى منطق ة ظھ وره ألول م رة ف ى الوالی ات
. . المتحدةالمتحدة

فى جاوة  وسوماطرا فى جاوة  وسوماطرا   Slime diseaseSlime diseaseواسم واسم ••

فى الیابان ویصیب الموز فى الیابان ویصیب الموز   LchobyoLchobyoأو أو   KuromushiKuromushiواسم واسم ••

Moko diseaseMoko diseaseویطلق علیة اسم ویطلق علیة اسم ••

عندما یصیب البطاطسعندما یصیب البطاطس  Brown sotBrown sotوالعفن البنى والعفن البنى   ••



Pseudomonas solanacearumPseudomonas solanacearum: : الــمسبب الــمسبب   

ینتشر المرض أینما تزرع نباتات تابعة للعائل ة الباذنجانی ة وبإس تثناء البكتیری ا     ینتشر المرض أینما تزرع نباتات تابعة للعائل ة الباذنجانی ة وبإس تثناء البكتیری ا       ••
Agrobacterium tumefaciensAgrobacterium tumefaciens

ھ  ى أكث  ر البكتیری  ات إص  ابة لألن  واع   ھ  ى أكث  ر البكتیری  ات إص  ابة لألن  واع     P. solanacearumP. solanacearumھ  ذه البكتیری  ا ھ  ذه البكتیری  ا ••
..  النباتیة المختلفةالنباتیة المختلفة

وتحتوى العائلة الباذنجانیة على أكثر عدد من األنواع القابلة لإلصابةوتحتوى العائلة الباذنجانیة على أكثر عدد من األنواع القابلة لإلصابة••
أشھر األجناس التى تصاب بالمرضأشھر األجناس التى تصاب بالمرض Nicotiane Nicotianeویعتبر الجنس ویعتبر الجنس ••



المرض فوجد أن فول الصویا واللوبیا التصاب فى الطبیعةالمرض فوجد أن فول الصویا واللوبیا التصاب فى الطبیعة••

..أما القطن والبطاطا الحلوة والبطیخ فمنیعةأما القطن والبطاطا الحلوة والبطیخ فمنیعة••

یسبب المرض أضرارًا بالغة لزراعات الطم اطم والبط اطس خاص ة ف ى المن اطق      یسبب المرض أضرارًا بالغة لزراعات الطم اطم والبط اطس خاص ة ف ى المن اطق      ••
  ..الدافئةالدافئة

كما یقضى على أشجار الموز فى المناطق اإلستوائیةكما یقضى على أشجار الموز فى المناطق اإلستوائیة••

..على درنات البطاطسعلى درنات البطاطس Brown rot Brown rotویسبب المرض عفنًا بنیًا ویسبب المرض عفنًا بنیًا ••

ویوجد على األقل ثالث سالالت من ھذه البكتیره یمكن التفریق بینھا ع ن طری ق   ویوجد على األقل ثالث سالالت من ھذه البكتیره یمكن التفریق بینھا ع ن طری ق   ••
..النطاق العوائلىالنطاق العوائلى



تص یب التب غ والطم اطم والعدی د م ن نبات ات العائل ة        تص یب التب غ والطم اطم والعدی د م ن نبات ات العائل ة            Race Race 11الس اللة األول ى   الس اللة األول ى   ••
فتص یب الم وز   فتص یب الم وز     Race Race 22الباذنجانی ة والم وز ثن ائى األس اس الكرموس ونى أم ا       الباذنجانی ة والم وز ثن ائى األس اس الكرموس ونى أم ا       

ممرض أساسًا للبط اطس والطم اطم   ممرض أساسًا للبط اطس والطم اطم     Race Race 33ثالثى األساس الكروموسومى و ثالثى األساس الكروموسومى و 
..وقلیلة القدرة المرضیة على نباتات العائلة الباذنجانیة األخرىوقلیلة القدرة المرضیة على نباتات العائلة الباذنجانیة األخرى



األعــــراض

..تبدأ ظھور األعراض بحدوث ذبول مفاجىء على البادرات یؤدى إلى موتھاتبدأ ظھور األعراض بحدوث ذبول مفاجىء على البادرات یؤدى إلى موتھا••

النبات  ات الكبی  رة فق  د یظھ  ر علیھ  ا أع  راض ذب  ول وتل  ون ل  ألوراق ث  م س  قوطھا   النبات  ات الكبی  رة فق  د یظھ  ر علیھ  ا أع  راض ذب  ول وتل  ون ل  ألوراق ث  م س  قوطھا   ••
..وتموت النباتات فى النھایةوتموت النباتات فى النھایة

ق  د ینش  أ عل  ى ج  ذور النبات  ات المص  ابة كم  ا ف  ى حال  ة الطم  اطم ج  ذورًا عرض  یة  ق  د ینش  أ عل  ى ج  ذور النبات  ات المص  ابة كم  ا ف  ى حال  ة الطم  اطم ج  ذورًا عرض  یة  ••
غزی   رة وتتل   ون األنس   جة الوعائی   ة للس   یقان والج   ذور  وال   درنات ف   ى حال   ة      غزی   رة وتتل   ون األنس   جة الوعائی   ة للس   یقان والج   ذور  وال   درنات ف   ى حال   ة      

..البطاطس  باللون البنىالبطاطس  باللون البنى

..  عند عمل قطع عرضى في ھذه األجزاء فیشاھد سائل لزج منھاعند عمل قطع عرضى في ھذه األجزاء فیشاھد سائل لزج منھا••



حیث توجد الجیوب البكتیریة عادة حول الحزم الوعائیة فى النخاع وف ى القش رة   حیث توجد الجیوب البكتیریة عادة حول الحزم الوعائیة فى النخاع وف ى القش رة   ••
..  تتعفن الجذور ویظھر الذبول التدریجى على النباتات وتموت فى النھایةتتعفن الجذور ویظھر الذبول التدریجى على النباتات وتموت فى النھایة

س بب ال ذبول فیع زى إل ى إنس داد األوعی ة بالبكتیری ا بجان ب تك وین م واد عدی دة            س بب ال ذبول فیع زى إل ى إنس داد األوعی ة بالبكتیری ا بجان ب تك وین م واد عدی دة            ••
  ..التسكر یعتقد أنھا سامة للنبات وتساعد فى إحداث الذبولالتسكر یعتقد أنھا سامة للنبات وتساعد فى إحداث الذبول



دورة المرضدورة المرض

تس  كن البكتیری  ا الش  تاء ف  ى ال  درنات المص  ابة والریزوم  ات وعل  ى الب  ذور ف  ى بع  ض المحاص  یل   تس  كن البكتیری  ا الش  تاء ف  ى ال  درنات المص  ابة والریزوم  ات وعل  ى الب  ذور ف  ى بع  ض المحاص  یل   ••
..القابلة لإلصابةالقابلة لإلصابة

..  تدخل البكتیریا إلى النباتات من خالل الجروح التى تحدثھا اآلالت الزراعیةتدخل البكتیریا إلى النباتات من خالل الجروح التى تحدثھا اآلالت الزراعیة••

وأیضًا عن طریق الجروح الطبیعیة التى تتكون نتیجة خروج الجذور الثانویةوأیضًا عن طریق الجروح الطبیعیة التى تتكون نتیجة خروج الجذور الثانویة••

..تصل البكتیریا إلى أوعیة الخشب ومنھا تنتشر فى النباتات على امتداد األوعیةتصل البكتیریا إلى أوعیة الخشب ومنھا تنتشر فى النباتات على امتداد األوعیة••

  تتسرب البكتیریا من خالل المسافات البیئیة إلى الخالیا البارنكیمیة فى القشرة والنخاعتتسرب البكتیریا من خالل المسافات البیئیة إلى الخالیا البارنكیمیة فى القشرة والنخاع••

تحل  ل الج  ذر الخلوی  ة وتك  ون جیوب  ًا ممتلئ  ة بكت  ل لزج  ة م  ن الخالی  ا البكتیری  ة وبقای  ا النبات  ات         تحل  ل الج  ذر الخلوی  ة وتك  ون جیوب  ًا ممتلئ  ة بكت  ل لزج  ة م  ن الخالی  ا البكتیری  ة وبقای  ا النبات  ات         ••
..المتحللةالمتحللة



الـــمقاومة

األساس فى المقاومة السلیمة ھو إستخدام أصناف مقاومة فى حالة توفرھااألساس فى المقاومة السلیمة ھو إستخدام أصناف مقاومة فى حالة توفرھا  ••

..إتباع دورة زراعیة سلیمة فى حالة عدم توفر األصناف المقاومةإتباع دورة زراعیة سلیمة فى حالة عدم توفر األصناف المقاومة  ••

انتق  اء التق   اوى النظیف   ة وتعق  یم األدوات الزراعی   ة مث   ل الس  كاكین عق   ب ك   ل    انتق  اء التق   اوى النظیف   ة وتعق  یم األدوات الزراعی   ة مث   ل الس  كاكین عق   ب ك   ل      ••
..أستخدامأستخدام

..حرق النباتات والدرنات المصابةحرق النباتات والدرنات المصابة  ••

ف  ى حال  ة الترب  ة الملوث  ة یمك  ن تبویرھ  ا لم  دة ع  ام م  ع تقلیبھ  ا المس  تمر وذل  ك  ف  ى حال  ة الترب  ة الملوث  ة یمك  ن تبویرھ  ا لم  دة ع  ام م  ع تقلیبھ  ا المس  تمر وذل  ك    ••
..لألسراع فى تجفیف بقایا النباتات كى تموت البكتیریالألسراع فى تجفیف بقایا النباتات كى تموت البكتیریا



العفن األسود أو العرق األسود فى الصلیبیاتالعفن األسود أو العرق األسود فى الصلیبیات  ــ  ٤٤
Black rot or black vein of crucifersBlack rot or black vein of crucifers

Xanthomonas campestrisXanthomonas campestris: : الـــمسبب الـــمسبب ••

..ینتشر المرض فى كل أنحاء العالم ویصیب العائلة الصلیبیةینتشر المرض فى كل أنحاء العالم ویصیب العائلة الصلیبیة••

..ویؤدى أحیانًا إلى نقص شدید فى المحصول المنزرعویؤدى أحیانًا إلى نقص شدید فى المحصول المنزرع  ••

یص  یب الم  رض النبات  ات ف  ى أى عم  ر م  ن أعمارھ  ا حی  ث تب  دأ األع  راض ف  ى     یص  یب الم  رض النبات  ات ف  ى أى عم  ر م  ن أعمارھ  ا حی  ث تب  دأ األع  راض ف  ى       ••
..الظھور على األجزاء الموجودة فوق سطح التربةالظھور على األجزاء الموجودة فوق سطح التربة

ف  ى بع  ض العوائ  ل مث  ل اللف  ت والفج  ل والت  ى تك  ون ج  ذورًا ش  حمیة ف  إن ھ  ذه     ف  ى بع  ض العوائ  ل مث  ل اللف  ت والفج  ل والت  ى تك  ون ج  ذورًا ش  حمیة ف  إن ھ  ذه       ••
..األجزاء قد تصاب مكونة عفنًا جافًااألجزاء قد تصاب مكونة عفنًا جافًا

..تتقزم البادرات المصابة كما یتشوه نمو النبات حیث ینمو جانبًا واحد منھتتقزم البادرات المصابة كما یتشوه نمو النبات حیث ینمو جانبًا واحد منھ  ••

..تسقط األوراق السفلیة على الساقتسقط األوراق السفلیة على الساق  ••



األعــــراضاألعــــراض

   V Vتبدأ األعراض فى الظھور فى صورة تبقعات مصفرة ق رب ح واف األوراق تأخ ذ ش كل ح رف      تبدأ األعراض فى الظھور فى صورة تبقعات مصفرة ق رب ح واف األوراق تأخ ذ ش كل ح رف      ••
غالبًا ما تنتشر اإلصابة تجاه العرق الوسطى للورقة غالبًا ما تنتشر اإلصابة تجاه العرق الوسطى للورقة 

..ویتحول لون العروق بین المناطق المصفرة إلى اللون األسودویتحول لون العروق بین المناطق المصفرة إلى اللون األسود••

..كما تتحول المناطق المصابة أیضًا إلى اللون البنى ثم تجفكما تتحول المناطق المصابة أیضًا إلى اللون البنى ثم تجف  ••

یمت د تل ون الع روق إل ى الس اق ف ى اإلتج  اھین إل ى أعل ى وإل ى أس فل ومن ھ ینتش ر إل  ى األوراق             یمت د تل ون الع روق إل ى الس اق ف ى اإلتج  اھین إل ى أعل ى وإل ى أس فل ومن ھ ینتش ر إل  ى األوراق               ••
..والبذوروالبذور

وعن  دما تص  بح األوراق مص  ابة وعائی  ًا بالبكتیری  ا یظھ  ر علیھ  ا وف  ى أى مك  ان م  ن النص  ل بق  ع   وعن  دما تص  بح األوراق مص  ابة وعائی  ًا بالبكتیری  ا یظھ  ر علیھ  ا وف  ى أى مك  ان م  ن النص  ل بق  ع     ••
. . مصفرة تؤدى إلى سقوط األوراق المصابة واحدة تلو األخرى قبل تمام نضجھامصفرة تؤدى إلى سقوط األوراق المصابة واحدة تلو األخرى قبل تمام نضجھا



..الیظھر على الساق فى النبات المصاب أعراضًا ظاھریةالیظھر على الساق فى النبات المصاب أعراضًا ظاھریة••

عند عمل قطع عرضى بھ یشاھد تلون وأسوداد فى األنسجة الوعائیة عند عمل قطع عرضى بھ یشاھد تلون وأسوداد فى األنسجة الوعائیة ••

ربما تتكون كمیات قلیلة من إفرازات لزجة مصفرة من البكتیری ا وأحیان ًا تتك ون    ربما تتكون كمیات قلیلة من إفرازات لزجة مصفرة من البكتیری ا وأحیان ًا تتك ون    ••
..جیوب ممتلئة بالبكتیریا فى النخاع والقشرةجیوب ممتلئة بالبكتیریا فى النخاع والقشرة

..تتأثر أیضًا رؤوس  الكرنب والقرنبیط وتتلونتتأثر أیضًا رؤوس  الكرنب والقرنبیط وتتلون  ••

..الخالخ... ... كذلك تصاب الجذور الشحمیة فى اللفت والفجل كذلك تصاب الجذور الشحمیة فى اللفت والفجل   ••

تھاجم األنس جة المص ابة فیم ا بع د ببكتیری ا العف ن الط رى حی ث تحل ل األنس جة           تھاجم األنس جة المص ابة فیم ا بع د ببكتیری ا العف ن الط رى حی ث تحل ل األنس جة             ••
..وتخرج منھا رائحة كریھةوتخرج منھا رائحة كریھة



. . تقضى البكتیریا الشتاء فى بقایا النبات ات المص ابة وعل ى الب ذور أو ف ى داخلھ ا      تقضى البكتیریا الشتاء فى بقایا النبات ات المص ابة وعل ى الب ذور أو ف ى داخلھ ا      ••
عن  دما تتل  وث األوراق الفلقی  ة أو المس  تدیمة بالبكتیری  ا فإنھ  ا ت  دخل إلیھ  ا خ  الل   عن  دما تتل  وث األوراق الفلقی  ة أو المس  تدیمة بالبكتیری  ا فإنھ  ا ت  دخل إلیھ  ا خ  الل   

الثغور والثغور المائیة أو الجروح الثغور والثغور المائیة أو الجروح 

حی ث تتنتش  ر ف ى المس  افات البینی ة للخالی  ا ومنھ ا تص  ل إل ى األنس  جة الوعائی  ة      حی ث تتنتش  ر ف ى المس  افات البینی ة للخالی  ا ومنھ ا تص  ل إل ى األنس  جة الوعائی  ة      ••
لتغزوھ  ا وتتك  اثر ب  داخلھا وتنتش  ر بع  د ذل  ك إل  ى ك  ل أج  زاء النب  ات بم  ا ف  ى ذل  ك  لتغزوھ  ا وتتك  اثر ب  داخلھا وتنتش  ر بع  د ذل  ك إل  ى ك  ل أج  زاء النب  ات بم  ا ف  ى ذل  ك  

..البذورالبذور

    



وف  ى نف  س الوق  ت وأثن  اء تواج  د البكتیری  ا ف  ى نس  یج الخش  ب فإنھ  ا تنتش  ر ف  ى     وف  ى نف  س الوق  ت وأثن  اء تواج  د البكتیری  ا ف  ى نس  یج الخش  ب فإنھ  ا تنتش  ر ف  ى     ••
المسافات البیئیة لخالیا بارنكیمة الخشب حیث تمیت ھذه الخالیا ثم تكون جیوب ًا  المسافات البیئیة لخالیا بارنكیمة الخشب حیث تمیت ھذه الخالیا ثم تكون جیوب ًا  

