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Potato diseases

– is deviation or change in
the natural growth of plants

Fungi Virus NematodesBacteria

Mainly caused by 

جمال محمدحسن/ د

Plant disease



• 31-42% Estimated annual crop losses
worldwide

–Lower in the more developed countries

–Higher in the developing countries

• 36.5% Average of total losses
–14.1% caused by diseases ($220 billion)

•6-12% losses of crops after harvest
•losses caused by environmental factors
Freezes, droughts, air pollutants, nutrient
deficiencies, and toxicities

–10.2% caused by insects

–12.2% caused by weeds

Crop losses 



Signs and Symptoms

Sign

Symptom

is structures produced 
by the organism 
(spore producing 

structures, mycelium)

is the plants response 
to attack by a pathogen



Fungal
diseases



من فطرايت العفن املاىئ :   الصفات 

نفس الفطر املسبب للندوة املبكرة ىف الطامطم

A2  ،A1عديد السالالت ىف مرص ويوجد منه قالوق 

:يسبب أ مراض عديدة مثل 

ماتأ عفان ادلرانت والكور–عفن الساق –عفن اجلذور والقاعدة -اذلبول الطرى

ظهور بقع غري منتظمة احلواف ومش بعه ابملاء عىل حواف الورقة:  ال عراض 

وجود بقع الفطر عىل أ عناق الس يقان وال وراق

تبدأ  ابللون ال خرض الفاحت مث البىن منهتية ابل سود

ظهور منوات الفطر لوهنا أ بيض عىل حواف البقع

ورقةظهورعفن قطىن أ بيض عىل السطح السفىل لل وراق وجتف مع جفاف ال

Phytophthora:  املسبب املرىض  infestans اللفحة املتأ خرة



Late blight Phytophthora infestans



Late blight Phytophthora infestans



:مصدر املرض
تقاوى مصابة

بقااي نبااتت مصابة

وجود عوائل بديةل  وخاصة حشائش العائةل الباذجنانية

:الظروف املناس بة
درجة مئوية15اىل 12: درجة احلرارة 

%90< : الرطوبة 

(درجة مئوية20)ممطر يلية جو رطب : املناخ 



 Mycelium - endophytic and hyaline

 Sporangiophores – arise from internal 

mycelium through stomata on the tubers

 Sporangia - multinucleate, thin walled, hyaline, 

oval shaped

 Zoospores – biflagellate

 Infected tubers and infected soil - source of 

primary infection

Phytophthora infestans
A, zoospores produced 

within the lemon-

shaped sporangia (B). 

Late blight Phytophthora infestans



:املاكحفة 

زراعة أ صناف مقاومة وخالية من االإصابة املرضية

جننيةالتخلص من احلشائش وخاصة حشائش العائةل الباذ

دورة زراعية لك س نتني

الرش مببيد ومعامةل التقاوى

Late blight Phytophthora infestans



Early blight Alternaria solani
Alternaria:املرىضاملسبب solani

يبقى الفطر عىل بقااي النبااتت املصابة فرتة طويةل:   الصفات 

تنترش جراثمي الفطر بواسطة الهواء ملسافات طويةل

بداية االإصابة عىل ال وراق القدمية

:ال عراض 
يسبب املرض بقعًا عيل ال وراق السفلية املرنة للنبااتت أ والً 

مث متتد بعد ذكل لل وراق العلوية 

وتصيب الس يقان وأ عناق ال وراق   

ظهور دوائر منتظمة ومتداخةل لوهنا بىن مث أ سود

وجود هاةل صفراء حول املناطق املصابة

http://www.shouragroup.com/Images/gallery/vegetables%20big/pota_early%20blight.jpg
http://www.shouragroup.com/Images/gallery/vegetables%20big/pota_early%20blight1.gif


