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ــ ول إلبس ـــــــــــــحمص   ةل  ـــــــــ
 

 إعداد/ د. جمال محمد حسن ،

 د. ماجده هاشم منصور          

جافة أو  التى تستهلك بذورها    Fabaceae  لعائلة البقوليةوتتبع امن محاصيل الخضر    sativum Pisumالبسلة  تعتبر  

العادية    خضراء البسلة  var.  sativum Pisumالسكرية    البسلةو  humile poir var. sativum Pisum  وهى 

Macrocarpon ser  كاملة  ىالت قرونها  الغنية    تؤكل  المحاصيل  من  الكالسيوم،  وهى  الفوسفور،  الكربوهيدرات،  بالبروتين، 

 غنسيوم، الحديد، حامض األسكوربيك والزنك.االمالحديد، النياسين، 

 لـكل من :  تقسم أصناف البسلة تبعا  

 طريقة األستهالك ❖

ستهلك بذورها خضراء ماستر  أصناف ت   ✓

 بى

ستهلك بذورها الجافة مثل ت  أصناف  ✓

 أالسكا 

القرون الخضراء ستهلك أصناف ت   ✓

 كاملة مثل شوجر بيبى 

 طول النبات  ❖

أصناف قصيرة ويكون طول الساق من  ✓

 سم. 30-90

أصناف متوسطة الطول ويكون طول  ✓

 سم  150-90الساق من 

أصناف طويلة ويكون طول الساق  ✓

 سم 300-150من 

 شكل البذور  ❖

أصناف ذات بذور مجعدة ونسبة  ✓  أصناف ذات بذور ملساء وممتلئة ✓

 السكر بها أعلى من البذور الملساء

 عدد العقد عند أول زهرة وهى صفة مرتبطة بالتبكير فى النضج  ❖

  8أصناف مبكرة وأول زهرة عند العقدة  ✓

-9 

أصناف متوسطة وأول زهرة عند  ✓

 14 - 13العقدة 

أصناف متأخرة وأول زهرة عند  ✓

 18 - 16العقدة 

 حجم البذور غير الناضجة  ❖

أصناف ذات بذور صغيرة الحجم أو  ✓

 متوسطة وتستخدم فى التعليب  

أصناف ذات بذور متوسطة أو  ✓ 

 كبيرة الحجم وتستخدم فى التجميد 

 لون البذور غير الناضجة  ❖

 بذورها أخضر داكن لون أصناف  ✓  بذورها أخضر فاتح لون أصناف  ✓
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 الظروف البيئية المالئمة 

 شدة األضاءة و درجة الحرارة 

هى    م  24° درجة حرارة    °م للنمو وتعتبر    25  -  15نبات البسلة من المحاصيل الشتوية وتحتاج الى درجة حرارة من  

البذور النباتات من   درجة الحرارة المالئمة ألنبات  فى المراحل األولى من  °م    30-20، وتتراوح درجة الحرارة المثلى لنمو 

وال تتحمل النباتات الصغيرة الجو الشديد البرودة أو الصقيع    .م أو أعلى من ذلك° 25حرارة  زهار فى درجة  ويقل عقد األ  ،والنم

ويؤدى إرتفاع درجة الحرارة أثناء النضج إلى إصفرار    سقوط اإلزهار والقرون حديثة العقد  إلى  يؤدى الصقيع الشديدو  الخفيف

من النباتات المحايدة لتأثير  تعتبر  و    نقص المحصول.ذلك    بل  فيسبالبذور الخضراء، وفقدها جزءاً من محتواها من الكلوروفي

 .على اإلزهار  األضاءةفترة طول 

  التربة المناسبة 

تزرع البسلة فى مدى واسع من أنواع األراضى ويفضل زراعتها فى األرض الخالية من الملوحة ذات الصرف الجيد  

الخفيفة إلى الطينية الثقيلة، وتزرع فى األراضى الرملية وتعطى محصول  وتنمو البسلة فى أنواع مختلفة من األراضى الطينية  

، وتختلف األصناف فيما بينها الحتياجها من األراضى المناسبة 6.7  -5.5من    PH  ةالمناسب  درجة حموضة التربة  مبكر. وتتراوح

راضى وادى النيل بينما األصناف فاألصناف القصيرة تحتاج إلى أراضى خصبة ذات ثبات وتوازن فى مياه الرى فتنجح فى أ

 المتوسطة والطويلة فهى تنجح فى أراضى وادى النيل واألراضى المستصلحة حديثاً والرملية . 