..ممتلئة بالبكتیریاممتلئة بالبكتیریا



عندما تصاب الورقة فإن البكتیریا تصل إلى سطح األوراق خ الل الثغ ور المائی ة    عندما تصاب الورقة فإن البكتیریا تصل إلى سطح األوراق خ الل الثغ ور المائی ة    ••
أو الج  روح س  واء الت  ى تح  دثھا الحش  رات أثن  اء تغ  ذیتھا أو الت  ى تح  دث نتیج  ة    أو الج  روح س  واء الت  ى تح  دثھا الحش  رات أثن  اء تغ  ذیتھا أو الت  ى تح  دث نتیج  ة    
العملی  ات الزراعی  ة حی  ث تنتش  ر بواس  طة طرطش  ة می  اه األمط  ار والری  اح كم  ا     العملی  ات الزراعی  ة حی  ث تنتش  ر بواس  طة طرطش  ة می  اه األمط  ار والری  اح كم  ا     

وبزی ادة  وبزی ادة  . . تنتقل بواسطة األدوات الزراعیة إلى أوراق النبات ات الس لیمة لتغزوھ ا   تنتقل بواسطة األدوات الزراعیة إلى أوراق النبات ات الس لیمة لتغزوھ ا   
أنتشار المطر خاصة فى الجو الدافىء تظھر األعراض فى غضون عدة ساعاتأنتشار المطر خاصة فى الجو الدافىء تظھر األعراض فى غضون عدة ساعات



الـــمقاومة

من األم راض الت ى یص عب مقاومتھ ا وتعتم د مقاومت ة عل ى أس تخدام ب ذور نظیف ة           من األم راض الت ى یص عب مقاومتھ ا وتعتم د مقاومت ة عل ى أس تخدام ب ذور نظیف ة             
واإلقتصار على نقل الشتالت المتأكد من عدم ظھور أعراض ًا علیھ ا ف ى المش تل     واإلقتصار على نقل الشتالت المتأكد من عدم ظھور أعراض ًا علیھ ا ف ى المش تل     
وأیض ًا ع دم الزراع ة ف ى األرض الت ى ظھ  ر بھ ا الم رض ف ى الس نوات الس  ابقة          وأیض ًا ع دم الزراع ة ف ى األرض الت ى ظھ  ر بھ ا الم رض ف ى الس نوات الس  ابقة          

س  نوات دون زراع  ة نبات  ات تابع  ة للعائل  ة   س  نوات دون زراع  ة نبات  ات تابع  ة للعائل  ة     ٣٣ـ  ــ  ـ  ٢٢حی  ث تت  رك عل  ى األق  ل لم  دة   حی  ث تت  رك عل  ى األق  ل لم  دة   
ف ى  ف ى  ) ) ْ م لم دة نص ف س اعة   ْ م لم دة نص ف س اعة     ٥٠٥٠((قد تفید معاملة البذور بالماء الس اخن  قد تفید معاملة البذور بالماء الس اخن  . . الصلییةالصلییة

..مقاومة البكتیریامقاومة البكتیریا



ب ـ التبقعات واللفحات البكتیریة

یتس  بب ع  ن بع  ض البكتیری  ا الممرض  ة للنب  ات أع  راض تبقع  ات مختلف  ة الحج  م عل  ى األوراق           یتس  بب ع  ن بع  ض البكتیری  ا الممرض  ة للنب  ات أع  راض تبقع  ات مختلف  ة الحج  م عل  ى األوراق           ••
..والسیقان والبراعم والثماروالسیقان والبراعم والثمار

وتظھر بعض األعراض على صورة تقرحات تتصل مع بعضھا بتق دم اإلص ابة محدث ة م ا یس مى      وتظھر بعض األعراض على صورة تقرحات تتصل مع بعضھا بتق دم اإلص ابة محدث ة م ا یس مى        ••
..باللفحاتباللفحات

ومن الممكن أن تنتشر اللفحة على كل النبات لتقتلةومن الممكن أن تنتشر اللفحة على كل النبات لتقتلة  ••

وقد تبدأ اإلصابة في آن واح د م ن نق ط مختلف ة عل ى النب ات كم ا ھ و الح ادث ف ى م رض اللفح ة             وقد تبدأ اإلصابة في آن واح د م ن نق ط مختلف ة عل ى النب ات كم ا ھ و الح ادث ف ى م رض اللفح ة               ••
..الناریة تظھر األعراض على كل النبات فى نفس الوقتالناریة تظھر األعراض على كل النبات فى نفس الوقت

..تظھر البقع المتقرحة مستدیرة أو غیر منتظمة وفى بعض األحوال تحاط بھالة صفراءتظھر البقع المتقرحة مستدیرة أو غیر منتظمة وفى بعض األحوال تحاط بھالة صفراء  ••

  



تتح  دد التبقع  ات البكتیری  ة ف  ى أوراق النبات  ات ذوات الفلقت  ین بواس  طة الع  رق       تتح  دد التبقع  ات البكتیری  ة ف  ى أوراق النبات  ات ذوات الفلقت  ین بواس  طة الع  رق       ••
..الوسطى أو العروق الثانویة الكبیرة حیث تظھر بقع ذات أركانالوسطى أو العروق الثانویة الكبیرة حیث تظھر بقع ذات أركان

أم  ا ف  ى ذوات الفلق  ة الواح  دة ف  أن اإلص  ابة تظھ  ر عل  ى األوراق والس  یقان ف  ى   أم  ا ف  ى ذوات الفلق  ة الواح  دة ف  أن اإلص  ابة تظھ  ر عل  ى األوراق والس  یقان ف  ى     ••
صورة خطوط أو شرائط یحددھا فى ذلك نظام التعریق فى الورقة صورة خطوط أو شرائط یحددھا فى ذلك نظام التعریق فى الورقة 

فى الجو المشبع بالرطوبة غالبًا ما یخرج من األنس جة المص ابة إف رازات لزج ة     فى الجو المشبع بالرطوبة غالبًا ما یخرج من األنس جة المص ابة إف رازات لزج ة     ••
. . من البكتیریا تنتشر إلى األنسجة المتجاورة أو لنباتات جدیدة فتتكرر اإلصابةمن البكتیریا تنتشر إلى األنسجة المتجاورة أو لنباتات جدیدة فتتكرر اإلصابة



غالبًا م ا یح دث ف ى مث ل ھ ذه الظ روف البیئی ة أن تس قط األنس جة المیت ة تارك ة            غالبًا م ا یح دث ف ى مث ل ھ ذه الظ روف البیئی ة أن تس قط األنس جة المیت ة تارك ة            ••
ثقوبًا مستدیرة أو غیر منتظمة الشكل ذات حواف صلبةثقوبًا مستدیرة أو غیر منتظمة الشكل ذات حواف صلبة

ال خ  ال خ  .... .... تحدث معظم أمراض التبقعات البكتیریة على األوراق والسیقان والثمار تحدث معظم أمراض التبقعات البكتیریة على األوراق والسیقان والثمار ••
، ،  Xanteomonas Xanteomonasو و  Pseutomonas Pseutomonasبواسطة البكتیریا التابعة لج نس  بواسطة البكتیریا التابعة لج نس  

PseudomonasPseudomonasبینم  ا تتس  بب اللفح  ات ع  ن البكتیری  ا التابع  ة لج  نس   بینم  ا تتس  بب اللفح  ات ع  ن البكتیری  ا التابع  ة لج  نس    , , 
ErwiniaErwinia



اللفحة الناریة في الكمثري والتفاحاللفحة الناریة في الكمثري والتفاح
Fire BlightFire Blight

""العوامل المؤثرة علي المرض وطرق مقاومتھاالعوامل المؤثرة علي المرض وطرق مقاومتھا""  

ما ھى اللفحة الناریة؟ما ھى اللفحة الناریة؟  

Erwinia amylovoraErwinia amylovoraاللفحة الناریة ھو مرض تسببھ البكتیریا اللفحة الناریة ھو مرض تسببھ البكتیریا ••

یص  یب الكمث  ري والتف  اح و الس  فرجل وعدی  د م  ن نبات  ات الزین  ة التابع  ة للعائل  ة  یص  یب الكمث  ري والتف  اح و الس  فرجل وعدی  د م  ن نبات  ات الزین  ة التابع  ة للعائل  ة  ••
. . الوردیةالوردیة

تصاب األزھار أوًال حیث تبدو البتالت مائیة الملمس ثم تذبل وتتحول إل ي الل ون   تصاب األزھار أوًال حیث تبدو البتالت مائیة الملمس ثم تذبل وتتحول إل ي الل ون   ••
..األسود في النھایةاألسود في النھایة



ما ھى االعراض الممیزة للمرض؟ما ھى االعراض الممیزة للمرض؟  

أھم األعرا ض الممیزة للمرض ھو اسوداد األوراق واألفرع أھم األعرا ض الممیزة للمرض ھو اسوداد األوراق واألفرع ••

في الحاالت الشدیدة تصاب األفرع وتتحول الي شكل الخطاطیف وق د یخ رج م ن    في الحاالت الشدیدة تصاب األفرع وتتحول الي شكل الخطاطیف وق د یخ رج م ن    ••
. . األجزاء المصابة سائل لزج یحتوي علي مالیین الخالیا البكتیریةاألجزاء المصابة سائل لزج یحتوي علي مالیین الخالیا البكتیریة

تظھر األعراض بدًءا من موسم الصیف ویمكن للبكتیریا قضاء فترة الش تاء ف ي   تظھر األعراض بدًءا من موسم الصیف ویمكن للبكتیریا قضاء فترة الش تاء ف ي   ••
..األنسجة المتقرحة وحتي بدء موسم الربیع التالىاألنسجة المتقرحة وحتي بدء موسم الربیع التالى



  ما ھى خـــطورة الــمرض؟ما ھى خـــطورة الــمرض؟  

تعتبر اللفحة الناریة  واحدة من أھم األمراض المدمرة ألشجار الكمثري تعتبر اللفحة الناریة  واحدة من أھم األمراض المدمرة ألشجار الكمثري ••
..والتفاح والتفاح 

یظھر المرض في مواسم متفرقة ولكن یمكنھا إحداث إصابة شدیدة لألشجار  یظھر المرض في مواسم متفرقة ولكن یمكنھا إحداث إصابة شدیدة لألشجار  ••
لینتشر المرض بصورة وبائیة فیقضي علي األزھار واألفرع الخضریة ـ وأحیانًا  لینتشر المرض بصورة وبائیة فیقضي علي األزھار واألفرع الخضریة ـ وأحیانًا  

    ..علي الشجرة بأكملھاعلي الشجرة بأكملھا



ما ھى البیئة المالئمة إلنتشار المرض؟ما ھى البیئة المالئمة إلنتشار المرض؟  
یعتمد انتشار مرض اللفحة الناریة في الكمثري علي التفاعل بین أشجار الكمثري والبكتیریا یعتمد انتشار مرض اللفحة الناریة في الكمثري علي التفاعل بین أشجار الكمثري والبكتیریا ••

..““ایروینیا أمیلوفوراایروینیا أمیلوفورا""المسببة المسببة 

وذلك تحت مظلة من الظروف البیئیة والتي تشتمل علي الطقس ووجود الحشرات الناقلة  وذلك تحت مظلة من الظروف البیئیة والتي تشتمل علي الطقس ووجود الحشرات الناقلة    ••
. . للبكتیریاللبكتیریا

ھناك عوامل اساسیة تحدد درجة القابلیة لإلصابھ بالمرض وھي موقع المزرعة و حالة التربة ھناك عوامل اساسیة تحدد درجة القابلیة لإلصابھ بالمرض وھي موقع المزرعة و حالة التربة ••
و تغذیة األشجار والعملیات الزراعیة في البستان  والظروف البیئیة المناسبة لكل من البكتیریا و تغذیة األشجار والعملیات الزراعیة في البستان  والظروف البیئیة المناسبة لكل من البكتیریا 

..والعائل وتفاعلھما خالل موسم النمووالعائل وتفاعلھما خالل موسم النمو



أعراض المرض على االجزاء النباتیة المختلفة



كیف تتحول االصابة إلى صورة وبائیة؟كیف تتحول االصابة إلى صورة وبائیة؟

لحدوث المرض في صورة وبائیة یستلزم أن تكون الظروف مثلي لكل العوامل لصالح البكتیریا لحدوث المرض في صورة وبائیة یستلزم أن تكون الظروف مثلي لكل العوامل لصالح البكتیریا 
::وتتلخص ھذه العوامل فيوتتلخص ھذه العوامل في" " ایروینا امیلوفوراایروینا امیلوفورا""

الـــعــائــــلالـــعــائــــل: : أوًال أوًال   
::مقاومة النبات للفحةمقاومة النبات للفحة  --اا  

جنسًا من العائلة الوردیة اھمھا   ٤٠نوع نباتي تتبع ٢٠٠سجلت اللفحة الناریة علي حوالي •
.الكمثري والتفاح

".بیرس كمیونس"یعتبر مرض اللفحة الناریة من األمراض المدمرة للكمثري •

من المالحظات أیضا أن األنواع الجیدة من الكمثري الملساء ذات الرائحة الذكیة ھي أكثر •
األصناف عرضة  للمرض



::العضو النباتي وعمرهالعضو النباتي وعمره--بب  

اح  داث لفح  ة لألزھ  ار و لفح  ة للنم  وات   اح  داث لفح  ة لألزھ  ار و لفح  ة للنم  وات   " " أیروینی  ا أمیلوف  ورا أیروینی  ا أمیلوف  ورا ""یمك  ن للبكتیری  ا  یمك  ن للبكتیری  ا  ••
فف  ي لفح ة األزھ  ار ل یس م  ن الض  روري   فف  ي لفح ة األزھ  ار ل یس م  ن الض  روري   . . الخض ریة العص  اریة و لفح ة   للثم  ار  الخض ریة العص  اریة و لفح ة   للثم  ار  

إح داث ج  روح ف  ي األزھ  ار ل  ذلك ف  ان برن  امج المكافح  ة للم  رض یج  ب أن یتج  ھ  إح داث ج  روح ف  ي األزھ  ار ل  ذلك ف  ان برن  امج المكافح  ة للم  رض یج  ب أن یتج  ھ  
..بدایة الي تقلیل حدوث لفحة األزھاربدایة الي تقلیل حدوث لفحة األزھار

من الثابت أیضًا أن األنسجھ العصاریة سریعة النمو تك ون أكث ر قابلی ة لألص ابة     من الثابت أیضًا أن األنسجھ العصاریة سریعة النمو تك ون أكث ر قابلی ة لألص ابة     ••
من البطیئ ة ل ذلك تكث ر   اإلص ابة  ف ي الم زارع الحدیث ة ع ن القدیم ة م ن نف س            من البطیئ ة ل ذلك تكث ر   اإلص ابة  ف ي الم زارع الحدیث ة ع ن القدیم ة م ن نف س            

النوعالنوع



::حالة التربة وتغذیة األشجارحالة التربة وتغذیة األشجار  --جج  

نوع التربة ــ محتواھا من الرطوب ة ـ ـ درج ة حموض تھا ـ ـ      نوع التربة ــ محتواھا من الرطوب ة ـ ـ درج ة حموض تھا ـ ـ      ((تؤثر ظروف التربة تؤثر ظروف التربة ••
عل  ي درج  ة اإلص  ابة بم  رض اللفح  ة الناری  ة والترب  ة الت  ي     عل  ي درج  ة اإلص  ابة بم  رض اللفح  ة الناری  ة والترب  ة الت  ي     ) ) المحت  وي الغ  ذائي المحت  وي الغ  ذائي 

تس  اعد عل  ي انتش  ار الم  رض ع  ادة م  ا تك  ون ترب  ة ثقیل  ة ذات  ص  رف س  یيء       تس  اعد عل  ي انتش  ار الم  رض ع  ادة م  ا تك  ون ترب  ة ثقیل  ة ذات  ص  رف س  یيء       
وینتش   ر الم   رض بدرج   ة عالی   ة ف   ي األش   جار    وینتش   ر الم   رض بدرج   ة عالی   ة ف   ي األش   جار    .  .  حامض   یة أو تس   میدھا زائ   د حامض   یة أو تس   میدھا زائ   د 

المنزرعة في أرض فقیرة ف ي الص رف تمی ل للحامض یة م ع مس توى بوتاس یوم        المنزرعة في أرض فقیرة ف ي الص رف تمی ل للحامض یة م ع مس توى بوتاس یوم        
قلیل إذا ما قورنت باالش جار المنزرع ة ف ي أرض جی دة الص رف ذات المس توي       قلیل إذا ما قورنت باالش جار المنزرع ة ف ي أرض جی دة الص رف ذات المس توي       