تقاوى مصابة أ و بقااي نبااتت مصابة : مصدر االإصابة

حقول ذات دورة زراعية صغرية

احلقول الىت هبا بقااي نبااتت سطحية وليست معيقة

%50< : درجة مئوية، الرطوبة 20اىل 15: درجة احلرارة : الظروف املناس بة

Early blight Alternaria solani



دورة زراعية س نتني عىل ال قل: املاكحفة 

جتنب االإرساف ىف الرى أ و التسميد ال زوىت

صابة نقص النيرتوجني والفسفور يزيد قابلي)جتنب نقص العنارص ة النبات لالإ

(.ابلندوة البدرية

زراعة نبااتت مقاومة

.عدم زراعة البطاطس جبوار الطامطم أ و العكس

يوما من الزراعة 50يرش النبات وقائيا خالل 

التخلص من بقااي احملصول بعد احلصاد

س تخدام مبيد موىص  به ومعمتد  اإ

Early blight Alternaria solani



ىل: القرشة السوداء◄ .اخملزن أ يضاً من أ مه ال مراض الىت تصيب احملصول   ىف احلقل وتنتقل اإ

KiihnRhizoctoniaفطر:املسبب◄ solani

Rhizoctoniaيصيب فطر◄ solani عائل نباىت230أ كرث من

:االإصابةظهورميعاد

ادلرانتصبفرتة

Black scurfالقرشة السوداء 



مظهر االإصابة مبرض القرشة السوداء

عىل الساق
عىل النبت

عىل ادلرانت

القرشة السوداء



فطرللجحريةأ جسامأ وسوداءجزئياتتتكون✓
سلكروش يات) تظمةمن غريادلرنةقرشةفوق(اإ

زالهتاوميكنالشلك ابل ظافراإ

ابلقرشةملتصقةتكون✓

ادلرانتتشوة✓

احملصولجودةىفخفض%60تسبب✓
هلالتسويقيةوالقمية

نباتتؤثرعىل✓ التاىلاملومسىفاالإ

.الرتبةتلوث✓

مظهر االإصابة عىل ادلرانت

بطاطس سليمة بطاطس مصابة



النبتعىل(جحريةأ جسام)السوداءال جسامتنبت✓

االإسوداللوناىلالنبتحتول✓

نبثاقمنالنبتةمتنع✓ .الرتبةسطحفوقاالإ

مظهر االإصابة عىل النبت



الساققاعدةعنداللونبنيةتقرحات✓

لتفافتسبب✓ صفرارالساقاإ ل وراقاوالتفافواإ

.الرتبةسطحفوق

لتفاف✓ لتفافأ عراضيش بهال وراقاإ قال ورااإ

رختيةمتكونال وراقولكنالفريوسعناملتسبب

.ابلرايزوكتونيااالإصابةعند

احملصولىفخفض%15يسبب✓

مظهر اإلصابة على الساق



يل أ خر يف الرتبة ❑ يقيض الفطر فرتة بقائه من مومس اإ

.  (أ جسام جحرية)عىل ادلرانت املصابة يف صورة أ سلكروش يات 

.ميس يليومصورةعىلاملصابةالنبااتتبقاايىفويوجد❑

.الرصفسيئةال رايضاملرضيفضل❑

.الباردةيئيةالب الظروفحتتخاصةاخلفيفةالرتبةىفاالإصابةتزداد❑

ىلاملصابةالنبااتتمناالإصابةحتدث❑ ـــمليسـيليومابواسطةالسـلميةاإ

.ادلرانتعىلالمنومومسهنايةيفاحلجريةال جسامـــالفطرهيفات

كتشاف❑ وتمبدايةعندخاصةادلرانتعىلالفطراسلكروش ياتاإ

.املومسهنايةىفاخلرضياجملموع

.اجلفافظروفتحتحىتالرتبةيفس نواتلعدةالرتبةيفالفطريبقي❑

Rhizoctonia  solaniدورة حياة فطر



Rhizoctoniaدورة حياة فطر solani



المحصول AG 3 AG 2-2

البطاطس *** ***

بنجر السكر - ***

البصل - -

الذرة  - ***

القمح - -

الحجازىالبرسيم - -

الفاصوليا - **

الجزر - ***

القطيفة - ***

عشبة الشعاع - ***

10%

20%

30من   اقل
%

التكاثر•

ال يوجد  -•

ضعيف    *•

عالى    ***•

الخفض فى المحصول •

R. Solaniالمناسبة لنمو فطرالعوائل



.اختيار أ صناف تصب أ و تكون درانهتا عىل أ عامق  صغرية-1

.مس 15-10زراعة تقاوى خالية من االإصابة وجتنب الزراعة العميقة ال تزيد عىل -2

تباع دورة زراعية ثالث س نوات وعدم زراعة البقوليات بعد البطاطس ويفضل زراعة العائةل النجي -3 لية بعد البطاطساإ