 مواعيد الزراعة 

يختلف ميعاد الزراعة بإختالف األصناف والمنطقة التى تزرع البسلة وتبدأ الزراعة من منتصف شهر أغسطس إلى شهر 

أكتوبر    بداية شهربداية أكتوبر حتى منتصف نوفمبر وتزرع األصناف قصيرة المجموع الخضرى من  يناير ويفضل زراعتها من  

النمو  حتى نهاية شهر  وتستمر   المناطق فى ديسمبر بينما تزرع األصناف متوسطة  نوفمبر   منتصففى  نوفمبر وتزرع بعض 

   وتمتد حتى يناير. األصناف طويلة النمو خالل شهر أكتوبروكذلك تزرع 

 التقاوى  كمية 

وطريقة وميعاد الزراعة فتكون من  الصنف    نوع  ختالفإبكمية التقاوى  تختلف  فى الحقل الدائم مباشرة، والبذور  تزرع  

  18-10كجم ويستخدم فى األصناف الطويلة من    30 -25بينما فى األصناف المتوسطة   كجم / للفدان لألصناف القصيرة 30-60

والمطهرات وتعامل التقاوى ببكتيريا العقد الجذرية الخاصة بالبسلة  كجم بذور .  25  لـ  أما البسلة السكرية فيحتاج الفدانكجم/ فدان  

 الفطرية الموصى بها لحمايتها من األعفان قبل الزراعة. 

 رض للزراعة  األ دادعإ

 . سم 3 - 2وعمق التقاوى  تزرع البسلة حيراتى فى األراضى الطينية بينما تزرع عفير فى األراضى الرملية 

 والرمليةالطينية راضى األ

ويضاف    3م20متحلل بمعدل  ال  ىعضوالسماد  التزرع البسلة حيراتى وتجهز األرض بالحرث مرتين متعامدتين مع وضع  

 كما يلى: ويختلف تخطيط األرض باختالف الصنف وطريقة الزراعة  للفدان  كجم كبريت زراعى  50  وكجم سوبر فوسفات    150

خطوط فى القصبتين والزراعة رجل غراب 10بمعدل    ويخططالزراعة على ريشتين أو سطرين  تتم    : األصناف القصيرة

 . سم 15-10على مسافة 

 ر.سم فى جو 20-15خطوط فى القصبتين والزراعة 10بمعدل تخطط األرض  : األصناف متوسطة الطول

خطوط    10سم أو بتخطيط    20خطوط فى القصبتين وتزرع فى جور على مسافة    8التخطيط بمعدل  يتم  :  األصناف الطويلة

    .سم25القصبتين وتزرع فى جور على مسافة فى 

 ةاألراضى المستصلحة حديث

البسلة   اتزرع  وتجهز  متعامدتين  ألرض  عفير  ويمكن   3م  30  -15  ويضافبالحرث مرتين  متحلل  سماد عضوى مع 

  كجم سلفات بوتاسيوم  50  ،كجم كبريت زراعى50  ،كجم سلفات نشادر  50  ،كجم سوبر فوسفات100ويضاف    إستخدام الكمبوست

سم ويتم الردم عليها 20ويتم عمل فج أو فتح فى أماكن الخراطيم أو فى مناطق الزراعة بعمق  للفدان    كجم سلفات مغنيسيوم    50  و

 . أيام قبل عملية الزراعة 3-2ساعة يومياً لمدة 2-1رش لمدة التنقيط أو بال الرىويتم 

 و العزيق  الخف والترقيع

عند زراعة أكثر من بذرتين فى الجورة، فيترك نباتين في الجورة الواحدة بينما  بإزالة النباتات الزائدة  تتم عملية الخف  