. . العالي من البوتاسیومالعالي من البوتاسیوم



التسمید النیتروجیني الزائد فیجب تجنبھ مع الوضع في االعتبار مصدر السماد التسمید النیتروجیني الزائد فیجب تجنبھ مع الوضع في االعتبار مصدر السماد ••
.  .  فیجب تجنب السماد العضويفیجب تجنب السماد العضوي

أضافة مستوي عالي من البوتاسیوم فانھ یعمل علي تقلیل تركیزات الكالسیوم  أضافة مستوي عالي من البوتاسیوم فانھ یعمل علي تقلیل تركیزات الكالسیوم  ••
. . ولھ تأثیر علي مسك ھذین العنصرینولھ تأثیر علي مسك ھذین العنصرینوالمغنسیوم في األوراقوالمغنسیوم في األوراق



  العملیات الزراعیةالعملیات الزراعیة  --دد  

ت  ؤثر العملی  ات الزراعی  ة عل  ي انتش  ار اللفح  ة الناری  ة م  ن خ  الل تأثیرھ  ا عل  ي     ت  ؤثر العملی  ات الزراعی  ة عل  ي انتش  ار اللفح  ة الناری  ة م  ن خ  الل تأثیرھ  ا عل  ي     ••
وجود النیتروجینوجود النیتروجین

یش   تد الم   رض أیض   ُا ف   ي الح   دائق الت   ي ت   زرع فیھ   ا محاص   یل تحمی   ل مثبت   ة   یش   تد الم   رض أیض   ُا ف   ي الح   دائق الت   ي ت   زرع فیھ   ا محاص   یل تحمی   ل مثبت   ة   ••
..للنیتروجین مثل البرسیمللنیتروجین مثل البرسیم

وجد أن التقل یم الج ائر یعم ل عل ي تنش یط تك وین النم وات الغض ة ش دیدة الت أثر           وجد أن التقل یم الج ائر یعم ل عل ي تنش یط تك وین النم وات الغض ة ش دیدة الت أثر           ••
بالمرض ل ذلك ف ان  التقل یم الت دریجي الموس مي المح دود یعتب ر أس لوبًا للوقای ة          بالمرض ل ذلك ف ان  التقل یم الت دریجي الموس مي المح دود یعتب ر أس لوبًا للوقای ة          

من المرضمن المرض



اثبتت التق اریر الفنی ة ان ال ري ب الرش ی ؤدي ال ي زی ادة الرطوب ة الجوی ة ح ول           اثبتت التق اریر الفنی ة ان ال ري ب الرش ی ؤدي ال ي زی ادة الرطوب ة الجوی ة ح ول           ••
األشجار وحدوث إصابات شدیدة  لألفرع أما أثناء التزھیر ف إن ارتف اع الرطوب ة    األشجار وحدوث إصابات شدیدة  لألفرع أما أثناء التزھیر ف إن ارتف اع الرطوب ة    

..یؤدي إلي حدوث لفحة للبراعمیؤدي إلي حدوث لفحة للبراعم

. . الحدائق الموجودة في المناطق المنخفضة تكون أكثر عرضة لالصابةالحدائق الموجودة في المناطق المنخفضة تكون أكثر عرضة لالصابة••

یوضع في اإلعتبار ایضًا ان البكتیریا تنتش ر ع ن طری ق المالمس ة والمالب س و      یوضع في اإلعتبار ایضًا ان البكتیریا تنتش ر ع ن طری ق المالمس ة والمالب س و      ••
. . األحذیة و إطارات اآلالت الزراعیة عند مالصقتھا ألجزاء مصابةاألحذیة و إطارات اآلالت الزراعیة عند مالصقتھا ألجزاء مصابة

..استخدام منظمات النمو تزید من كمیة األزھار المصابةاستخدام منظمات النمو تزید من كمیة األزھار المصابة••

..تعتبر الطیور المھاجرة والریاح من أھم وسائل األنتشار من قارة ألخريتعتبر الطیور المھاجرة والریاح من أھم وسائل األنتشار من قارة ألخري••



المسببالمسبب: : ثانیًا ثانیًا   

عادة في اإلفرازات اللزج ة الت ي تص احب    عادة في اإلفرازات اللزج ة الت ي تص احب    " " أیروینیا أمیلوفوراأیروینیا أمیلوفورا""تتواجد البكتیریا تتواجد البكتیریا ••
األعراض المرضیة وتبعُا لحالة الجو تكون حالة اإلفرازاتاألعراض المرضیة وتبعُا لحالة الجو تكون حالة اإلفرازات

تتواج  د البكتیری  ا أیض  ًا ف  ي ص  ورة غی  ر نش  طة عل  ي األوراق وأس  طح الب  راعم  تتواج  د البكتیری  ا أیض  ًا ف  ي ص  ورة غی  ر نش  طة عل  ي األوراق وأس  طح الب  راعم    ••
بأعداد قلیلة كما توجد أیضُا في األنسجة البراتشیمیة للجھاز الوعائي ووجودھ ا  بأعداد قلیلة كما توجد أیضُا في األنسجة البراتشیمیة للجھاز الوعائي ووجودھ ا  

..في الحالة األخیرة غیر مفھوم حتي اآلنفي الحالة األخیرة غیر مفھوم حتي اآلن



یعتمد انتشار المرض علي وجود عدد كافي من الخالیا البكتیریة یعتمد انتشار المرض علي وجود عدد كافي من الخالیا البكتیریة ••

في المناطق التي الیحدث فیھا المرض بصورة منتظمة فإن شدة اإلص ابة تعتم د   في المناطق التي الیحدث فیھا المرض بصورة منتظمة فإن شدة اإلص ابة تعتم د   ••
علي اللقاح الذي یصل إلي الحدیقة  عن طریق العدوي خاص ة النق ل بالحش رات    علي اللقاح الذي یصل إلي الحدیقة  عن طریق العدوي خاص ة النق ل بالحش رات    

. . ولمسافات كبیرةولمسافات كبیرة



الظروف البیئیھالظروف البیئیھ: : ثالثًا ثالثًا   

::الطــقـــــــــسالطــقـــــــــس  - - اا  
المط ر ـ ـ   المط ر ـ ـ   ((علي الطقس اعتمادًا رئیسیًا في نموھا وتكاثرھ ا  علي الطقس اعتمادًا رئیسیًا في نموھا وتكاثرھ ا  " " أیروینیا أمیلوفوراأیروینیا أمیلوفورا""تعتمد البكتیریا تعتمد البكتیریا ••

).).الرطوبة النسبیة ــ الحرارةالرطوبة النسبیة ــ الحرارة--الندي  الندي  

ه م ب الرغم م ن أن الم رض    ه م ب الرغم م ن أن الم رض    ٢٩٢٩ـ ـ     ٢٤٢٤تنتشر اللفحة بدرجة عالیة في درجات حرارة تت راوح ب ین   تنتشر اللفحة بدرجة عالیة في درجات حرارة تت راوح ب ین   ••
..ه مه م  ٣٢٣٢ـ ـ   ٤٤یحدث في مدي  واسع من درجات الحرارة یتراوح بین یحدث في مدي  واسع من درجات الحرارة یتراوح بین 

ه م مع توفر رطوبة نسبیة عالیة فإن ذلك یعمل عل ي إنت اج   ه م مع توفر رطوبة نسبیة عالیة فإن ذلك یعمل عل ي إنت اج     ٢٥٢٥عندما ترتفع درجة الحرارة عن عندما ترتفع درجة الحرارة عن ••
..نموات زائدة  من األنسجة  العصاریة وھذه تكون شدیدة القابلیة لإلصابةنموات زائدة  من األنسجة  العصاریة وھذه تكون شدیدة القابلیة لإلصابة



. . یعمل المطر علي نشر المرض وحدوث اإلصابة خاصة في بدایة موسم النمویعمل المطر علي نشر المرض وحدوث اإلصابة خاصة في بدایة موسم النمو••

..تؤدي الریاح الشدیدة الي إحداث جروح في األوراق تعمل علي دخول البكتیریاتؤدي الریاح الشدیدة الي إحداث جروح في األوراق تعمل علي دخول البكتیریا••

معروف ایضًا أن حدوث رطوبة جویة عالیة یالزمھا رطوبة أرضیة عالیة أیض ًا  معروف ایضًا أن حدوث رطوبة جویة عالیة یالزمھا رطوبة أرضیة عالیة أیض ًا  ••
یؤدي إلي زیادة الرطوبة ف ي المس افات ب ین األانس جة وھ ذه تنش ط مع دل تك اثر         یؤدي إلي زیادة الرطوبة ف ي المس افات ب ین األانس جة وھ ذه تنش ط مع دل تك اثر         

..وبقاء البكتیریاوبقاء البكتیریا

رطوب ھ نس بیة   رطوب ھ نس بیة   % % ٧٠٧٠لیس من الضروري توفر األمطار النتشار البكتیریا فتكفي لیس من الضروري توفر األمطار النتشار البكتیریا فتكفي ••
..في صورة ضباب أو نديفي صورة ضباب أو ندي



::ب ـ الحشــــــــــراتب ـ الحشــــــــــرات  

تلع  ب الحش  رات دورًا رئیس  یًا ف  ي انتش  ار الم  رض حی  ث تحم  ل البكتیری  ا عل  ي      تلع  ب الحش  رات دورًا رئیس  یًا ف  ي انتش  ار الم  رض حی  ث تحم  ل البكتیری  ا عل  ي      ••
أجسامھا أو أثناء تغذیتھا وأھم الحشرات التي تساعد علي انتش ار الم رض ھ ي    أجسامھا أو أثناء تغذیتھا وأھم الحشرات التي تساعد علي انتش ار الم رض ھ ي    

النمل ــ من التفاح الصوفي ــ البق ــ الذبابة المنزلیة ـ نحل العسل ــ نطاطات  النمل ــ من التفاح الصوفي ــ البق ــ الذبابة المنزلیة ـ نحل العسل ــ نطاطات  : (: (
).).االوراق ــ الذبابة البیضاء ــ الذنابیراالوراق ــ الذبابة البیضاء ــ الذنابیر

والحشرات التي تتغذي علي إالفرازات البكتیری ة اللزج ة تحم ل المیك روب معھ ا      والحشرات التي تتغذي علي إالفرازات البكتیری ة اللزج ة تحم ل المیك روب معھ ا      ••
فإذا كان لھا دور في التلقیح فتنقلھ لألزھارفإذا كان لھا دور في التلقیح فتنقلھ لألزھار



ما ھى كیفیة مقاومة اللفحة الناریة في الكمثري؟ما ھى كیفیة مقاومة اللفحة الناریة في الكمثري؟ 
التوجد طریقة منفردة یمكن اإلعتماد علیھ ا ف ي مقاوم ة الم رض ب ل یج ب تنفی ذ برن امج متكام ل          التوجد طریقة منفردة یمكن اإلعتماد علیھ ا ف ي مقاوم ة الم رض ب ل یج ب تنفی ذ برن امج متكام ل          ••

یشتمل علي   العملیات الزراعیة والمقاومة الكیماویة لكل م ن البكتیری ا المس ببة والحش رات م ع      یشتمل علي   العملیات الزراعیة والمقاومة الكیماویة لكل م ن البكتیری ا المس ببة والحش رات م ع      
..إحكام مواعید تنفیذھاإحكام مواعید تنفیذھا

قب ل التفكی ر ف ي زراع  ة  بس تان كمث ري أو إع  ادة زراعتھ ا یج ب ان یوض  ع ف ي الحس بان تھدی  د          قب ل التفكی ر ف ي زراع  ة  بس تان كمث ري أو إع  ادة زراعتھ ا یج ب ان یوض  ع ف ي الحس بان تھدی  د          ••
. . مرض اللفحة للحدیقةمرض اللفحة للحدیقة

من الثابت أن معظم مشاكل مرض اللفحة الناریة تتركز في المزارع الفقیرة سیئة الص رف حی ث   من الثابت أن معظم مشاكل مرض اللفحة الناریة تتركز في المزارع الفقیرة سیئة الص رف حی ث   ••
أنھ في الغالب ما تختار ھذه المزارع لزراعة الكمثري لتحملھا المعیشة فیھا دون غیرھاأنھ في الغالب ما تختار ھذه المزارع لزراعة الكمثري لتحملھا المعیشة فیھا دون غیرھا



التسمید والزراعةالتسمید والزراعة: : أوًال أوًال 

::یصمم برنامج التسمید لتنفیذ اآلتي یصمم برنامج التسمید لتنفیذ اآلتي   

..ــ عدم تشجیع تكوین األفرع الخضریة المتأخرةــ عدم تشجیع تكوین األفرع الخضریة المتأخرة    ١١

ــ إحداث توازن غذائي للعناصر الرئیسیة مع الوضع في اإلعتبار تجن ب الزی ادة   ــ إحداث توازن غذائي للعناصر الرئیسیة مع الوضع في اإلعتبار تجن ب الزی ادة       ٢٢
..في التسمید النیتروجینيفي التسمید النیتروجیني

..ــ اإلھتمام بحالة التربةــ اإلھتمام بحالة التربة    ٣٣

٠٠ــ إضافة الجیر لمعادلة الحموضة الزائدة إن وجدت وتحسن التربةــ إضافة الجیر لمعادلة الحموضة الزائدة إن وجدت وتحسن التربة    ٤٤

..ــ تحسین الصرف بأي أسلوب حسب طبیعة المنطقةــ تحسین الصرف بأي أسلوب حسب طبیعة المنطقة    ٥٥



ــ بالرغم من أن التس مید ی تم ع ادة ف ي موس م الربی ع إال أن ھ م ن المفض ل فص ل           ــ بالرغم من أن التس مید ی تم ع ادة ف ي موس م الربی ع إال أن ھ م ن المفض ل فص ل           ٦٦  
التسمید النیتروجیني عن البرنامج ویتبع لھ برنامج خاص التسمید النیتروجیني عن البرنامج ویتبع لھ برنامج خاص 

ــ في التربة سیئة الصرف یضاف النیتروجین في ص ورة نت رات حی ث أنھ ا تك ون      ــ في التربة سیئة الصرف یضاف النیتروجین في ص ورة نت رات حی ث أنھ ا تك ون      ٧٧
في متناول األشجار مباشرةفي متناول األشجار مباشرة

ــ یجب تجنب الزراعة المتأخرة ألنھا تشجع النمو المتأخر بت وفیر كمی ات كبی رة    ــ یجب تجنب الزراعة المتأخرة ألنھا تشجع النمو المتأخر بت وفیر كمی ات كبی رة        ٨٨
..من النیتروجین الصالح لألشجارمن النیتروجین الصالح لألشجار

..ــ یجب حش محاصیل التحمیل مبكرًا ثم یسمح لھا بالنمو في منتصف الصیفــ یجب حش محاصیل التحمیل مبكرًا ثم یسمح لھا بالنمو في منتصف الصیف    ٩٩

ــ یفضل الحشائش النجیلیة عن البقولیات مثل البرسیمــ یفضل الحشائش النجیلیة عن البقولیات مثل البرسیم  ١٠١٠



التقلیم والتخلص من التراكیب الضارةالتقلیم والتخلص من التراكیب الضارة: : ثانیًا ثانیًا 

یفض  ل دائم  ًا التقل  یم الموس  مي المت  درج أي تقل  یم األش  جار تقلیم  ًا مح  دودًا عل  ي  یفض  ل دائم  ًا التقل  یم الموس  مي المت  درج أي تقل  یم األش  جار تقلیم  ًا مح  دودًا عل  ي  ••
..مراحل مراحل 

یحظر التخلص م ن الس رطانات المتكون ة حی ث أن إح داث ج روح ق د ی ؤدي ال ي          یحظر التخلص م ن الس رطانات المتكون ة حی ث أن إح داث ج روح ق د ی ؤدي ال ي          ••
. . دخول البكتیریا الي الشجرة وموتھا بالكاملدخول البكتیریا الي الشجرة وموتھا بالكامل

رش المبی   دات الحشائش   یة عل   ي الس   رطانات یس   اعد عل   ي احتم   االت اإلص   ابھ رش المبی   دات الحشائش   یة عل   ي الس   رطانات یس   اعد عل   ي احتم   االت اإلص   ابھ ••
..باللفحةباللفحة

یج  ب ال  تخلص م  ن المھ  امیز الت  ي تتك  ون عل  ي ج  ذوع الش  جرة حت  ي التتع  رض  یج  ب ال  تخلص م  ن المھ  امیز الت  ي تتك  ون عل  ي ج  ذوع الش  جرة حت  ي التتع  رض  ••
..لإلصابھ بالمرضلإلصابھ بالمرض