نبات-4 جتنب الزراعات الكثيفة وأ تباع العمليات الزراعية اليت تساعد عىل رسعة االإ

نتظام الرى واحملافظة عىل رطوبة الرتبة -5 .اإ

الرى عند جفاف الرتبة-6

.الرى يف الصباح الباكر حىت تسمح للامء عىل اجملموع اخلرضه أ ن جيف-7

.عدم االإفراط يف التسميد النرتوجيين-8

.عدم التأ خري يف احلصاد حىت ال تتكون أ سلكروش يات الفطر عىل ادلرانت -9

.عدم تغطية أ كوام البطاطس بعروش البطاطس-10

.التخلص من درانت البطاطس املصابة-11

س تخدام مبيد موىص به ومعمتد   اإ

:املاكحفة

ميعاد ظهور االإصابة وطرق املاكحفة

اعةالزرأ ثناءمعامةل-الزراعةقبلادلرانتمعامةل:املاكحفةتوقيت



:الصفات و ال عراض 
صفرار اجملموع اخلرضى وخاصة ال وراق السفلية • ذبول و اإ

لتفاف حواف ال وراق ل عىل • اإ

يسبب املوت املبكر للنبات•

البىن الفاحتتغري لون النس يج الوعاىئ ىف الس يقان وادلرانت اىل اللون•

يعيش الفطر ىف الرتبة ىف حاةل غياب العائل•

تزيد االإصابة ىف احلقول املصابة ابلناميتودا•

Verticillium:املرىضاملسبب albo-atrum & V. dahlia

اىئ اذلول الوع-اذلبول الفرتيسليوىم  



تباع: املاكحفة  دورة زراعية اإ

جتنب االإرساف ىف الرى أ و التسميد ال زوىت

زراعة نبااتت مقاومة

التخلص من احلشائش وخاصة حشائش العائةل الباذجنانية

التخلص من بقااي احملصول بعد احلصاد

س تخدام مبيد موىص  به ومعمتداإ



:وال عراضالصفات
للبطاطساخلارجيةالقرشةتصيب•

التخزينأ ثناءأ واحلصادقبلادلرانتعىلاملرضيةال عراضتظهر•

اكمالً ادلرنةحسطتغطىوجدليملمسهاتصبحاملرضتقدممعاللون،بنيةبقعظهور•

للرطوبةادلرانتتعرضعندالالمعالفيضالشلكعىلوتبدو•

امحلراءالبطاطسأ صنافعىلوضوحاً أ كرثتكون•

.املايئحمتواهالفقدنتيجةادلرنةتتجعدو •

 Sliver scurfالقرشة الفضية 

Helminthosporiumفطر :املسبب  solani



تباع: املاكحفة  ثالث س نوات عىل ال قلدورة زراعية اإ

جتنب االإرساف ىف الرى أ و التسميد ال زوىت

زراعة نبااتت مقاومة

التخلص من احلشائش وخاصة حشائش العائةل الباذجنانية

التخلص من بقااي احملصول بعد احلصاد

.م°5-3التخزين يف خمازن جيدة الهتوية وعدم رفع درجة احلرارة عن 

مببيد موىص به ومعمتدمعامةل ادلرانت قبل ختزيهنا 



:وال عراضالصفات
ىلتصلخسائريسبب• احملصولمن%60اإ

ادلرنةسطحعىلمنخفضةمناطقظهور•

لدلرنةاخلارجيةالقرشةجتعد•

سودلونذاتتقرحاتظهور• بىنأ وداكناإ

.Fusarium spفطر :املسبب 

Dry rotالعفن اجلاف  



ن تجنب احدث جروح في الدرنات اثناء الجمع والتخزي•

استخدام تقاوى سليمه وخاليه من االصابه -•

%  90م ورطوبه ° 5-3تخزين الدرنات على درجة -•



العفن القرنفىل  

Phytophthoraبيىضفطر:املسبب erythroseptica
ادلائفاجلوظروفحتتالبطاطسأ مراضأ مهمن

:وال عراضالصفات
املومسهنايةىفاملصابةالنبااتتذبول•

ادلرانتعىلداكنةسوداءمناطقظهور•

فرازاتبهعفنظهور• مائيةاإ

ىليتحولمثدقيقة30بعدقرنفىللونيظهرادلرنةقطععند• ساعةبعدال سوداإ

املاكحفة 
هتوية الرتبة جيداً 

نتظام الري اإ

س تخدام مبيد موىص به ومعمتد  -الرصفالزراعة ىف أ راىض جيدة  اإ



Phytophthora erythroseptica
can infect plants by
meansofoospores{a)orsporan
gium (S) and zospores (Z) (b).