ً و  .الترقيع فيتم للجور الغائبة بزرعتها من نفس الصنف قبل الرية األولى من   اسابيع  3-2ويتم بعد حوالي    يكون العزيق سطحيا

يعمل على الردم حول النبات مما يشجع على زيادة و .  النباتات  حجم  كبر  ويتوقف عند. الزراعة إلزالة الحشائش وتهوية الجذور

 المجموع الجذرى.
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 الرى 

،  بالرش ختالف نوع التربة فيتم الرى  ويخلتف الرى تبعاً إلالرى  ب  هتمامويراعى اإل  للماءمن النباتات الحساسة  تعتبر البسلة  

  و   التزهيروقت  النباتات    ويجب عدم تعطيشويكون الرى في البسلة على الحامي فى الصباح الباكر أو المساء   الغمر، التنقيط

  إلى عملية الخف    حيث تؤدىخف النباتات وعزيق التربة حول النباتات    هابعد  ويتميوم من الزراعة    15رية المحاياه بعد  تكون  

وتطول الفترة بين الريات فى المراحل األولى من نمو النبات لتعمق الجذور في التربة   الحشائشخلخلة جذور النباتات و إزالة  

أيام عند الزراعة    8-4ويكون الرى متقارب وعلى الحامي وسريع ويكون كل    وزيادة الرى تؤدى إلى اإلصابة بأعفان الجذور.

 . فى األراضى الرملية

 : التسميد

 قبل الزراعة 

كجم سلفات 100بلدى،  سماد 3م01فى األراضى الرملية يضاف  سماد بلدى للفدان، و3م 02راضى الثقلية فى األيضاف 

 .كجم سلفات بوتاسيوم50فوسفات عادى،  كجم سوبر200نشادر، 

  بعد الزراعة

بالغمريضاف   تروى  التى  الثقيلة  األراضى  نشادر100  حوالى  فى  سلفات  فوسفات200  ،كجم  سوبر  سلفات  100  ،كجم  كجم 

و  بوتاسيوم الكميللفدان،  هذه  دفعتين  ةتضاف  و  على  الثمار.  عقد  بعد  والثانية  المحاياة  رية  قبل  األولى  فى  يضاف  متساويتين 

 خالل موسم النمو دفعات  علىكجم سلفات بوتاسيوم،  100كجم سوبر فوسفات، 200كجم سلفات نشادر، 150األراضى الرملية 

  الورقية بالمغذيات الرش

يوم من الرش    15بعد مرور  ، ويوم  21عمر    عند يتم تعفيرالنباتات بالكبريت الزراعى أو الرش بالكبريت الميكروني

جرام    100  وجرام زنك    100جرام حديد و    200و الميكروني يتم رش النبات بالعناصر المخلبية بمعدل  أ  ىبالكبريت الزراع

رش النبات بمنقوع  ، والرش مع بداية التزهير  أيوم و يبد  15  الثانيةالرشة وبين  رش ثالث مرات  ال و يتم  لتر ماء    100لكل  منجنيز  

  300السائل الى    ستكمالإوساعة ثم يتم أخذ السائل الرائق    24قع لمدة  من السوبر فوسفات وتنجم  ك  6  فيستعملالسوبر فوسفات  

 . يوم 15لتر ليرش على النبات مع بداية العقد والرشة التالية بعد 

  الحصاد

وتبدأ الهدف من زراعة المحصول ووطريقة الحصاد يختلف ميعاد الحصاد تبعاً للصنف ونوع التربة و ميعاد الزراعة  

رتفاع  إيتم الجمع بعد تبخر الندى و يتم إيقاف الجمع عند  وأيام،    4-  3يوم من الزراعة، يتم الجمع كل    85-55عملية الحصاد بعد  