یج  ب تش  جیع اإلثم  ار المبك  ر لألش  جار ألن ذل  ك سیس  اعدھا عل  ي الھ  روب م  ن     یج  ب تش  جیع اإلثم  ار المبك  ر لألش  جار ألن ذل  ك سیس  اعدھا عل  ي الھ  روب م  ن     ••
..اإلصابھ باللفحةاإلصابھ باللفحة



خفض لقاح البكتیریاخفض لقاح البكتیریا: : ثالثًا ثالثًا 

نظرًا ألن البكتیریا ایروینیا أمیلوفورا تبیت في التقرحات فانھ یجب التخلص مننظرًا ألن البكتیریا ایروینیا أمیلوفورا تبیت في التقرحات فانھ یجب التخلص من

..ھذه التقرحات بإزالتھا إزالة كاملة حتي مع جزء من األنسجة الحیةھذه التقرحات بإزالتھا إزالة كاملة حتي مع جزء من األنسجة الحیة  

في بدایھ موسم النمو ترش أشجار الكمثري بمزیج بوردو مضاف إلیھ زیت معدنيفي بدایھ موسم النمو ترش أشجار الكمثري بمزیج بوردو مضاف إلیھ زیت معدني

وذلك لتقلیل اللقاح السطحي وبالتالي تقل العدوي الثانویة التي تسبب خسائوذلك لتقلیل اللقاح السطحي وبالتالي تقل العدوي الثانویة التي تسبب خسائ  

..ر لألشجارر لألشجار



التخلص من تقرحات الموسم السابقالتخلص من تقرحات الموسم السابق: : رابعًا رابعًا 

ـ  ـ عن  د وج  ود تقرح  ات عل  ي األش  جار م  ن الموس  م الماض  ي یج  ب ازالتھ  ا ول  و    ـ  ـ عن  د وج  ود تقرح  ات عل  ي األش  جار م  ن الموس  م الماض  ي یج  ب ازالتھ  ا ول  و      ١١
..استدعي األمر إلي التخلص من الشجرة بأكملھااستدعي األمر إلي التخلص من الشجرة بأكملھا

ــ یلج أ ال ي كش ط التقرح ات عن دما الیزی د قط ر القرح ة ع ن نص ف مح یط الف رع             ــ یلج أ ال ي كش ط التقرح ات عن دما الیزی د قط ر القرح ة ع ن نص ف مح یط الف رع               ٢٢
الكبیر أو الجذعالكبیر أو الجذع



التخلص من إصابات األزھار المبكرةالتخلص من إصابات األزھار المبكرة: : خامسًا خامسًا 

إذا ظھرت مجامیع من األزھار مصابة باللفحة فیجب أن یتم إزالتھا بعنایة بالغ ة  إذا ظھرت مجامیع من األزھار مصابة باللفحة فیجب أن یتم إزالتھا بعنایة بالغ ة  ••
ـ  ـ ـ  ـ   ١٥١٥حت  ي التنتش  ر إل  ي مج  امیع أخ  ري س  لیمة وی  تم ال  تخلص منھ  ا لمس  افة     حت  ي التنتش  ر إل  ي مج  امیع أخ  ري س  لیمة وی  تم ال  تخلص منھ  ا لمس  افة     

..سم اسفل المناطق المصابةسم اسفل المناطق المصابة٣٠٣٠

ی  وم یج  ب الكش  ف عل  ي األش  جار    ی  وم یج  ب الكش  ف عل  ي األش  جار      ١٤١٤ــ  ـ ــ  ـ   ١٠١٠قب  ل التزھی  ر بم  دة تت  راوح ب  ین   قب  ل التزھی  ر بم  دة تت  راوح ب  ین   ••
..الحتمال وجود اصاباتالحتمال وجود اصابات



منع تقدم المرض في األشجارمنع تقدم المرض في األشجار: : سادسًا سادسًا 

یتم ذلك عن طریق التحكم في انتش ار الم رض ف ي األش جار ع ن طری ق مقاوم ة        یتم ذلك عن طریق التحكم في انتش ار الم رض ف ي األش جار ع ن طری ق مقاوم ة        ••

الحش  رات الناقل  ة للبكتیری  ا وال  تحكم ف  ي الظ  روف المحیط  ة بالعائ  ل ع  ن طری  ق    الحش  رات الناقل  ة للبكتیری  ا وال  تحكم ف  ي الظ  روف المحیط  ة بالعائ  ل ع  ن طری  ق    

المعاملة الكیماویة لتثبیط تكاثر البكتیریاالمعاملة الكیماویة لتثبیط تكاثر البكتیریا



المقاومة الكیماویةالمقاومة الكیماویة: : سابعًاسابعًا

تؤثر المبیدات البكتیریھ علي مرض اللفحة الناری ة ف ي فت رات مح ددة م ن نم و       تؤثر المبیدات البكتیریھ علي مرض اللفحة الناری ة ف ي فت رات مح ددة م ن نم و         
ونتیج ة  ونتیج ة  .  .  األشجار وھي طور الكم ون ـ ـ ط ور التزھی ر ـ ـ ط ور م ا بع د التزھی ر         األشجار وھي طور الكم ون ـ ـ ط ور التزھی ر ـ ـ ط ور م ا بع د التزھی ر         

المعاملھ بالكیماویات في تلك الفترات یتحدد انتش ار البكتیری ا ویق ل الم رض ف ي      المعاملھ بالكیماویات في تلك الفترات یتحدد انتش ار البكتیری ا ویق ل الم رض ف ي      
) ) المض  ادات الحیوی  ةالمض  ادات الحیوی  ة((والمبی  دات البكتیری  ة والمبی  دات البكتیری  ة . . الحدیق  ة وتمتن  ع اإلص  ابات الجدی  دهالحدیق  ة وتمتن  ع اإلص  ابات الجدی  ده

..العدد العدد   ذات تأثیر محدود وقلیلةذات تأثیر محدود وقلیلة



ھناك نظامان للمقاومة الكیماویةھناك نظامان للمقاومة الكیماویة

وم  ن الثاب  ت أن مركب  ات النح  اس    وم  ن الثاب  ت أن مركب  ات النح  اس    . . اس  تخدام مركب  ات النح  اس أو اس  تخدام المض  ادات الحیوی  ة    اس  تخدام مركب  ات النح  اس أو اس  تخدام المض  ادات الحیوی  ة    ••
لیس  ت ف  ي كف  اءة المض  ادات الحیوی  ھ وأش  ھر مركب  ات النح  اس المس  تخدمة ف  ي مقاوم  ة اللفح  ة     لیس  ت ف  ي كف  اءة المض  ادات الحیوی  ھ وأش  ھر مركب  ات النح  اس المس  تخدمة ف  ي مقاوم  ة اللفح  ة     

..ومزیج بوردو ویستعمل بكثرهومزیج بوردو ویستعمل بكثره) ) ١٠١١٠١كوسید كوسید ((الناریة ھو خلیط ایدروكسید النحاس والكبریت الناریة ھو خلیط ایدروكسید النحاس والكبریت 

مع  روف أیض  ًا ان مركب  ات النح  اس ت  ؤدي ال  ي ح  دوث اص  فرار ف  ي األوراق أو تش  وھات عل  ي       مع  روف أیض  ًا ان مركب  ات النح  اس ت  ؤدي ال  ي ح  دوث اص  فرار ف  ي األوراق أو تش  وھات عل  ي       ••
..الثمارالثمار

وھ  ي أكف  اء المض  ادات  وھ  ي أكف  اء المض  ادات  ) ) أجریمیس  ن ـ  ـ اجریس  ترب أجریمیس  ن ـ  ـ اجریس  ترب ((أھ  م المض  ادات الحیوی  ة ھ  ي ستربتومیس  ن  أھ  م المض  ادات الحیوی  ة ھ  ي ستربتومیس  ن  ••
المتداولة للمقاومةالمتداولة للمقاومة



جزء في الملی ون رش ًا ولرف ع كفاءت ھ     جزء في الملی ون رش ًا ولرف ع كفاءت ھ       ١٠٠١٠٠ــ ــ   ٥٠٥٠یستخدم االجریسترب بتركیز یستخدم االجریسترب بتركیز ••
یضاف الیھ عامل قابل للبلل مثل ریجیولی د عل ي أن ی تم ال رش م ع بدای ة الظ الم        یضاف الیھ عامل قابل للبلل مثل ریجیولی د عل ي أن ی تم ال رش م ع بدای ة الظ الم        
أو خالل   ھ لت   تمكن األش   جار م   ن األمتص   اص الجی   د ف   ي ظ   ل ظ   روف الجف   اف   أو خالل   ھ لت   تمكن األش   جار م   ن األمتص   اص الجی   د ف   ي ظ   ل ظ   روف الجف   اف   

..المحدودالمحدود

قد تظھر سالالت من البكتیریا مقاومة لالستربتومیسن والیكون ھن اك ب دیل ع ن    قد تظھر سالالت من البكتیریا مقاومة لالستربتومیسن والیكون ھن اك ب دیل ع ن    ••
أو مركبات النحاسأو مركبات النحاس) ) تیرامیسنتیرامیسن((استخدام االوكسیتتراسیكلین استخدام االوكسیتتراسیكلین 



مواعیـــــــد الــــــــــــرشمواعیـــــــد الــــــــــــرش

::طور السكون طور السكون     - - اا  

في البساتین التي ظھ ر فیھ ا الم رض بش دة ف ي الموس م الس ابق ی رش تركی ز          في البساتین التي ظھ ر فیھ ا الم رض بش دة ف ي الموس م الس ابق ی رش تركی ز              ••
ع  الي م  ن م  زیج ب  وردو م  ع الزی  ت المع  دني أو ایدروكس  ید النح  اس م  ع الزی  ت  ع  الي م  ن م  زیج ب  وردو م  ع الزی  ت المع  دني أو ایدروكس  ید النح  اس م  ع الزی  ت  

. . المعدني وھذا یؤخر انتاج لقاح مرضي في التقرحاتالمعدني وھذا یؤخر انتاج لقاح مرضي في التقرحات

یالحظ تجن ب اس تخدام مركب ات النح اس ف ي المراح ل المت أخرة م ن النم و حی ث           یالحظ تجن ب اس تخدام مركب ات النح اس ف ي المراح ل المت أخرة م ن النم و حی ث           ••
..یكون لھا سمیة شدیدة في ھذا الطوریكون لھا سمیة شدیدة في ھذا الطور

المعامل  ة ب  الزیوت ف  ي ط  ور الس  كون تلع  ب دورًا ف  ي تقلی  ل تع  داد الحش  رات         المعامل  ة ب  الزیوت ف  ي ط  ور الس  كون تلع  ب دورًا ف  ي تقلی  ل تع  داد الحش  رات           ••
..واألكاروسات التي تنقل المرضواألكاروسات التي تنقل المرض



::طور التزھیرطور التزھیر    - - ب ب   
  ooمم1818ْْم ن الثاب ت أن أزھ ار جمی ع األص ناف قابل ة لألص ابة فعن دما ترتف ع درج ات الح رارة ع ن             م ن الثاب ت أن أزھ ار جمی ع األص ناف قابل ة لألص ابة فعن دما ترتف ع درج ات الح رارة ع ن             ••

وجب الرش فورًا رش ًا وقائی ًا ویك ون ال رش     وجب الرش فورًا رش ًا وقائی ًا ویك ون ال رش     % % ٦٠٦٠خاصة إذا تواجدت األمطار أو رطوبة نسبیة خاصة إذا تواجدت األمطار أو رطوبة نسبیة 
%  %  ١٠٠١٠٠،،  ٥٠٥٠،،  ٥٥تكون نسبھ التزھیر تكون نسبھ التزھیر   أیام بالتبادل أو عندماأیام بالتبادل أو عندما  ٥٥كل كل 

..تتباین التوصیات الخاصة بالرش الوقائي أثناء التزھیر من منطقة جغرافیة ألخريتتباین التوصیات الخاصة بالرش الوقائي أثناء التزھیر من منطقة جغرافیة ألخري••

للمض  ادات الحیوی  ھ ومركب  ات النح  اس ت  أثیر وع  ائي مح  دود یس  اعد عل  ي مقاوم  ة الم  رض ل  ذلك  للمض  ادات الحیوی  ھ ومركب  ات النح  اس ت  أثیر وع  ائي مح  دود یس  اعد عل  ي مقاوم  ة الم  رض ل  ذلك  ••
فمثًال مزیج ب وردو  فمثًال مزیج ب وردو  .  .  یجب المعاملة بھذه المركبات قبل حدوث اإلصابة في إطار برنامج المكافحةیجب المعاملة بھذه المركبات قبل حدوث اإلصابة في إطار برنامج المكافحة

..یناسب لفحة األزھاریناسب لفحة األزھار  ١٠٠١٠٠: :   ٣٣: :   ٣٣أو أو   ١٠٠١٠٠:  :    ٦:٢٦:٢بتولیفتھ بتولیفتھ 



::طور ما بعد التزھیرطور ما بعد التزھیر  --جج    

  ٢١٢١ـ ـ ـ ـ   ٧٧إذا استمرت درجة الحرارة المناسبة النتشار اللفحة فیس تمر ال رش ك ل    إذا استمرت درجة الحرارة المناسبة النتشار اللفحة فیس تمر ال رش ك ل    ••
. . یوم بالتناوب حسب ظروف البیئة والصنفیوم بالتناوب حسب ظروف البیئة والصنف

كثیرًا ما تتكون أفرع جدیدة ف ي نھای ة أغس طس وس بتمبر خاص ھ عن دما ترتف ع        كثیرًا ما تتكون أفرع جدیدة ف ي نھای ة أغس طس وس بتمبر خاص ھ عن دما ترتف ع        ••
الرطوبة بعد موسم جفاف وھذه تعمل علي انتش ار الم ن ال ذي یس اعد عل ي نق ل       الرطوبة بعد موسم جفاف وھذه تعمل علي انتش ار الم ن ال ذي یس اعد عل ي نق ل       

البكتیریا وانتشار المرض لذلك كان من الضروري مقاومتھ مباشرةالبكتیریا وانتشار المرض لذلك كان من الضروري مقاومتھ مباشرة



::مقاومة الحشرات الناقلةمقاومة الحشرات الناقلة  --دد  
تلع  ب الحش  رات دورًا أساس  یًا ف  ي اإلص  ابة األولی  ة ل  ذلك كان  ت مقاومتھ  ا قب  ل     تلع  ب الحش  رات دورًا أساس  یًا ف  ي اإلص  ابة األولی  ة ل  ذلك كان  ت مقاومتھ  ا قب  ل       ••

..موسم التزھیر حتمیةموسم التزھیر حتمیة
معامل  ة األش  جار ب  الزیوت ف  ي فت  رات الس  كون تس  اعد عل  ي الح  د م  ن انتش  ار       معامل  ة األش  جار ب  الزیوت ف  ي فت  رات الس  كون تس  اعد عل  ي الح  د م  ن انتش  ار       ••

..الحشرات الزاحفةالحشرات الزاحفة
الحشرات الماصة خاصة المن  تعتبرمن عوامل نقل العدوي  لألف رع الخض ریة   الحشرات الماصة خاصة المن  تعتبرمن عوامل نقل العدوي  لألف رع الخض ریة     ••

وأثن اء التغذی ة فإن ھ    وأثن اء التغذی ة فإن ھ    .  .  خاصة في المشاتل حی ث تك ون النم وات الخض ریھ كثیف ھ     خاصة في المشاتل حی ث تك ون النم وات الخض ریھ كثیف ھ     
بجان  ب اح  داثھا للج  روح فانھ  ا تعم  ل عل  ي دخ  ول البكتیری  ا باإلض  افھ ال  ي أنھ  ا     بجان  ب اح  داثھا للج  روح فانھ  ا تعم  ل عل  ي دخ  ول البكتیری  ا باإلض  افھ ال  ي أنھ  ا     

  ..تساعد علي االنتشار من مكان آلخر علي الفرعتساعد علي االنتشار من مكان آلخر علي الفرع



اختیار مكان البستان والحفاظ علیھاختیار مكان البستان والحفاظ علیھ: : أوًال أوًال 

ـ   ـ یخت   ار البس   تان الجی   د ألص   رف ویمك   ن تط   ویره بتحس   ین ط   رق الص   رف   ـ   ـ یخت   ار البس   تان الجی   د ألص   رف ویمك   ن تط   ویره بتحس   ین ط   رق الص   رف       ١١

..المعروفةالمعروفة

..ــ تحش باستمرار محاصیل التحمیل لتقلیل تعداد الحشرات بالبستانــ تحش باستمرار محاصیل التحمیل لتقلیل تعداد الحشرات بالبستان    ٢٢

..ــ تخلص من السرطانات في موسم الكمونــ تخلص من السرطانات في موسم الكمون    ٣٣

ـ تخلص من األفرع المصابة باللفحة في البستان سواء علي أشجار الكمثري أو ـ تخلص من األفرع المصابة باللفحة في البستان سواء علي أشجار الكمثري أو       ٤٤