Phytophthoraفطر : دورة حياة  erythroseptica



Powdery Scabاجلرب املسحوىق 
Spongosporaفطر:املسبب subterranea
:وال عراضالصفات

وادلرانتواجلذورالساقيصيب•

اخلرضىاجملموعيصيبال•

البسةلحبةجحمىفادلرنةتكونعندمااالإصابةتبدأ  •

االإصابةبدايةىفاجلذورعىلوالشلكاحلجممتباينةأ ورامظهور•

مسحوقيةجراثميكتلوجود•

ىلتصلملدةملوثةالرتبةتبقى• عاماً عرشوناإ
املاكحفة 

هتوية الرتبة جيداً 

نتظام الري اإ

الزراعة ىف أ راىض جيدة الرصف 

تباع دورة زراعية غري جمدية ىف  س تخدام مبيد موىص به ومعمتد  -املاكحفةاإ اإ































Cultivar selection: Tolerance to PS and root galling

Pathogen free: tuber seed free ; seed treatment?

Pathogen free: Soil
Soil testing for field selection; Disease history; Preventing
weeds and volunteer potato plants

Cultural sustainable measures:
Plant date ; Agril net; Biofumigation; Bio control

Field
choice

Cultivar 
choice

No 
information

Soil 
testing

Negative

Positive
Low risk

Alternative 
field

Field
disease 
history

Soil 
testing

Tolerant 
cultivar

Susceptible 
cultivar

Susceptible 
cultivar

Soil 
treatment

Medium 
/High risk



Gangreneالغرغارينا 

Phomaفطر:املسبب spp.
P. Exigue
P. foveata

:وال عراضالصفات
التخزينأ عفان•

االإهبامضغطمثلنسبيامنخفضةمناطقظهور•

قرمزىأ وأ صفرأ وأ بيضلوهنامنتظمةغريوحوافهامنخفضةبقع•

املاكحفة
س تخدام مبيد موىص به ومعمتد   اإ



ال نرثاكنوز أ و النقطة السوداء

:وال عراضالصفات
جحريةسامأ ج هيئةعىلحياتهدورةمنكبريجزءالفطريقىض•

الرصفئةسي وال راىضاخلفيفةالرمليةال راىضىفينترش•

رتفاعونتيجة• احلرارةدرجاتاإ

الساقاوالورقةنصلعىلسوداءأ وبنيةبقعظهور•

صفرار• ىليؤدىالنباتوذبولالس يقانىفاإ بكرم موتاإ

ذورللجومتتدالساققاعدةعىلسوداءجحريةأ جسامظهور•

ادلرانتعىلخرضاءبنيةبقعظهور•

الورقةنصلعىلوغائرةميتةمناطقظهور•

Colletotrichumفطر coccodes



ال نرثاكنوز أ و النقطة السوداء



Bacterial 
diseases



Bacterial wilt: الذبول البكتيرى أو العفن البنى 
Pseudomonas: الــمسبب  solanacearum