 : على نوع البسلةيتوقف موعد النضج المناسب للحصاد  و. درجة الحرارة

  البذور الخضراء  لحصول علىالبسلة التى تزرع ل 

بدء تحول البذور من اللون األخضر القاتم الى  و  بصورة جيدة وهى مازالت غضة  إمتالء القرون ونمو البذوريتم الحصاد عند  

 :اآلتيةيصاحب التقدم فى نضج البذور عن المرحلة المناسبة للحصاد حدوث التغيرات و األخضر الفاتح

 .زيادة نسبة النشا والمواد العديدة التسكر، والبروتين ❖

 .ص نسبة السكرنق ❖

 إنتقال الكالسيوم إلى أغلفة البذور مما يزيد من صالبتها   ❖

 .زيادة حجم البذور مع زيادة المحصول و زيادة الكثافة النوعية للبذور ❖

يدوياً ويتم حصاد فى األصناف القصيرة فى سرعة نضج البذور،  كبير وتؤثر درجة الحرارة السائدة أثناء النضج تأثير

  2.5فى األصناف المتوسطة ويستمر لمدة    يوم  90-70د  ، وبعشهر  1.5-1الزراعة، ويستمر الحصاد من    منيوم    70-50بعد  

الباكر أو  يتم الحصاد فى  أيام فى الجو الحار. ويفضل أن    3أيام فى الجو البارد، وكل    5الحصاد كل  تم  . ويشهر قبل  الصباح 

 . الحصاد آلياً مرة واحدة جراءإيمكن و الغروب

  البذور الجافةللحصول على  البسلة التى تزرع  

بعد   السفلى تماماً  القرون  الجافة بعد نضج وجفاف  البذور  التى تزرع ألجل  البسلة  الزراعة.    6-4تحصد  شهور من 

 .لبذور منهااألستخراج تقلع النباتات بعد جفافها وتدرس  وتجف أوالً،  ويمكن زيادة المحصول الجاف بجمع القرون التى

 )البسلة السكرى(   كاملة قرونالعلى  للحصول البسلة التى تزرع  

شهور    3-2وتستمر من  مرات أسبوعياً    4-3من  الحصاد    ويتمتكون البذور فى القرون.    بدايةتحصد البسلة السكرية عند  

 .  النمو تستمر النباتات فىويجب أن يستمر الحصاد حتى 

 كمية المحصول 

 كجم بذور . 750-600محصول البذور الجافة من تعطى و طن للفدان 6 حوالى البسلة الخضراء تنتج
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  التخزين

درجة حرارة منخفضة. وأفضل    لم تخزن سريعاً فى  إذاتفقد بذور البسلة الخضراء جزء كبير من محتواها من السكر  

تحتفظ البذور بجودتها لمدة  % و95-90هى الصفر المئوى مع رطوبة نسبية من  البسلة الخضراء والبسلة السكرية  لتخزين  درجة  

 يوم.   7-14

 التي تصيب محصول البسلة أهم اآلفات الحشرية
  Gryllotalpa gryllotalpaالحفار 

 والضرر   ةاإلصاب هرامظ

الجذرى تتغذى كل   المجموع  على  الكاملة  والحشرات  الحوريات  من 

والجزء السفلى من سيقان النباتات الصغيرة وتتوقف شدة الضرر الناتج على  

مقدار القرض للجذور والسيقان عندما يكون القرض جزئيا فأنه يؤدى إلى ذبول 

ئم ن النبات يجف ويموت ولكنه يظل قاإالنبات، بينما عندما يكون القرض كلياً ف

من التربة، وكذلك ظهوراألنفاق السطحية المتعرجة   هقتالعإفى مكانه ويسهل  

الناتجة من التغذية خاصة بعد الرى مما يؤدى إلى زيادة التكاليف وتأخر نضج 

   المحصول.