م م   ٨٠٠٨٠٠أشجار الزینة والشجیرات من نفس العائلة ویجب أن یشمل ذل ك مس افة   أشجار الزینة والشجیرات من نفس العائلة ویجب أن یشمل ذل ك مس افة   

..علي األقل حول البستانعلي األقل حول البستان



..ــٌ تجرى عملیة تقلیم دوریًا غیر جائر لتجنب تكون جروح كبیرةــٌ تجرى عملیة تقلیم دوریًا غیر جائر لتجنب تكون جروح كبیرة  ٥٥

ــٌ یجري كشفًا دوریًا للبستان خالل موسم التزھیر وبدایة الصیف للتخلص من ــٌ یجري كشفًا دوریًا للبستان خالل موسم التزھیر وبدایة الصیف للتخلص من   ٦٦
األفرع المصابھ باللفحھ     وحرقھا مع مالحظة ان یكون قطع األفرع المصابھ األفرع المصابھ باللفحھ     وحرقھا مع مالحظة ان یكون قطع األفرع المصابھ 

..سم أسفل األعراض المرئیةسم أسفل األعراض المرئیة  ٦٠٦٠ــ ــ   ٤٥٤٥

ثواني ثواني   ٣٣ــ ــ   ٢٢ولمده ولمده % % ١٠١٠ــ تعقم األدوات عقب كل قطع في محلول كلور ــ تعقم األدوات عقب كل قطع في محلول كلور     ٧٧
..وتغسل األدوات بالماء في نھایة الیوم ثم تجفف وتزیت لمنع الصدأوتغسل األدوات بالماء في نھایة الیوم ثم تجفف وتزیت لمنع الصدأ



اختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربةاختیار األشجار والتغذیة وتحلیل التربة: : ثانیًا ثانیًا 

.                   .                   ــ كلما أمكنٌ تختار األصول واألصناف المقاومةــ كلما أمكنٌ تختار األصول واألصناف المقاومة  ١١

ــ اختب ر الحال ة الص حیة لألش جار خ الل تحلی ل دوري ل ألوراق واھ تم بالتس مید          ــ اختب ر الحال ة الص حیة لألش جار خ الل تحلی ل دوري ل ألوراق واھ تم بالتس مید              ٢٢

نیت  روجین ـ  ـ فوس  فور ـ  ـ نیت  روجین ـ  ـ فوس  فور ـ  ـ ((للحف  اظ عل  ي مس  توي مت  وازن م  ن العناص  ر الغذائی  ة للحف  اظ عل  ي مس  توي مت  وازن م  ن العناص  ر الغذائی  ة 

).).بوتاسیومبوتاسیوم

..ــ قم بتحلیل التربة الرشادك عن احتیاجاتھاــ قم بتحلیل التربة الرشادك عن احتیاجاتھا    ٣٣

..ــ تجنب الري بالرش ویمكن استخدام الري بالتنقیطــ تجنب الري بالرش ویمكن استخدام الري بالتنقیط    ٤٤



اعتبارات في المقاومھاعتبارات في المقاومھ: : ثالثًا ثالثًا 

..ــ حافظ علي مستوي أداء آآلت الرش ونظافتھا بصورة جیدةــ حافظ علي مستوي أداء آآلت الرش ونظافتھا بصورة جیدة  ١١

كج م  كج م    ٣٣رر٥٥( ( ــ عقب األنتھاء من التقلیم للحدیقة المصابة قم برش الحدیق ة باكملھ ا بم زیج ب وردو     ــ عقب األنتھاء من التقلیم للحدیقة المصابة قم برش الحدیق ة باكملھ ا بم زیج ب وردو       ٢٢
زی ت مع دني وذل ك    زی ت مع دني وذل ك    % % ١١مضافًا الی ھ  مضافًا الی ھ  ) ) جالون ماءجالون ماء  ١٠٠١٠٠+ + كجم جیر حي كجم جیر حي   ٣٣رر٥٥+ + كبریتات نحاس كبریتات نحاس 

..مللیمترمللیمتر  ٦٦لطول لطول عند ظھور القمم الخضراءعند ظھور القمم الخضراء

تزھی ر أو ك ل خمس ھ أی ام بالتن اوب      تزھی ر أو ك ل خمس ھ أی ام بالتن اوب      % %   ٥٠٥٠، ، % % ٥٥ــ اج ر عملی ة ال رش بالمض ادات الحیوی ة عن د       ــ اج ر عملی ة ال رش بالمض ادات الحیوی ة عن د         ٣٣
..خاصة إذا استمر الطقس دافئًا ــ ممطرًا ــ رطبًا خالل موسم التزھیرخاصة إذا استمر الطقس دافئًا ــ ممطرًا ــ رطبًا خالل موسم التزھیر

ــ امتنع عن الرش بالمبیدات الحشریة أثن اء التزھی ر ولك ن ح افظ عل ي برن امج مقاوم ة الحش رات         ــ امتنع عن الرش بالمبیدات الحشریة أثن اء التزھی ر ولك ن ح افظ عل ي برن امج مقاوم ة الحش رات           ٤٤
..خالل موسم لنموخالل موسم لنمو



أمراض النبات المتسببة عن البكتیریا الوعائیة العنیدةأمراض النبات المتسببة عن البكتیریا الوعائیة العنیدة
Plant Diseases Caused by Fastidious Vascular bacteriaPlant Diseases Caused by Fastidious Vascular bacteria

 Rickettsialike Rickettsialikeعرف     ت ھ     ذه المس     ببات فیم     ا مض     ى باس     م     عرف     ت ھ     ذه المس     ببات فیم     ا مض     ى باس     م       
Organisms (RLO)Organisms (RLO)

یصعب تنمیة ھذه المجموعة من البكتیریا على البیئ ات الص ناعیة البس یطة    یصعب تنمیة ھذه المجموعة من البكتیریا على البیئ ات الص ناعیة البس یطة    ••
..وما زال بعضھا محل دراسةوما زال بعضھا محل دراسة. . خاصة في غیاب خالیا العائلخاصة في غیاب خالیا العائل

أول أنواعھ  ا المكتش  فة ھ  ي المجموع  ة الت  ي یتح  دد وجودھ  ا ف  ي اللح  اء       أول أنواعھ  ا المكتش  فة ھ  ي المجموع  ة الت  ي یتح  دد وجودھ  ا ف  ي اللح  اء       ••
–– Fastidious Phloem Fastidious Phloemوتعرف بـإسم  وتعرف بـإسم   limited bacterialimited bacteria  

وصفت بعد ذلك في أشجار الموالح حیث أعطت إخض رارًا  زائ دًا للمجم وع    وصفت بعد ذلك في أشجار الموالح حیث أعطت إخض رارًا  زائ دًا للمجم وع    ••
الخضرىالخضرى



وجدت ھذه البكتیریا في أوعیة الخشب في العن ب المص اب   وجدت ھذه البكتیریا في أوعیة الخشب في العن ب المص اب     ١٩٧٣١٩٧٣في عام في عام ••
وأیضًا في البرسیم الحجازي المص اب ب التقزم   وأیضًا في البرسیم الحجازي المص اب ب التقزم     Pierce’sPierce’sبمرض برسس بمرض برسس 

Fastidious Xylem inhabiting bacteriaFastidious Xylem inhabiting bacteria..

عزلت بع د ذل ك م ن خش ب عدی د م ن النبات ات منھ ا الخ وخ وقص ب الس كر            عزلت بع د ذل ك م ن خش ب عدی د م ن النبات ات منھ ا الخ وخ وقص ب الس كر            ••
..والبرقوق    واللوز وأشجار االلموالبرقوق    واللوز وأشجار االلم





الصفات العامةالصفات العامة

میكرون میكرون   ٤٤--١١میكرون قطرا ومیكرون قطرا و  ٠.٥٠.٥--٠.٢٠.٢عصویات یتراوح حجمھا بین عصویات یتراوح حجمھا بین ••
..طوالطوال

..تمتلك غشاًء وجدارًا خلویًاتمتلك غشاًء وجدارًا خلویًا••

..ال تمتلك أسواطًا وشكل الخلیة مموج تموجًا خفیفاال تمتلك أسواطًا وشكل الخلیة مموج تموجًا خفیفا••

G + veG + veمعظم أنواعھا موجبة لصبغة الجرام معظم أنواعھا موجبة لصبغة الجرام ••



عدید من أنواعھا التي تصیب الخشب وضعت في الجنس الجدید المسمى بـ عدید من أنواعھا التي تصیب الخشب وضعت في الجنس الجدید المسمى بـ ••
XylellaXylella..

..تلعب بعض الحشرات دورًا في نقلھاتلعب بعض الحشرات دورًا في نقلھا••



األعراض العامة

 Fastidious Xylem Inhabiting Fastidious Xylem Inhabitingـ    بكتیری   ا الخش   ب العنی   دة   ـ    بكتیری   ا الخش   ب العنی   دة       ١١

bacteriabacteria

تقرحات علي حواف األوراقتقرحات علي حواف األوراق••

..تقزم وتدھور عام للنبات ونقص في المحصولتقزم وتدھور عام للنبات ونقص في المحصول••

ویعتقد أن ھذه األمراض ناشئة عن إنسداد أوعیة النباتات س واء بخالی ا البكتیری ا    ویعتقد أن ھذه األمراض ناشئة عن إنسداد أوعیة النباتات س واء بخالی ا البكتیری ا        

نفسھا أو بما تنتجھ من مواد مختلفةنفسھا أو بما تنتجھ من مواد مختلفة



 Fastidious Phloem Inhabiting Fastidious Phloem Inhabitingبكتیری ا اللح اء العنی دة    بكتیری ا اللح اء العنی دة    ـ   ـ       ٢٢
bacteriabacteria

إخضرار زائد في نمو النبات الخضريإخضرار زائد في نمو النبات الخضري••

تق  زم للنبات  ات وظھ  ور األوراق بش  كل ص  ولجانى وح  دوث توال  د ل  ألوراق     تق  زم للنبات  ات وظھ  ور األوراق بش  كل ص  ولجانى وح  دوث توال  د ل  ألوراق     ••
ProliferationProliferation       آي توال  د أع  داد كبی  رة م  ن األوراق الص  غیرة وظھ  ور     آي توال  د أع  داد كبی  رة م  ن األوراق الص  غیرة وظھ  ور

..عرض مكنسة الساحرةعرض مكنسة الساحرة



الحساسیة للمضادات الحیویةالحساسیة للمضادات الحیویة••

ھ   ذه الكائن   ات حساس   ة لع   دد م   ن المض   ادات الحیوی   ة مث   ل التتراس   یكلین  ھ   ذه الكائن   ات حساس   ة لع   دد م   ن المض   ادات الحیوی   ة مث   ل التتراس   یكلین  ١١..
..والبنسیلینوالبنسیلین

أظھرت التجارب أن العالج الكیماوي بھذه المضادات طریقة غیر عملیةأظھرت التجارب أن العالج الكیماوي بھذه المضادات طریقة غیر عملیة٢٢..



الحساسیة للحرارة •

حساسة للحرارة المرتفعة وعلی ة ف إن تع ریض النب ات كل ھ أو األج زاء المص ابة        حساسة للحرارة المرتفعة وعلی ة ف إن تع ریض النب ات كل ھ أو األج زاء المص ابة            

للحرارة المرتفعة یفید في المقاومة وذلك بغمر ھ ذه األج زاء ف ي الم اء الس اخن      للحرارة المرتفعة یفید في المقاومة وذلك بغمر ھ ذه األج زاء ف ي الم اء الس اخن      

  ٤٤لم دة  لم دة  ) ) مم5858ْْ  ––  ٥٠٥٠((ساعات أو ب الھواء الس اخن   ساعات أو ب الھواء الس اخن       ٣٣––  ٢٢لمدة لمدة ) ) م م 5050ْْ  ––  ٤٥٤٥((

ساعات وب ذلك تقض ى ھ ذه المعامل ة عل ي تواج د ھ ذه البكتیری ا وق د وج دت           ساعات وب ذلك تقض ى ھ ذه المعامل ة عل ي تواج د ھ ذه البكتیری ا وق د وج دت             ٨٨ـ ـ 

ھذه الطریقة نجاحًا جیدًا لمقاومة مرض یرسس في العنب وتقزم قصب السكرھذه الطریقة نجاحًا جیدًا لمقاومة مرض یرسس في العنب وتقزم قصب السكر



الفیتوبالزما واالسبیروبالزماالفیتوبالزما واالسبیروبالزما
Mollicutes (Phytoplasmas and Spiroplasmas)Mollicutes (Phytoplasmas and Spiroplasmas)

كائنات بدائی ة الن واة خالی ة م ن الج دار الخل وي أو        ١٩٦٧أكتشف في عام •
ذات جدار خلوي رقیق وذلك في لحاء عدد م ن النبات ات المص ابة ب أمراض     

توال د األوراق ف ى   .   االصفرار وأیضًا في الحشرات الناقل ة لھ ذه األم راض   
التفاح



كان المعتقد عندئذ أن ھذه األعراض سببھا فیروس ات ث م عرف ت فیم ا بع د بأنھ ا       •

 Mycoplasmalike Organismsكائن   ات ش   بیھة بالمیكوبالزم   ا   

(MLO)          وذلك لتش ابھا الظ اھري م ع المیكوبالزم ا الحقیقی ة وق د تأك د فیم ا بع د

.أنھا لیست میكوبالزما



یوجد منھا نوعان

أ ـ خالی   ا عدیم   ة الج   دار ولكنھ   ا لولبی   ة الش   كل عرف   ت باس   م س   بیروبالزما               أ ـ خالی   ا عدیم   ة الج   دار ولكنھ   ا لولبی   ة الش   كل عرف   ت باس   م س   بیروبالزما                 
SpiroplasmaSpiroplasma

..PhytoplasmaPhytoplasmaب ـ خالیا مستدیرة أو مستطیلة وغیر لولبیة وتسمى خالیا ب ـ خالیا مستدیرة أو مستطیلة وغیر لولبیة وتسمى خالیا   

توالد األوراق فى التفاح   



م  رض نب  اتي تس  بب أعراض  ًا مرض  یة وتتب  ع    م  رض نب  اتي تس  بب أعراض  ًا مرض  یة وتتب  ع      ٢٠٠٢٠٠س  جل حت  ى اآلن أكث  ر م  ن   س  جل حت  ى اآلن أكث  ر م  ن   ••

وم  ن أھ  م ھ  ذه األم  راض الم  دمرة    وم  ن أھ  م ھ  ذه األم  راض الم  دمرة      PhytopiasmaPhytopiasmaمجموع  ة الفیتوبالزم  ا  مجموع  ة الفیتوبالزم  ا  

ف ي  ف ي     X Xواص فرار العن ب وم رض    واص فرار العن ب وم رض        Pear declinePear declineم رض ت دھور الكمث رى    م رض ت دھور الكمث رى    

 Proliferation Proliferationالخوخ و توالد األوراق في التفاح الخوخ و توالد األوراق في التفاح 

تصیب أیضًا النباتات العشبیة والمستدیمة مسببة لھ ا أع راض االص فرار أھمھ ا     تصیب أیضًا النباتات العشبیة والمستدیمة مسببة لھ ا أع راض االص فرار أھمھ ا     ••

..في الخضراوات ونباتات الزینةفي الخضراوات ونباتات الزینة  Aster yellowAster yellowاصفرار االستر اصفرار االستر 

  



أما عن السیروبالزما فاألمراض التي تحدثھا ومعروفة اآلن محدودة وأھمھاأما عن السیروبالزما فاألمراض التي تحدثھا ومعروفة اآلن محدودة وأھمھا••

..مرض التحرن فى الموالحمرض التحرن فى الموالح  ••

..مرض تقزم الذرةمرض تقزم الذرة••



أمراض االصفرارأمراض االصفرار

أھم مظاھر ھذه األعراض على النبات ھو حدوث اصفرار تدریجي متماثل أو أھم مظاھر ھذه األعراض على النبات ھو حدوث اصفرار تدریجي متماثل أو ••
..إحمرار لألوراقإحمرار لألوراق

..صغر حجم األوراق وقصر العقل و تقزم النباتصغر حجم األوراق وقصر العقل و تقزم النبات••

  زائد في األفرعزائد في األفرع  ProliferationProliferationحدوث توالد  حدوث توالد  ••

  حدوث عرضحدوث عرض••

أصفرار األستر فى الخس   



إخضرار أو حدوث عفن لألزھارإخضرار أو حدوث عفن لألزھار••

نقص المحصول ینتھي بالموت للنباتاتنقص المحصول ینتھي بالموت للنباتات••

(Dieback)(Dieback)عراض االصفرار التدریجي من القمة إلى القاعدة عراض االصفرار التدریجي من القمة إلى القاعدة   تبدأ أتبدأ أ••