ينترش املرض أ يامن تزرع نبااتت اتبعة للعائةل الباذجنانية •

نواع النباتية اخملتلفة • صابة لل  .أ كرث البكتريايت اإ

. افئةيسبب املرض أ رضارًا ابلغة لزراعات الطامطم والبطاطس خاصة ىف املناطق ادل•

. عىل درانت البطاطس Brown rotويسبب املرض عفنًا بنيًا •

تأ خذ شلك اذلبول أ و التقزم أ و اصفرار اجملموع اخلرضى•

ذبول ال وراق والس يقان حيدث بصورة شديدة يف املراحل ال وىل للنبات •

ىل اللون ال سود وتظهر علية رشائط طوليه• يتحول لون الساق اإ

لبكتريية وعند قطع ادلرنه عند املنتصف يظهر لون ابيض مييل لالخرضار واالإفرازات ا•

.وحيدث تلون للعيون املوجودة عىل ادلرنه بلون بين مييل لالخرضار•

قد يظهر جذور عرضية عىل اجلزء القاعدى من الساق الهوائية•



: لبطاطس اإلصابة على السيقان بمرض العفن البني أو الذبول البكتيري في ا



أعراض اإلصابة على الدرنات بالعفن البني أو الذبول البكتيري



تباع- .السالالتبعضملاكحفةوس يةلأ حسنيهزراعيةدورهاإ

.االإصابةمنخاليةسلميةالتقاويزراعةمنالتأ كد-

.املصابةالنبااتتوحرقتقليع-

.الاكمةلادلرانتعىلوالاعامتدالتقاويتقطيعجتنب-

والرصفالريوتنظميابلنرتوجنيالغزيرالتسميدجتنب-

.التقطيعيفاملس تخدمةالساككنيتطهري-

:بطاطسالمكافحة المتكاملة لمرض العفن البنى أو الذبول البكتيرى في ال



Erwiniaبكتريا:المسبب carotovora
المرضيةاألعراض

ىليتحوللزجكرمييسائلادلرنهعىليظهر✓ اسودلونهنعفاإ

يلمييل الاصفراراإ

ادلرنهصبحوت السوداءحبافهتاادلرنهعىلوضوحاأ كرثتكون✓

صابهتاويمتتعفنحاةليفاملصابة قميهتاوتفقدالثانويةابلاكئناتاإ

.التسويقية

Bacterialالطريالعفن soft rot



.الرتبةيفجيداادلرانتجتفيف❑

.املائيةاحتياجاهتامنأ كرثالبطاطسريجتنب❑

عىلوحتفظأ ايم5-3الزراعةقبلكتقاوياملس تخدمةالبطاطسأ جزاءتقطيعجتنب❑

.للسطحتلكسليحدثوذكل%90ورطوبةم°15-12درجة

.ادلرانتتقطيعيفاملس تخدمةوال دواتالساككنيتعقمي❑

.ادلرنهوصالبةالنضجمتامعنداحملصولمجع❑

.التخزينقبلادلرانتغسلعدم❑

م°6-4درجةعىلالتخزين❑

س تخدام❑ ومعمتدبهموىصمبيداإ

المكافحة 



Corynebacteriumيابكتر:المسبب❑ sepedonicum

المرضيةاألعراض

يحدث ذبول لألوراق والسيقان في منتصف موسم النمو ❑

ين مواد عديدة سبب الذبول فيعزى إلى إنسداد األوعية بالبكتيريا بجانب تكو❑

.  التسكر يعتقد أنها سامة للنبات وتساعد فى إحداث الذبول

وعادة ما يحدث الذبول على ساق واحدة أو اثنين من النبات ❑

إلىونهاليتحولثمالحوافمنبسيطالتفافلهايحدثالسفليةواألوراق❑

الذبولحدوثقبلالشاحباألخضر

الدرناتمنلبنىسائلوخروج❑

.األعراض يحدث لها تطور كبير في الجو الحار❑

Ringالحلقيالعفن rot



قزم عىل الساق أ و ىف الس نوات ذات الربيع البارد والصيف احلار فاإن االإصابة تبدأ  بظهور ت❑

.  أ كرث من س يقان النبات بيامن تظهر بقية أ جزاء النبات طبيعية

ىل أ عىل، ويظهر هبا م ❑ .ناطق متقرحةتصفر املنطقة الظهرية للوريقات وتلتف حوافها اإ

صفرار ال وراق حدوث ذبول يس متر حىت يشمل لك ال وراق وعندئذ جي❑ ف يصاحب اإ

.الساق 

.ال يظهر عىل الس يقان اذلابةل تلون داخىل ملحوظ ❑

ذا قطع الساق عند القاعدة وضغط علية بني ال صابة خيرج  من أ نسجتة الوعا❑ فرازات اإ ئية اإ

لزجة ذات لون أ صفر فاحت 

 منطقة احلزم وعند معل قطع من درنة مصابة يظهر علهيا تلون حلقى ذو لون أ صفر فاحت ىف❑

الوعائية 



:    أعراض اإلصابة على الدرنات بمرض العفن الحلقى في البطاطس





دورة المرض

ىف بعض احملاصيل تسكن البكترياي الش تاء ىف ادلرانت املصابة والريزومات وعىل البذور❑