..قد یحدث تشوه للجذورقد یحدث تشوه للجذور••

Dieback





الوضع التقسیمىالوضع التقسیمى

مث ار ج دل ووض عھا    مث ار ج دل ووض عھا      PhytoplasmaPhytoplasmaمازال الوضع التقسیمى للـ ـفیتوبالزما   مازال الوضع التقسیمى للـ ـفیتوبالزما           
  ..مع الكائنات بدائیة النواه غیر مستقرمع الكائنات بدائیة النواه غیر مستقر

  PhytoplasmaPhytoplasmaتنمیة الــفیتوبالزما تنمیة الــفیتوبالزما ••

عل  ى بیئ  ات ص  ناعیة ل  ذلك فل  م عل  ى بیئ  ات ص  ناعیة ل  ذلك فل  م   PhytoplasmaPhytoplasmaال یمك  ن حت  ى اآلن تنمی  ة ال  ـ ال یمك  ن حت  ى اآلن تنمی  ة ال  ـ       
  PhytoplasmaPhytoplasmaیسجل حتى اآلن إح داث ع دوى ص ناعیة لنبات ات س لیمة ب ـ       یسجل حتى اآلن إح داث ع دوى ص ناعیة لنبات ات س لیمة ب ـ       

..معزولة من نباتات مصابةمعزولة من نباتات مصابة
  



أمراض النبات المتسببة عن الفیروساتأمراض النبات المتسببة عن الفیروسات
Plant Diseases Caused by VirusesPlant Diseases Caused by Viruses

::تـقـدیـمتـقـدیـم  

ص غیر للغای ة ال یمك ن    ص غیر للغای ة ال یمك ن      NucleoproteinNucleoproteinالفیروس عبارة عن ب روتین ن ووي   الفیروس عبارة عن ب روتین ن ووي     

مش  اھدتھ بالمیكرس  كوب الض  وئي ویتك  اثر ف  ي األنس  جة الحی  ة فق  ط ول  ھ الق  درة  مش  اھدتھ بالمیكرس  كوب الض  وئي ویتك  اثر ف  ي األنس  جة الحی  ة فق  ط ول  ھ الق  درة  

وكل الفیروسات متطفلة داخل الخالیا وتسبب أعدادأ كبیرة وكل الفیروسات متطفلة داخل الخالیا وتسبب أعدادأ كبیرة . . علي أحداث المرضعلي أحداث المرض

من األمراض لكل التكوینات من الخالیا الحیة إعتبارا من الكائن ات الحی ة بدائی ة    من األمراض لكل التكوینات من الخالیا الحیة إعتبارا من الكائن ات الحی ة بدائی ة    

  ..النواة حتى النباتات الكبیرة والحیواناتالنواة حتى النباتات الكبیرة والحیوانات



بـعض الـفیروسات تـھاجم اإلن ـسان وال ـحیوان أو ك ـالھما وت ـسبب لھم ا أمراض ًا مث ل األنفل ونزا         بـعض الـفیروسات تـھاجم اإلن ـسان وال ـحیوان أو ك ـالھما وت ـسبب لھم ا أمراض ًا مث ل األنفل ونزا         ••
InfluenzaInfluenza   ـ  ـ ش  لل األطف  ال ـ  ـ ش  لل األطف  الPolioPolio   ـ  ـ م  رض الكل  ب ـ  ـ م  رض الكل  بRabiesRabies   ـ  ـ الج  دري ـ  ـ الج  دريSmallpoxSmallpox   ـ  ـ ـ  ـ

..الخالخ..… Warts …..Wartsالسنط السنط 

ال   بعض یھ   اجم النبات   ات وبعض   ھا یھ   اجم الكائن   ات الحی   ة الدقیق   ة مث   ل الفطری   ات والبكتیری   ا       ال   بعض یھ   اجم النبات   ات وبعض   ھا یھ   اجم الكائن   ات الحی   ة الدقیق   ة مث   ل الفطری   ات والبكتیری   ا       ••
..والمیكوبالزماوالمیكوبالزما

وإن ك  ان ھن  اك فیروس  ات جدی  دة   وإن ك  ان ھن  اك فیروس  ات جدی  دة     ٢٠٠٠٢٠٠٠الع  دد الكل  ى للفیروس  ات المعروف  ة حت  ى اآلن ح  والي    الع  دد الكل  ى للفیروس  ات المعروف  ة حت  ى اآلن ح  والي    ••

..تھاجم النباتات محدثة لھا أمراضًاتھاجم النباتات محدثة لھا أمراضًا) ) فیروسفیروس  ٥٠٠٥٠٠((وحوالي ربع  ھذا العدد وحوالي ربع  ھذا العدد . . تكتشف كل شھرتكتشف كل شھر



ویمك  ن لفی  روس مع  ین أن یص  یب نبات  ات م  ن ن  وع واح  د أو ع  دة أن  واع نباتی  ة كم  ا أن ك  ل ن  وع  ویمك  ن لفی  روس مع  ین أن یص  یب نبات  ات م  ن ن  وع واح  د أو ع  دة أن  واع نباتی  ة كم  ا أن ك  ل ن  وع  ••
نباتي عادة ما یھاجم بعدة أنواع من الفیروسات كما أن النبات الواحد یمكن أن یص اب ب أكثر م ن    نباتي عادة ما یھاجم بعدة أنواع من الفیروسات كما أن النبات الواحد یمكن أن یص اب ب أكثر م ن    

. . فیروسفیروس

ب  الرغم م  ن أن الفیروس  ات عوام  ل مرض  یة تش   ترك م  ع الكائن  ات الحی  ة األخ  رى ف  ي ق   درتھا           ب  الرغم م  ن أن الفیروس  ات عوام  ل مرض  یة تش   ترك م  ع الكائن  ات الحی  ة األخ  رى ف  ي ق   درتھا           ••
..الوراثیة على إزدیاد أعدادھا فإنھا تسلك أیضًا سلوك الجزيء الكیماويالوراثیة على إزدیاد أعدادھا فإنھا تسلك أیضًا سلوك الجزيء الكیماوي

وبالرغم من أن الفیروسات یمكن أن تأخذ عده أشكال فإنھا غالبًا ما تكون عص ویة أو خیطی ھ أو   وبالرغم من أن الفیروسات یمكن أن تأخذ عده أشكال فإنھا غالبًا ما تكون عص ویة أو خیطی ھ أو   ••
..متعددة األسطح أو متباینة عن ھذه األشكالمتعددة األسطح أو متباینة عن ھذه األشكال



وفي كل فیروس من الفیروسات النباتیة یوجد ن وع  وفي كل فیروس من الفیروسات النباتیة یوجد ن وع   DNA DNAأو أو   RNARNAتتركب الفیروسات إما من تتركب الفیروسات إما من ••
واحد من أنواع البروتینات وبعض الفیروسات الكبیرة تحتوى علي أكثر من نوع بروتین ى ولك ل   واحد من أنواع البروتینات وبعض الفیروسات الكبیرة تحتوى علي أكثر من نوع بروتین ى ولك ل   

..بروتین دور مختلف عن اآلخربروتین دور مختلف عن اآلخر

الفیروسات ال تنتج أي نوع م ن التراكی ب مث ل الج راثیم ولكنھ ا تتناس خ ف ي داخ ل الخالی ا الحی ة           الفیروسات ال تنتج أي نوع م ن التراكی ب مث ل الج راثیم ولكنھ ا تتناس خ ف ي داخ ل الخالی ا الحی ة           ••
..لتكوین فیروسات جدیدةلتكوین فیروسات جدیدة

تس  بب  الفیروس  ات أمراض  ًا ولكنھ  ا ال تقت  ل النبات  ات بإس  تھالكھا الغ  ذاء م  ن الخالی  ا أوبواس  طة    تس  بب  الفیروس  ات أمراض  ًا ولكنھ  ا ال تقت  ل النبات  ات بإس  تھالكھا الغ  ذاء م  ن الخالی  ا أوبواس  طة    ••
ولكنھ   ا تس  تخدم الم  واد الخلوی   ة وتأخ  ذ لھ   ا مكان  ًا ف  ي الخالی   ا محدث  ھ خل   ل       ولكنھ   ا تس  تخدم الم  واد الخلوی   ة وتأخ  ذ لھ   ا مكان  ًا ف  ي الخالی   ا محدث  ھ خل   ل       . . إل  خ إل  خ ..……الس  موم  الس  موم  

..وإضطرابًا یؤدى إلى تطور غیر عادى في الخالیا واألعضاء النباتیةوإضطرابًا یؤدى إلى تطور غیر عادى في الخالیا واألعضاء النباتیة



صفات الفیروسات النباتیةصفات الفیروسات النباتیة

تختلف الفیروسات النباتیة عن بقیة المسببات المرضیة في النبات لیس فقط في تختلف الفیروسات النباتیة عن بقیة المسببات المرضیة في النبات لیس فقط في     

وأیض ًا ف ي البس اطة ف ي التركی ب الكیم اوي والطبیع ي ـ         وأیض ًا ف ي البس اطة ف ي التركی ب الكیم اوي والطبیع ي ـ         . . الحجم ولكن في الشكلالحجم ولكن في الشكل

وطرق العدوى واالنتقال ف ي العائ ل واالنتش ار ك ذلك ف ي األع راض الت ي تنتجھ ا         وطرق العدوى واالنتقال ف ي العائ ل واالنتش ار ك ذلك ف ي األع راض الت ي تنتجھ ا         

وحیث أنھا صغیرة جدًا وش فافة فإن ھ ال یمك ن مش اھدتھا أو تق دیرھا      وحیث أنھا صغیرة جدًا وش فافة فإن ھ ال یمك ن مش اھدتھا أو تق دیرھا      . . في النباتفي النبات

..بالطرق المعروفة والفیروسات لیست خالیا وال تحتوى علي خالیابالطرق المعروفة والفیروسات لیست خالیا وال تحتوى علي خالیا



تقدیر الفیروساتتقدیر الفیروسات

ال یمك  ن مش  اھدة الفیروس  ات داخ  ل النب  ات بواس  طة المیكرس  كوب الض  وئي عل  ى ال  رغم م  ن أن    ال یمك  ن مش  اھدة الفیروس  ات داخ  ل النب  ات بواس  طة المیكرس  كوب الض  وئي عل  ى ال  رغم م  ن أن    ••
..یمكن مشاھدتھا في الخالیا المصابةیمكن مشاھدتھا في الخالیا المصابة) ) بللوریةبللوریة((بعض الفیروسات تحتوى على أجسام كرستیلیة بعض الفیروسات تحتوى على أجسام كرستیلیة 

عند عمل قطاعات أو أخذ عصیر خلوي مص اب یمك ن فحص ة بالمیكرس كوب اإللكترون ي وعندئ ذ        عند عمل قطاعات أو أخذ عصیر خلوي مص اب یمك ن فحص ة بالمیكرس كوب اإللكترون ي وعندئ ذ        ••
. . یمكن مشاھدة جزیئات الفیروس وقد ال یمكن مشاھدتھایمكن مشاھدة جزیئات الفیروس وقد ال یمكن مشاھدتھا

الطرق الحالیة لتقدیر الفیروسات تعتمد على نقل الفیروسات م ن النبات ات المص ابة إل ي الس لیمة      الطرق الحالیة لتقدیر الفیروسات تعتمد على نقل الفیروسات م ن النبات ات المص ابة إل ي الس لیمة      ••
::بعدة    طرق منھا بعدة    طرق منھا 

..ـ المسح بواسطة العصیر النباتيـ المسح بواسطة العصیر النباتي  ٣٣ـ التطعیم ـ التطعیم   ٢٢ـ البرعمة ـ البرعمة   ١١    ••



توجد طرق أخرى للنقل بواس طة إس تخدام   الحش رات الناقل ة والنطاط ات وذل ك       توجد طرق أخرى للنقل بواس طة إس تخدام   الحش رات الناقل ة والنطاط ات وذل ك       ••

..إلثبات وجود الفیروساتإلثبات وجود الفیروسات

معظ   م ھ   ذه الط   رق ال تمی   ز إذا م   ا ك   ان المس   بب فی   روس أو میكوبالزم   ا أو     معظ   م ھ   ذه الط   رق ال تمی   ز إذا م   ا ك   ان المس   بب فی   روس أو میكوبالزم   ا أو     ••

Fastidious vascular bacteria Fastidious vascular bacteria  . . واألس  لوب األمث  ل ھ  و مش  اھدة واألس  لوب األمث  ل ھ  و مش  اھدة

وتص بح الطریق ة األكی دة إلثب ات وج ود الفی روس ف ي النب ات         وتص بح الطریق ة األكی دة إلثب ات وج ود الفی روس ف ي النب ات         . . المسبب المرض ى المسبب المرض ى 

..ھي التنقیة ثم الفحص بالمیكرسكوب اإللكتروني وأیضًا بالطرق السیرولوجیةھي التنقیة ثم الفحص بالمیكرسكوب اإللكتروني وأیضًا بالطرق السیرولوجیة



مورفولوجیا الفیروساتمورفولوجیا الفیروسات

  Rigid rodsRigid rodsتأخذ الفیروسات النباتی ة أش كاال مختلف ة منھ ا عص ویات ص لبة       تأخذ الفیروسات النباتی ة أش كاال مختلف ة منھ ا عص ویات ص لبة       ••
Flexuous threadsFlexuous threadsأو عـلي شكـل خـیوط متعرجة أو عـلي شكـل خـیوط متعرجة 

 Spherical (Isometric or Spherical (Isometric orأو كروی   ة أو كروی   ة   Bacillus likeBacillus likeأو أو   ••
PolyhyderalPolyhyderal



عب  ارة ع  ن عص  ویات ص  لبة حجمھ  ا عب  ارة ع  ن عص  ویات ص  لبة حجمھ  ا   TMVTMVبع  ض الفیروس  ات المس  تطیلة مث  ل بع  ض الفیروس  ات المس  تطیلة مث  ل ••
15 15 X X 300 300 nmnm..

–– 10 10ح ـجمھا   ح ـجمھا     Potato virus x (pvx)Potato virus x (pvx)ال ـخیطیة الـمتعرج ـة مـــــ ـثل    ال ـخیطیة الـمتعرج ـة مـــــ ـثل    ••
30 30 X X 480 480 nmnm

..nmnm 2000 2000یصل طولھ إلى یصل طولھ إلى   Citrus tristezaCitrus tristezaفیروس التراستیزا فیروس التراستیزا ••

..nmnm 17 17وأقلھا حوالي وأقلھا حوالي    nm nm 80 80الكرویات أقطارھا تصل إلى الكرویات أقطارھا تصل إلى ••



تركیب الحامض النووي للفیروسات النباتیة

ویوج  د ویوج  د  RNA RNAمعظ  م الفیروس  ات النباتی  ة یتك  ون الح  امض الن  ووى فیھ  ا م  ن    معظ  م الفیروس  ات النباتی  ة یتك  ون الح  امض الن  ووى فیھ  ا م  ن    ••
DNADNAفیروس معروف أن المادة النوویة فیھا ھى فیروس معروف أن المادة النوویة فیھا ھى   ٢٤٢٤حوالي حوالي 

Satellite virusesSatellite virusesالفیروسات المرافقة الفیروسات المرافقة ••

ھ  ي فیروس  ات مرافق  ة لفیروس  ات معین  ة تعتم  د علیھ  ا ف  ي تناس  خھا وأح  داث        ھ  ي فیروس  ات مرافق  ة لفیروس  ات معین  ة تعتم  د علیھ  ا ف  ي تناس  خھا وأح  داث        ••
الع  دوى وغالب  ًا م  ا تعم  ل عل  ى خف  ض كف  اءة الفی  روس األص  لي ف  ي التناس  خ و    الع  دوى وغالب  ًا م  ا تعم  ل عل  ى خف  ض كف  اءة الفی  روس األص  لي ف  ي التناس  خ و    

إحداث العدوى فھي تسلك سلوك الطفیل المصاحب للفیروس األصليإحداث العدوى فھي تسلك سلوك الطفیل المصاحب للفیروس األصلي



••ViroidsViroids

–– 250 250ص غیر ج دًا یتك ون ع ادة م ن      ص غیر ج دًا یتك ون ع ادة م ن       RNA RNAمن من   Single StrandSingle Strandعبارة عن عبارة عن    نیوكلیتی ده وھ و ق ادر    نیوكلیتی ده وھ و ق ادر      400400
..علي إحداث األمراض النباتیةعلي إحداث األمراض النباتیة