.القابةل لالإصابة

آالت الز ❑ ىل النبااتت من خالل اجلروح الىت حتدهثا ال .راعية تدخل البكترياي اإ

ثانويةوأ يضًا عن طريق اجلروح الطبيعية الىت تتكون نتيجة خروج اجلذور ال ❑

ىل أ وعية اخلشب ومهنا تنترش ىف النبااتت عىل ام ❑ .تداد ال وعيةتصل البكترياي اإ

ىل اخلالاي البارنكمي ❑ ية ىف القرشة والنخاع تترسب البكترياي من خالل املسافات البيئية اإ

ترييـة وبقـااي النبـااتت حتلل اجلذر اخللوية وتكون جيواًب ممتلئة بكتل لزجة من اخلالاي البك ❑

.املتحلةل



المكافحة

.اس تخدام تقاوي من مصدر جيد✓

استبعاد التقاوي املأ خوذة من حمصول مصاب✓

ولكن ميكهنا قضاء . اء هباوابلنس بة للرتبة فمل يسجل أ ن البكترياي تقىض فرتة الش ت✓

فرازات جافة ىف اداوات الزراعة والنقل وأ يض اً ىف اخملزن فرتة الش تاء عىل هيئة اإ

تعقمي الساككني وال دوات املس تخدمة يف تقطيع ومجع احملصول✓

يوم أ و ىف املاء مثل كربيتات النحاس والفورمادلهيد و حملول هيبولكوريت الصود

املغىل

اس تخدام أ كياس جديدة غري ملوثه للك حمصول✓

به ومعمتدموىص اس تخدام مركب ✓



Virus
diseases



Potatoالفريويسال وراقالتفافمرض-1 leaf roll virus (PLRV)

:وىهال صفرارموزايكتسببفريوسات-2

.البطاطس Yفريوس -

.البطاطسXفريوس-

.البطاطسAفريوس-

.البطاطسSفريوس-

.البطاطسMفريوس-

.الفليىنالتبقعفريوس-3

.املغزليةادلرانتمرض-4

مجيعيفوسالفري هذاويوجدالفريويسال وراقالتفاففريوسالبطاطسفريوساتأ مهمن

ىلتصلبنس بةاحملصوليفالفقدويقدرالبالد .%90اإ

طسالتي تتعرض لها البطاالفيروسيةأهم األمراض 



-:فيرس التفاف أألوراق فى البطاطس

.العاليةوالرطوبةالمعتدلةالحرارةدرجةيناسبة-:المالئمةالظروف



:ال عراض
ويكوناعديةالقالوريقاتوخاصةالتفافصورةيفالعلياال وراقعىلتظهر

.املصابةوادلرانتاملنبواسطةوينتقلابهتاصفرلوهنا

:املاكحفة

زاةل- .املصابةالنبااتتاإ

.واملعمتدةهبااملوىصابملبيداتابلرشوذكلاملنماكحفة-



-:اليت تتعرض لها البطاطسالفس يولوجيةأ مه ال مراض

الثانويةالمنوات
ال مادلرنةعيونعندتظهرمنواتأ وبروزات✓

وخاصةالتسميدزايدةمعالرطوبةتوفرمثلالسيئةالظروفمنفرتةبعدتظهر✓

ادلرانتذاتال صنافوتعتربوالريالتسميدانتظاموعدمجفاففرتةبعدال زوىت

الظاهرةلهذهعرضةأ كرثال س بونتامثلالطويةل

.التفلقظاهرةحلدوثالسابقةالظروفنفستؤدىوقد✓

الصغريةادلرانت
ادلرنةعىلعنيأ يمنخرضيمجموعدونوالنضجاحلجماكمةلغريصغريةدرانت✓

رتفاععندوحتدث✓ ادلرانتزراعةوقبلالتخزينفرتةأ ثناءاحلرارةدرجاتاإ

ذااس تطالتهتعطىوالنبتمنورسعةاعهنوينتج✓ .فقريةتربةوىفمعيقةمسافاتعىلزرعتاإ



النبتالتفاف
الرتبةسطحفوقظهورهقبلوالتفافهالنبتتشوه✓

.املزنرعةالتقاويفوقالغطاءزايدةو الصغريةادلرانتحدوثمماثةلظروفيفحتدث✓
ال جوفالقلب

اللونبنيةفليينبنس يجحتاطادلرنةوسطيفجفواتعدةأ وجفوة•

احلجمكبريةادلرانتيفاحدوهثويكرث•

ذامركزايً يكون• ذاالقاعديأ والقمىادلرنةطريفو املبكرةاملراحليفبدأ  اإ مرحةليفبدأ  اإ