••VirusoidsVirusoids

أي أي   RNARNAحلقي فردى لكنھ یوجد داخل الفیروس نفس ھ المك ون م ن    حلقي فردى لكنھ یوجد داخل الفیروس نفس ھ المك ون م ن      RNARNAتشبھ الفیرودات فھى تتكون من تشبھ الفیرودات فھى تتكون من     
أنھ جزء من المادة الوراثیة لھ وعلیھ فإنھ ال یقوى بمفرده على إح داث ع دوى كم ا أن الفی روس ال یق وى      أنھ جزء من المادة الوراثیة لھ وعلیھ فإنھ ال یقوى بمفرده على إح داث ع دوى كم ا أن الفی روس ال یق وى      

..على إحداث عدوى بدونھ فھي عالقة تصاحب إجباریةعلى إحداث عدوى بدونھ فھي عالقة تصاحب إجباریة

••Sateleite RNAsSateleite RNAs

لبعض الفیروس ات المركب ة ویعتق د أن ل ھ     لبعض الفیروس ات المركب ة ویعتق د أن ل ھ     ) ) VirionsVirions((صغیر موجود فى جزئي الفیرس صغیر موجود فى جزئي الفیرس   RNAsRNAsعبارة عن عبارة عن     
..النباتى وربما یكون ھو المسئول عن حمایة العائل من االصابة الفیروسیةالنباتى وربما یكون ھو المسئول عن حمایة العائل من االصابة الفیروسیة  RNARNAعالقة بـ عالقة بـ 



إنتقال وتوزیع الفیروسات في النباتإنتقال وتوزیع الفیروسات في النبات

لحدوث الع دوى فإن ھ عل ى الفی روس أن یتنق ل م ن خلی ة ألخ رى وأن یح دث ل ھ           لحدوث الع دوى فإن ھ عل ى الفی روس أن یتنق ل م ن خلی ة ألخ رى وأن یح دث ل ھ           ••

وف ي حركت ھ م ن خلی ة     وف ي حركت ھ م ن خلی ة     . . تناسخ في معظم أن لم یكن ك ل الخالی ا ـ أي ینتق ل فیھ ا     تناسخ في معظم أن لم یكن ك ل الخالی ا ـ أي ینتق ل فیھ ا     

الخی  وط الخی  وط (( Plasmodesmata Plasmodesmataألخ  رى یس  لك طریق  ة خ  الل البالزمودزمات  ا   ألخ  رى یس  لك طریق  ة خ  الل البالزمودزمات  ا   

وعلی  ھ ف  إن الفی  روس ال یمكن  ھ  وعلی  ھ ف  إن الفی  روس ال یمكن  ھ  ) ) الموص  لة ب  ین برتوبالس  ت الخالی  ا المتج  اورة  الموص  لة ب  ین برتوبالس  ت الخالی  ا المتج  اورة  

االنتقال م ن خلی ة ألخ رى إال إذا أص یبت الـ ـخالیا وحـ ـدث ل ھ تـ ـناسخ  ب داخلھا          االنتقال م ن خلی ة ألخ رى إال إذا أص یبت الـ ـخالیا وحـ ـدث ل ھ تـ ـناسخ  ب داخلھا          

). ). خلیةخلیة  ١٠١٠ـ ـ   ٨٨((یوم یوم / / مللیمترمللیمتر  ١١ویحدث التحرك عادة بمعدل ویحدث التحرك عادة بمعدل 



بمج  رد دخ  ول الفی  روس إل  ى اللح  اء فإن  ھ یتح  رك بس  رعة تج  اه من  اطق النم  و       بمج  رد دخ  ول الفی  روس إل  ى اللح  اء فإن  ھ یتح  رك بس  رعة تج  اه من  اطق النم  و       ••
خاص    ة المرس    تیمات القمی    ة أو إل    ى من    اطق تخ    زین الغ    ذاء مث    ل ال    درنات   خاص    ة المرس    تیمات القمی    ة أو إل    ى من    اطق تخ    زین الغ    ذاء مث    ل ال    درنات   

فعلى سبیل المثال فإن فیروسات البط اطس عن دما تص یب األوراق    فعلى سبیل المثال فإن فیروسات البط اطس عن دما تص یب األوراق    . . والریزوماتوالریزومات
القاعدیة للنباتات السلیمة فإن الفیروس یتحرك بسرعة إلى الس اق ولك ن عن دما    القاعدیة للنباتات السلیمة فإن الفیروس یتحرك بسرعة إلى الس اق ولك ن عن دما    

. . ُیكون النبات الدرنات فإن الفیرس ال یتحرك ألعلى ولكن ھ یتح رك تج اه ال درنات    ُیكون النبات الدرنات فإن الفیرس ال یتحرك ألعلى ولكن ھ یتح رك تج اه ال درنات    
وعل  ي أي ح  ال فبمج  رد دخ  ول الفی  روس إل  ى اللح  اء فإن  ھ ینتش  ر جھازی  ًا ف  ي       وعل  ي أي ح  ال فبمج  رد دخ  ول الفی  روس إل  ى اللح  اء فإن  ھ ینتش  ر جھازی  ًا ف  ي       

..النباتالنبات



أما حدوث أعراض موضعیة للفیروس فھذا یشیر إل ى تواج د جزیئ ات الفی روس     أما حدوث أعراض موضعیة للفیروس فھذا یشیر إل ى تواج د جزیئ ات الفی روس     ••

ف  ى ھ  ذا المك  ان وح  دوث اإلص  ابة حی  ث أن  ھ ف  ي كثی  ر م  ن الح  االت تمت  د ھ  ذه        ف  ى ھ  ذا المك  ان وح  دوث اإلص  ابة حی  ث أن  ھ ف  ي كثی  ر م  ن الح  االت تمت  د ھ  ذه        

..اإلصابات وتتسع لتتحول إلى أعراض مرضیة وعائیةاإلصابات وتتسع لتتحول إلى أعراض مرضیة وعائیة

وم  ن أمثل  ة الفیروس  ات ذات اإلص  ابات الوعائی  ة فی  روس ألتف  اف االوراق ف  ى      وم  ن أمثل  ة الفیروس  ات ذات اإلص  ابات الوعائی  ة فی  روس ألتف  اف االوراق ف  ى      ••

Potato leaf roll (PLR)Potato leaf roll (PLR)البطاطس البطاطس 

والفیروس  ات المس  ببة للموزای  ك لیس  ت دائم  ًا مح  دده االنتش  ار ب  ل توج  د أنظم  ة  والفیروس  ات المس  ببة للموزای  ك لیس  ت دائم  ًا مح  دده االنتش  ار ب  ل توج  د أنظم  ة  ••

  مختلفة لتواجدھامختلفة لتواجدھا



ــــ: : األعراض التي تسببھا الفیروسات النباتیة األعراض التي تسببھا الفیروسات النباتیة 

أش  ھر األع  راض الت  ي تس  ببھا الفیروس  ات النباتی  ة ھ  ي نق  ص مع  دل النم  و ف  ي    أش  ھر األع  راض الت  ي تس  ببھا الفیروس  ات النباتی  ة ھ  ي نق  ص مع  دل النم  و ف  ي    ••
. . النباتات وبالتالي نقص إنتاجیة المحاصیل لقصر عمر النباتات المصابةالنباتات وبالتالي نقص إنتاجیة المحاصیل لقصر عمر النباتات المصابة

..التأثیرات السابقة ربما تكون شدیدة بحیث یسھل مشاھدتھا بالعین المجردةالتأثیرات السابقة ربما تكون شدیدة بحیث یسھل مشاھدتھا بالعین المجردة••

تظھ  ر األع  راض ع  ادة وبش  دة عل  ي األوراق ولك  ن ف  ي أح  وال أخ  ري  تس  بب       تظھ  ر األع  راض ع  ادة وبش  دة عل  ي األوراق ولك  ن ف  ي أح  وال أخ  ري  تس  بب       ••
الفیروسات أعراضًا  شدیدة الوضوح علي الس یقان والثم ار والج ذور كم ا ق د ال      الفیروسات أعراضًا  شدیدة الوضوح علي الس یقان والثم ار والج ذور كم ا ق د ال      

..تظھر أعراضًا علي األوراق بالمرةتظھر أعراضًا علي األوراق بالمرة



معظم األعراض التي تحدث في الحقول تكون نتیجة إص ابھ جھازی ھ حی ث ینتق ل     معظم األعراض التي تحدث في الحقول تكون نتیجة إص ابھ جھازی ھ حی ث ینتق ل     ••

..الفیروس جھازیًا في النباتالفیروس جھازیًا في النبات

عدی  د م  ن الفیروس  ات تح  دث ع  دوى ل  بعض العوائ  ل دون ظھ  ور أي أع  راض       عدی  د م  ن الفیروس  ات تح  دث ع  دوى ل  بعض العوائ  ل دون ظھ  ور أي أع  راض       ••

وت ـسمى  وت ـسمى    Latent virusesLatent virusesمرئی ة علیھ ا وت ـسمى ھ ـذه ال ـفیروسات ب ـإسم       مرئی ة علیھ ا وت ـسمى ھ ـذه ال ـفیروسات ب ـإسم       

العوائل فـي ھـذه الـحالة العوائل فـي ھـذه الـحالة 

..  Symptomless carriersSymptomless carriersبـــ بـــ           



في أح وال أخ ري نج د أن بع ض النبات ات المص ابة تظ ل ذات مظھ ر س لیم عق ب           في أح وال أخ ري نج د أن بع ض النبات ات المص ابة تظ ل ذات مظھ ر س لیم عق ب           ••
إال أن ھ ف ي ظ روف    إال أن ھ ف ي ظ روف     Masked symptoms Masked symptomsالعدوى وتسمي ھذه األعراض العدوى وتسمي ھذه األعراض 

معینة م ن الرطوب ة والح رارة یظھ ر علیھ ا أعراض ًا ش دیدة أو ح ادة ت ؤدي إل ى           معینة م ن الرطوب ة والح رارة یظھ ر علیھ ا أعراض ًا ش دیدة أو ح ادة ت ؤدي إل ى           
..موت النباتات كلیًا موت النباتات كلیًا 

  MosaicsMosaicsومـن أشـھر األمـراض الـجھازیة أمـراض الـموزایك ومـن أشـھر األمـراض الـجھازیة أمـراض الـموزایك ••



ما ھو الموزایك؟ما ھو الموزایك؟

ھ  ى من  اطق خض  راء فاتح  ة أو ص  فراء أو من  اطق بیض  اء ممتزج  ة باألخض  ر         ھ  ى من  اطق خض  راء فاتح  ة أو ص  فراء أو من  اطق بیض  اء ممتزج  ة باألخض  ر         ••

الع  ادي تظھ  ر عل  ى األوراق أو الثم  ار أو من  اطق بیض  اء ممتزج  ة بمن  اطق م  ن    الع  ادي تظھ  ر عل  ى األوراق أو الثم  ار أو من  اطق بیض  اء ممتزج  ة بمن  اطق م  ن    

األل   وان لألزھ   ار والثم   ار وأعتم   ادًا عل   ي كثاف   ة ونظ   ام التل   ون ف   إن أع   راض  األل   وان لألزھ   ار والثم   ار وأعتم   ادًا عل   ي كثاف   ة ونظ   ام التل   ون ف   إن أع   راض  

ــــ: : الموزایك توصف بأحد أو أكثر من الصفات اآلتیةالموزایك توصف بأحد أو أكثر من الصفات اآلتیة



•• 1 1 –– MottlingMottling برقشةبرقشة

•• 2 2 –– Streak                             Streak                             تخطیطتخطیط

•• 3 3 –– Ring pattern               Ring pattern               نظام حلقينظام حلقي

•• 4 4 –– Veinclearing         Veinclearing         شفافیة العروقشفافیة العروق

•• 5 5 –– Vein banding         Vein banding         ارتباط العروقارتباط العروق

•• 6 6 –– Chlorotic spotting        Chlorotic spotting        صفراءصفراء

•• 77-- Line pattern                 Line pattern                 نظام خطينظام خطي

••



Ring spotsالـتبقعات الـحلقیة 



– 1 برقشة  Mottling

– 2 تخطیط Streak







إنتقال الفیروسات النباتیةإنتقال الفیروسات النباتیة

ال تنتقل الفیروسات عن طریق الریاح أو الماء أو عن طری ق بقای ا النبات ات إل ى     ال تنتقل الفیروسات عن طریق الریاح أو الماء أو عن طری ق بقای ا النبات ات إل ى     ••

النبات  ات الس  لیمة،  ولك  ن الب  د م  ن ح  دوث خ  دش یس  مح ب  دخول الفی  روس إل  ي   النبات  ات الس  لیمة،  ولك  ن الب  د م  ن ح  دوث خ  دش یس  مح ب  دخول الفی  روس إل  ي   

النباتالنبات



ــــ: : وتنتقل الفیروسات بأحد الطرق اآلتیة وتنتقل الفیروسات بأحد الطرق اآلتیة 

..ــ التكاثر الخضريــ التكاثر الخضري  ١١

..ــ التكاثر المیكانیكيــ التكاثر المیكانیكي    ٢٢

..ــ عن طریق البذورــ عن طریق البذور  ٣٣

..ــ عن طریق حبوب اللقاحــ عن طریق حبوب اللقاح  ٤٤

ــ عن طریق الحشراتــ عن طریق الحشرات  ٥٥
..واالكاروساتواالكاروسات   Mites Mitesــ عن طریق الحلم ــ عن طریق الحلم   ٦٦

..ــ عن طریق النیماتوداــ عن طریق النیماتودا  ٧٧

..ــ عن طریق نطاطات األوراقــ عن طریق نطاطات األوراق  ٨٨

..ــ عن طریق الفطریاتــ عن طریق الفطریات  ٩٩



مقاومة الفیروسات النباتیةمقاومة الفیروسات النباتیة
Control of Plant virusesControl of Plant viruses

تقاوم األمراض الفیروسیة عن طریق إبعاد الفیروسات عن العائل بإتباع أنظمة الحج ر الزراع ي    تقاوم األمراض الفیروسیة عن طریق إبعاد الفیروسات عن العائل بإتباع أنظمة الحج ر الزراع ي    ••
 Quarantine , Inspection and Quarantine , Inspection and.      (.      (والفح  ص المتك   رر  وإعتم   اد التق   اوي والفح  ص المتك   رر  وإعتم   اد التق   اوي 

Certification Certification   ((

یصبح الحجر الزراعي في بعض األحوال عدیم الفائدة في حالة عدم ظھور أع راض مرئی ة عل ي    یصبح الحجر الزراعي في بعض األحوال عدیم الفائدة في حالة عدم ظھور أع راض مرئی ة عل ي    ••
..البذور والدرنات واألبصال والشتالتالبذور والدرنات واألبصال والشتالت

لتقلی ل اللق  اح الفیروس ي ی  تم ال تخلص م  ن النبات ات المص  ابة وأیض ًا الحش  رات والحش ائش الت  ي       لتقلی ل اللق  اح الفیروس ي ی  تم ال تخلص م  ن النبات ات المص  ابة وأیض ًا الحش  رات والحش ائش الت  ي       ••
..تعمل كعوائل ثانویة وكذلك تبخیر التربة في حالة وجود نیماتودا ناقلة لألمراض الفیروسیةتعمل كعوائل ثانویة وكذلك تبخیر التربة في حالة وجود نیماتودا ناقلة لألمراض الفیروسیة



ال  خ خالی  ة م  ن اإلص  ابات الفیروس  یة أھ  م وس  یلة    ال  خ خالی  ة م  ن اإلص  ابات الفیروس  یة أھ  م وس  یلة    .. .. ……یعتب  ر إس  تخدام ب  ذور ودرن  ات وأبص  ال   یعتب  ر إس  تخدام ب  ذور ودرن  ات وأبص  ال   ••
..للمقاومةللمقاومة

یمكن اللج وء إل ى الط رق الس یرولوجیة الختب ار االمھ ات المس تخدمة ف ي إنت اج الب ذور بواس طة            یمكن اللج وء إل ى الط رق الس یرولوجیة الختب ار االمھ ات المس تخدمة ف ي إنت اج الب ذور بواس طة            ••
..ELISAELISAإختبار إختبار 

من الثابت أن قوة أو ص حة النبات ات ال یعطیھ ا ص فة المقاوم ة أو المناع ة لألم راض الفیروس یة         من الثابت أن قوة أو ص حة النبات ات ال یعطیھ ا ص فة المقاوم ة أو المناع ة لألم راض الفیروس یة         ••
  ..وأن تربیة النبات المقاومة لألمراض الفیروسیة ضرورة ال یمكن إغفالھا في برامج المقاومةوأن تربیة النبات المقاومة لألمراض الفیروسیة ضرورة ال یمكن إغفالھا في برامج المقاومة



ف  ي بع  ض العوائ  ل ف  إن النبات  ات بس  اللة مض  عفة م  ن الفی  روس یحمیھ  ا م  ن شراس  ة الس  اللة           ف  ي بع  ض العوائ  ل ف  إن النبات  ات بس  اللة مض  عفة م  ن الفی  روس یحمیھ  ا م  ن شراس  ة الس  اللة           ••
..Cross protectionCross protectionالممرضة ویسمي ذلك بالحمایة التھجینیة الممرضة ویسمي ذلك بالحمایة التھجینیة 

أما في داخ ل النبات ات نفس ھا ف یمكن تثب یط الفی روس بالمعامل ة الحراری ة فعن د تع ریض االج زاء            أما في داخ ل النبات ات نفس ھا ف یمكن تثب یط الفی روس بالمعامل ة الحراری ة فعن د تع ریض االج زاء            ••
م لعدة دقائق أو ساعات یعمل عل ي ال تخلص   م لعدة دقائق أو ساعات یعمل عل ي ال تخلص     4ْ54ْ5ــ ــ   ٣٥٣٥التكاثریة للغمر في الماء الساخن لدرجة التكاثریة للغمر في الماء الساخن لدرجة 

..من الفیروساتمن الفیروسات

تــوضع الــنباتات ســریعة الــنمو فـي بـیوت زجـاجیة عـند  درجـات حـرارة تـتراوح بـینتــوضع الــنباتات ســریعة الــنمو فـي بـیوت زجـاجیة عـند  درجـات حـرارة تـتراوح بـین••

م ولمدة أسابیع أو أیام أو حتي أشھر حت ى یص بح النب ات س لیمًا خالی ًا م ن اإلص ابة          م ولمدة أسابیع أو أیام أو حتي أشھر حت ى یص بح النب ات س لیمًا خالی ًا م ن اإلص ابة            0ْ40ْ4ـــ ـــ   ٣٥٣٥  ••
..الفیروسیةالفیروسیة



یمكن أیضا إنتاج نباتات سلیمة من النبات ات المص ابة بزراع ة مرس تیمات القم م      یمكن أیضا إنتاج نباتات سلیمة من النبات ات المص ابة بزراع ة مرس تیمات القم م      ••
ْ ْ   ٣٠٣٠ـ ـ     ٢٨٢٨س م عل ي درج ة    س م عل ي درج ة    ١١مللیمتر إلى  مللیمتر إلى    ٠.١٠.١النامیة للبادرات والجذور بطول النامیة للبادرات والجذور بطول 

..  Tissue  CultureTissue  Cultureم ، من خالل مزارع األنسجة م ، من خالل مزارع األنسجة 

ال توجد مقاومة كیماویة متوافرة علي المستوي الحقل ى ب الرغم م ن أن بعض ھا     ال توجد مقاومة كیماویة متوافرة علي المستوي الحقل ى ب الرغم م ن أن بعض ھا     ••
..أعطي نتائج جیدة في مقاومة الفیروسات في الحقلأعطي نتائج جیدة في مقاومة الفیروسات في الحقل  RibavirinRibavirinمثل مثل 

ینش  ط النم  و ع  ن   ینش  ط النم  و ع  ن     Gibberellic acidGibberellic acidوج  د أن رش منظم  ات النم  و مث  ل   وج  د أن رش منظم  ات النم  و مث  ل   ••
..طریق تنشیط  نمو النبات ویمنع تقدم المرض الفیروسىطریق تنشیط  نمو النبات ویمنع تقدم المرض الفیروسى



أھم الفیروسات التي تصیب المحاصیل

Virus diseases of tomatoVirus diseases of tomatoـ فیروسات الطماطم            ـ فیروسات الطماطم                ١١

                           Tomato Mosaic                   Tomato Mosaicأ ــ موزیك الطماطم           أ ــ موزیك الطماطم             

Tobacco MosaicTobacco Mosaic                  ب ــ موزیك الدخانب ــ موزیك الدخان  

   Tomato Ring spot   Tomato Ring spot--جج  

Tomato Spotted wiltTomato Spotted wilt    --دد  



Virus diseases of potatoVirus diseases of potatoــ فیروسات البطاطس ــ فیروسات البطاطس   ٢٢

::وأھمھاوأھمھا      ViroidsViroidsفیروس وفیروس و  ٢٠٢٠تصاب بحوالي تصاب بحوالي ••

••Potato Leafbroll virusPotato Leafbroll virus

••Potato viruses Y  &  XPotato viruses Y  &  X

••Potato Spindle tuber viroidsPotato Spindle tuber viroids



Virus diseases of CucurbitsVirus diseases of Cucurbitsـ فیروسات العائلة القرعیة     ـ فیروسات العائلة القرعیة         ٣٣

:  :  فیروس أھمھا فیروس أھمھا   ٢٠٢٠الخیار والكوسة والقرع العسلي والكنتالوب والبطیخ وھذه تصاب بحوالي الخیار والكوسة والقرع العسلي والكنتالوب والبطیخ وھذه تصاب بحوالي ••

••Cucumber MosaicCucumber Mosaic

••Squash MosaicSquash Mosaic

••Watermelon MosaicWatermelon Mosaic

Crucifers Virus diseases ofCrucifers Virus diseases ofــ فیروسات العائلة الصلبیة     ــ فیروسات العائلة الصلبیة         ٤٤

فیروسات أھمھا  فیروسات أھمھا    ٨٨ــــ  ٦٦الخ وھذه تصاب بحوالي الخ وھذه تصاب بحوالي .. .. ……الكرنب والقرنبیط والفجل واللفت الكرنب والقرنبیط والفجل واللفت           ••

••Turnip Mosaic        Turnip Mosaic        

••Caulifeower MosaicCaulifeower Mosaic

••Radish MosaicRadish Mosaic



Legumes   Virus diseases ofLegumes   Virus diseases ofــ فیروسات العائلة البقولیة  ــ فیروسات العائلة البقولیة      ٥٥

الفاصولیا والبسلة والفول واللوبیا والفول السوداني والبرسیم الحجازي والبرسیم الفاصولیا والبسلة والفول واللوبیا والفول السوداني والبرسیم الحجازي والبرسیم           ••
::فیروس أھمھا فیروس أھمھا   ٤٠٤٠وھذه تصاب بحوالي وھذه تصاب بحوالي . . المصريالمصري

••Bean Common Mosaic virus Bean Common Mosaic virus 

••Yellow Mosaic virus              Yellow Mosaic virus              

Virus diseases of Sugar beetVirus diseases of Sugar beet    ــ فیروسات البنجر ــ فیروسات البنجر   ٦٦

فیروس ــ بعضھا بسبب خسائر فادحة في الوزن وفي محتوي  فیروس ــ بعضھا بسبب خسائر فادحة في الوزن وفي محتوي    ١٥١٥یصاب بحوالي یصاب بحوالي         ••
السكروأھمھاالسكروأھمھا

••Beat Curly top      Beat Curly top      

••Beet Yellows        Beet Yellows        

••Beet MosaicBeet Mosaic



Citrus TristezaCitrus Tristezaــ فیروسات الموالح       ــ فیروسات الموالح         ٧٧

تصیب كل أنواع الموالح وأھمھا البرتقال والجریب فروت واللیمون حیث یحدث تصیب كل أنواع الموالح وأھمھا البرتقال والجریب فروت واللیمون حیث یحدث   
موت وجفاف مفاجئ لألوراق واألفرع تؤدي إلي موت األشجارموت وجفاف مفاجئ لألوراق واألفرع تؤدي إلي موت األشجار

      Banana Bunchy TopBanana Bunchy Topــ فیروسات الموز     ــ فیروسات الموز         ٨٨••

..تسبب نقص شدید في المحصولتسبب نقص شدید في المحصول  



أھم األمراض الفیروسیة الشائعة فى مصرأھم األمراض الفیروسیة الشائعة فى مصر

Case studiesCase studies  دراسة حالةدراسة حالة  

Cucumber MosaicCucumber Mosaic  موزایك الخیار  موزایك الخیار    

یعتبر ھذا المرض من أھم أمراض الخیار المنتشرة في العالم وھو یصیب أیضا یعتبر ھذا المرض من أھم أمراض الخیار المنتشرة في العالم وھو یصیب أیضا   

والسبانخ  والموز والدخان والطماطم والجالدیولس واللیلم  والسبانخ  والموز والدخان والطماطم والجالدیولس واللیلم   Celery Celeryالكرفس الكرفس 

LiliesLilies  ))الزئبقالزئبق.(.(



األعراضاألعراض

تظھر أعراض موزایك علي المجموع الخضري علي األوراق الصغیرة وتبقع ات  تظھر أعراض موزایك علي المجموع الخضري علي األوراق الصغیرة وتبقع ات  ••
Mottle Mottle          عل ي األوراق الناض جة ـ ـ م ع ح دوث تقرح ات عل ي األوراق المس نھ         عل ي األوراق الناض جة ـ ـ م ع ح دوث تقرح ات عل ي األوراق المس نھ

..علي الثمارعلي الثمار  DistortionDistortionوموزایك والتواء وموزایك والتواء 
تص  اب العق  د وتقص  ر الس  المیات وتم  وت النبات  ات المص  ابة ع  ادة ف  ي منتص  ف    تص  اب العق  د وتقص  ر الس  المیات وتم  وت النبات  ات المص  ابة ع  ادة ف  ي منتص  ف    ••

عمرھا ویظھر علي الثمار الملتویة ثآلی ل لونھ ا أخض ر داك ن وق د یح دث بیاض ُا        عمرھا ویظھر علي الثمار الملتویة ثآلی ل لونھ ا أخض ر داك ن وق د یح دث بیاض ُا        
..في بعض الثمار شدیدة التأثرفي بعض الثمار شدیدة التأثر



Cucumber Mosaic virus (CMV)Cucumber Mosaic virus (CMV): : المسبب المسبب 

ویح دث تثب یط   ویح دث تثب یط   . .  0 0مم  ١٠١٠وحتى أق ل م ن   وحتى أق ل م ن    0 0مم  ٦٠٦٠یتحمل الفیروس درجات حرارة یتحمل الفیروس درجات حرارة ••
ویع   یش الفی   روس ف   ي ویع   یش الفی   روس ف   ي . . للفی   روس إذا إس   تمر ف   ي األنس   جة الجاف   ة لع   دة أی   امللفی   روس إذا إس   تمر ف   ي األنس   جة الجاف   ة لع   دة أی   ام

الحش  ائش المس  تدیمة وعل  ى النبات  ات ف  ى الص  وب الزجاجی  ة وعل  ى الب  ذور كم  ا  الحش  ائش المس  تدیمة وعل  ى النبات  ات ف  ى الص  وب الزجاجی  ة وعل  ى الب  ذور كم  ا  
ینتقل بین النباتات عن طریق المن میكانیكیًا خ الل حرك ة  العم ال أثن اء الحص اد      ینتقل بین النباتات عن طریق المن میكانیكیًا خ الل حرك ة  العم ال أثن اء الحص اد      

..األول للثماراألول للثمار

بمجرد حدوث إصابة داخلی ة یتح رك الفی روس وعائی ًا م ن الخلی ة المص ابة إل ي         بمجرد حدوث إصابة داخلی ة یتح رك الفی روس وعائی ًا م ن الخلی ة المص ابة إل ي         ••
..مم  8ْ28ْ2ــ ــ   ١٥١٥وتزداد اإلصابة في درجات الحرارة ما بین وتزداد اإلصابة في درجات الحرارة ما بین . . أخرى سلیمةأخرى سلیمة



المقاومةالمقاومة

التھویة الجیدة ف ي الص وب ومقاوم ة الم ن  وال تخلص م ن النبات ات المص ابة ب الحرق وال تخلص           التھویة الجیدة ف ي الص وب ومقاوم ة الم ن  وال تخلص م ن النبات ات المص ابة ب الحرق وال تخلص           ••
..من الحشائش الحاویة للفیروسمن الحشائش الحاویة للفیروس

..اللجوء إلى زراعة أصنافًا مقاومة للفیروساللجوء إلى زراعة أصنافًا مقاومة للفیروس••

أھم وسیلة إلنتشار الفیروس بین النباتات ھي أیدي العمال ل ذلك یج ب غس لھا بالم اء والص ابون      أھم وسیلة إلنتشار الفیروس بین النباتات ھي أیدي العمال ل ذلك یج ب غس لھا بالم اء والص ابون      ••
..جیدًا قبل العمل وبینة ثالثة مراتجیدًا قبل العمل وبینة ثالثة مرات

یالحظ أن مرور عامل واحد مدخن ف ي الحق ل یك ون كافی ًا لنش ر اإلص ابة ف ي حق ل بأكمل ھ مك ون           یالحظ أن مرور عامل واحد مدخن ف ي الحق ل یك ون كافی ًا لنش ر اإلص ابة ف ي حق ل بأكمل ھ مك ون           ••
..من عدة أفدنھ وذلك لتواجد جزیئات الفیروس في أعقاب السجائر والتي تنتقل إلي أصابعةمن عدة أفدنھ وذلك لتواجد جزیئات الفیروس في أعقاب السجائر والتي تنتقل إلي أصابعة

..التخلص من بقایا النباتات حیث یعیش الفیروس علیھاالتخلص من بقایا النباتات حیث یعیش الفیروس علیھا••



أمراض النبات المتسببة عن النیماتوداأمراض النبات المتسببة عن النیماتودا
Plant diseases caused by NematodesPlant diseases caused by Nematodes

::تـقــدیــمتـقــدیــم  

 Eel Eelتنتم  ي النیم  اتودا إل  ى المملك  ة الحیوانی  ة و تس  مى أحیان  ا دی  دان ثعبانی  ة  تنتم  ي النیم  اتودا إل  ى المملك  ة الحیوانی  ة و تس  مى أحیان  ا دی  دان ثعبانی  ة  ••

wormsworms    والنیم   اتودا تش   بھ ف   ى مظھرھ   ا  الدی   دان  والنیم   اتودا تش   بھ ف   ى مظھرھ   ا  الدی   دانWormlikeWormlike   ولكنھ   ا ف   ي ولكنھ   ا ف   ي
..الحقیقة تختلف من الناحیة التقسیمیة إختالفا كبیرا عن الدیدان الحقیقیةالحقیقة تختلف من الناحیة التقسیمیة إختالفا كبیرا عن الدیدان الحقیقیة

ومعروف حتى اآلن عدة آالف من أن واع النیم اتودا تع یش معظمھ ا ح رة س واء       ومعروف حتى اآلن عدة آالف من أن واع النیم اتودا تع یش معظمھ ا ح رة س واء       ••
في المیاه العذبة أو المالحة أو التربة وتتغذى في ذلك على النبات ات والحیوان ات   في المیاه العذبة أو المالحة أو التربة وتتغذى في ذلك على النبات ات والحیوان ات   

..المیكروسكوبیةالمیكروسكوبیة



والعدید من النیماتودا یتطفل على اإلنسان والحیوان محدثًا لھما أمراضًا مختلف ة  والعدید من النیماتودا یتطفل على اإلنسان والحیوان محدثًا لھما أمراضًا مختلف ة  ••

كما یوجد عدة االف من االنواع ذات المقدرة عل ى مھاجم ة النبات ات محدث ة لھ ا      كما یوجد عدة االف من االنواع ذات المقدرة عل ى مھاجم ة النبات ات محدث ة لھ ا      

أمراضًا متنوعةأمراضًا متنوعة



صفات النیماتودا الممرضة للنبات صفات النیماتودا الممرضة للنبات 
                      Characteristics Of Plant Pathogenic NematodesCharacteristics Of Plant Pathogenic Nematodes

  :المورفولوجى 

و ق  د یص  ل و ق  د یص  ل   µmµm 1000 1000--300300یت  راوح ط  ول النیم  اتودا الممرض  ة للنب  ات ب  ین  یت  راوح ط  ول النیم  اتودا الممرض  ة للنب  ات ب  ین  ••
ونظ  را لھ  ذا القط  ر   ونظ  را لھ  ذا القط  ر     3535µmµm--1515أم  ا قطرھ  ا فیت  راوح ب  ین   أم  ا قطرھ  ا فیت  راوح ب  ین     44mmmmأحیان  ا إل  ى  أحیان  ا إل  ى  

. . الرفیع فھى غیر مرئیة للعین المجردة ولكن یسھل مشاھدتھا میكرسكوبیاالرفیع فھى غیر مرئیة للعین المجردة ولكن یسھل مشاھدتھا میكرسكوبیا

  Stylet or SpearStylet or Spearتتمی ز النیم اتودا الممرض ة للنب ات بوج ود رم ح أو حرب ة        تتمی ز النیم اتودا الممرض ة للنب ات بوج ود رم ح أو حرب ة        ••
مجوف یستخدم في إحداث خدوش لخالیا النب ات وع ن طریق ة تم تص محتوی ات      مجوف یستخدم في إحداث خدوش لخالیا النب ات وع ن طریق ة تم تص محتوی ات      

..الخالیاالخالیا