ادلرنةمنومنمتأ خرة

قبلالعضويالتسميدزايدةعندوذكلالرسيعالمنوحتفزاليتالظروفمجيعيفوتزداد•

المنورسعةزايدةعندوالغائبةاجلورنس بةزايدةأ والزراعةمسافاتوزايدةالزراعة

أ وادلرانتتكوينبدايةعندال رضيةالرطوبةزايدةأ واحلرارةدرجةارتفاعيسبباخلرضي

.البوروننقص



ال سودالقلب
راحئةلهاليسادلرنةوسطيفسوداءميتةمساحة✓

اذليال مرالنوالاتيفالهتويةسوءعندأ والثالجةيفادلرانتمنكبريةمكياتختزينعنوتنتج✓

التنفسمعدلالرتفاعنتيجةالكربونأ كس يداثينوزايدةال كسسچنينقصعنهينتج

ذااحلقليفادلرانتعىلتظهروقد✓ ال كسسچنييتوفرالحيثاحلصادقبلابملاءالرتبةمغرتاإ

الهوائيةادلرانت
ل يالنبااتتتتعرضعندماالرتبةسطحفوقالساققاعدةعنداللونخرضاءصغريةدرانت✓

ىلال وراقمنالكربوهيدراتانتقالتعوقظروف النبااتتمنال رضيةال جزاءاإ

لالإصابةأ والساقمنالسفىللل جزاءاملياكنيكيةأ واحلرشيةلل رضارالنبااتتتعرضعندوحتدث✓

.الريزوكتوىنالساقتقرحأ والسوداءالساقمرضمثلال مراضببعض



الهاليمأ واجلالتيىنعفن الطرف

يلالنشاحتوللزايدةنتيجةحتدث✓ الطويةلادلرانتقاعدةعندسكراإ

السكريةابلقاعدةتسمىوالنشاغيابنتيجةشفافةش بهادلرانتقاعدةتكون✓

التخزينأ ثناءأ واحلصادعندوتظهر✓

راحئةبالاملظهرچالتينيةادلرنةقاعدةلتصبحتتطور✓

املاءمنالنباتحاجةلسدالريتنظميجيبذلااحلصادقبلاجلافاجلوانتشارنتيجةوتظهر✓



والكدمات املياكنيكيةال رضار
ال يلاحلصادوخاصةاحلصادأ ثناءال رضار املياكنيكيةتنتج✓

أ جوةلدكأ وكدمعندأ والتداولعندادلرانتمعامةلسوءنتيجةالكدماتحتدث ✓

شقعندبوضوحتظهراليتالكدماتفتحدثوالتخزينالتعبئةأ ثناءال رضيفالبطاطس

يففتحدثالتشققاتأ ماادلرنةقرشةمنقريبةاللونأ رجوانيةمساحاتفتشاهدادلرانت

الشقوقهذهأ سفلبينلونما يتكونوغالباً ادلرنةجدل

العديساتخمتض
اللونبيضاءكثأ ليلتظهر✓

تتسعابلتايلوالهتويةسوءاإىليؤدىمماكبريةبدرجةال رضيةالرطوبةزايدةلنتيجةتظهر✓

الغازاتبتبادللتسمحالعديسات

املرتفعةالرطوبةمنظروفحتتالنضجاكمةلغريادلرانتحصادعندوحتدث✓



Nematode 
diseases



أنواع النيماتودا التي تتطفل على الجذور



والخفيفةالرمليةاالراضىفىتنتشر◄:اآلفةوصف

دوديشكلهاواليرقاتالذكور◄

الكمثرىالشكلوتاخذمنتفخةاالنثى◄

للمحصولكاملفقدانتسببقد◄

.الحقلفىالمحصولتصيبالتىاألمراضأهممن

Meloidogyne:المسبــــب   sp. 

تعقد الجذورنيماتودا



العوائلمتعددة◄

بكرياالتكاثر◄

يوم40الحياةدورةتستغرق◄

واإلناثالذكور–(الرابع–الثالث–الثانى–األول)يرقيةأطوار–بيض◄

للغايةوثانويضروريغيرالتلقيح◄

جيالتينيةكتلفىالمتوسطفىبيضة1000منأكثر◄

العامفىجيل10-7مناألجيالعدد◄

األسبوعفىسم4إلىتصلبطيئةالتربةفىاليرقاتحركة◄

دورة الحياة

تعقد الجذورنيماتودا





تعقد الجذورنيماتوداانتشار طرق

الطيور 

والحيوانات 

واإلنسان 

التربة 

الملوثة  

السماد )

(البلدى

الشتالت 

المصابة 

اآلالت 

الزراعية 

الملوثة

تعقد الجذورنيماتودا



تعقد الجذورنيماتودا

:اإلصابة مظهر 

على المجموع الجذري 

يوجد أورام ذات أحجام وأشكال مختلفة 

وتقزميتبعها اصفرار فى األوراق وذبول 

.للنباتات وتدهور فى المحصول 

على الدرنات

تظهر معها الدرنة مليئة تورماتيوجد

بالبثور ويوجد على نسيج الدرنة من

.الداخل بقع بنية داكنة اللون

الحرجاإلقتصادىالحد

يةبدافىالتربةفىتعدادأىاكتشاف

الجالعبدءويجبخطيرا  يعتبرالموسم

فورا  



:اإلصابةظهورميعاد

تالدرناوتكوينالجذريالمجموعانتشارمع

:المكافحةتوقيت

التقاويزراعةعندالدرناتمعاملة

فى تربة غير موبؤة بالمرضالزراعة✓

Oxamylتطهير التقاوى قبل زراعتها بمطهر فطرى مثل مركب ✓ 24% SL

.  زراعة تقاوى خالية من اإلصابة✓

.إنتظام الرى والمحافظة على رطوبة التربة ✓

اإلتزان فى التسميد النيتروجينى✓

.سرعة حصاد المحصول فور تمام النضج مع سرعة نقلها من الحقل ✓

.عدم تغطية أكوام البطاطس بعروش البطاطس✓

.التخلص من درنات البطاطس المصابة✓

:الزراعيةالمكافحة

تعقد الجذورنيماتودا



المجموعة الفعالة طريقة الفاعلية معدل اإلستخدام المادة الفعالة

يقوم بتثبيط إنزيم –بالمالمسة -جهازى 

Acetylcholinesterase  فى الجهاز العصبى

يقوم بتثبيط إنزيم –بالمالمسة -جهازى 

Acetylcholinesterase  فى الجهاز العصبى

يقوم بتثبيط إنزيم -معدى –بالمالمسة -جهازى 

Acetylcholinesterase  فى الجهاز العصبى

يقوم بتثبيط إنزيم –بالمالمسة -جهازى 

Acetylcholinesterase  فى الجهاز العصبى

يقوم بتثبيط إنزيم –بالمالمسة -جهازى 
Acetylcholinesterase   فى الجهاز العصبى ويسبب

شلل وموت األطوار–توقف اإلنزيمات العصبية 

در عن طريق البلع عندما تخترق النيماتودا ج–بالمالمسة

تسبب شلل وموت الطور المعدى-الخاليا للجذر

در عن طريق البلع عندما تخترق النيماتودا ج–بالمالمسة 

تسبب شلل وموت الطور المعدى-الخاليا للجذر

تعقد الجذور فى محصول البطاطسنيماتوداالتوصيات المعتمدة لمكافحة



التفاعل بين النيماتودا والمسببات المرضية األخرى

وث يددؤدى إلددى حدددالبكتيريددا والفطريددات المحيطددة بهددا وبددين يحدددث تفاعددل بينهددا ❑

.أضرارا   مضاعفة أكثر من التي تحدثها كل بمفردة

ابة بهدذ  مثل تفاعل النيماتودا والفطريات المسببة  ألمراض الذبول حيث تزيد االصد❑

المسببات فى وجود النيماتودا ومن أهم هذ  الفطريات 

•Verticillium spp.

•Phytophthora spp. 

•Phythium spp. 

•Fusarium spp.