  المكافحة

 حرث األرض جيداً بعمق قبل زراعتها لقتل الحوريات والحشرات الكاملة وإزالة أنفاقها. ❖

 التسميد العضوي.عتدال في اإل ❖

 جمع وحرق بقايا المحصول وترك الحقل فترة راحة بعد حرث التربة وتقليبها وتشميسها.  ❖

 العليق. حشيشة التخلص من الحشائش لكونها عوائل لآلفة وخاصة  ❖

 .لقتل أطوار اآلفة غمر األرض المصابة بالماء لمدة يومين قبل الزراعة ❖

  2/ 1+للفدان    ةأو جريش ذر  ةكجم رده خشن  25  +يدات الحشرية الموصى بها  إستخدام الطعم السام المكون من أحد المب ❖

عند   ةالتخمر الذى يجذب الحشرة للطعم ثم ينثر الطعم على األرض بعد ريها رية خفيف  ةكجم عسل أسود لزياد  1  -

 غروب. ال

   Agrotis ipsilon الدوده القارضة

  هر اإلصابة والضررامظ

المزارع عند  للبادرات حيث يضطر  تسبب خسائر كبيرة 

أخرى.   مرة  الزراعة  إعادة  الى  اإلصابة  اليرقة وإشتداد  تستطيع 

اإلصابة  تتميز  لذلك  نبات،  من  أكثر  وإتالف  مهاجمة  الواحدة 

الحقل  في  متناثرة  بقع  وفي  فجأة  تظهر  بأنها  القارضة  بالديدان 

وجود   إلى  الفجائي  ظهورها  سبب  سطح   اليرقاتويرجع  تحت 

التربة وخروجها ليالً. ومن مظاهر اإلصابة وجود سيقان البادرات 

مائلة فوق سطح التربة نتيجة قرض اليرقات للبادرات سواء كان 

كلياً أو جزئياً وذلك فوق سطح التربة مباشرة وكذلك وجود بعض 

اليرقات   قرض  نتيجة  المقروضة  البادرات  بجوار  األوراق  فتات 

ال أسفل لألوراق  اليرقات  إيجاد  ويمكن  التربة،  سطح  من  قريبة 

يرقة  من  أكثر  تجد  ما  ونادراً  منها  قريبة  أو  المقروضة  النباتات 

االفتراس الذاتى فيما بينها. وعند   ةواحدة أسفل النبات لوجود ظاهر

كشف التربة حول النباتات المصابة تشاهد يرقات رمادية أو سوداء 

لمسها   عند  تتكور  األزهار وقد  .اللون  الصغيرة  اليرقات  تصيب 

 . والقمم النامية وتتغذي عليها

  المكافحة

حرث األرض وتشميسها مدة طويلة مع تكرار الحرث والتشميس والتهوية لقتل اليرقات والعذراى المختبئة فيها بواسطة  ✓

 المختلفة ألشعة الشمس واألعداء الطبيعية. اآلفةتعريض أطوار

 رك الحقل فترة راحة بعد حرث التربة وتقليبها و تشميسها. جمع وحرق بقايا المحصول وت ✓

 العليق.  حشيشة التخلص من الحشائش لكونها عوائل لآلفة وخاصة ✓

 جمع اليرقات باليد من حول وأسفل جورالبادرات المصابة وأسفل النباتات وإعدامها.  ✓
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 اليرقات والعذارى. الري الغزير وقد يضاف قليل من السوالر أو الزيت المعدني لقتل  ✓

  الرش المباشر في إتجاة قواعد السيقان بأحد المبيدات الموصي بها ويفضل أن يتم الرش عند الغروب. ✓

كجم    1  -  1/2+  كجم ردة ناعمة للفدان    25  +إستخدام الطعم السام المكون من أحد المبيدات الحشرية الموصى بها   ✓

 م ويوضع الطعم تكبيشاً حول النباتات المصابة عند الغروب.التخمر الذى يجذب الحشرة للطع ةعسل أسود لزياد

 إستخدام المصائد الضوئية أو الفرمونية لمكافحة الحشرات الكاملة.  ✓

 Spodoptera littoralis دودة ورق القطن الكبرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

الفقس على بشرة الورقة حول مكان اللطعة وتتسع حتى تعم  تسبب خسائر كبيرة فى األوراق وتتغذى اليرقات حديثة  

زهار والعقد الصغير وتصنع اليرقة  ضافة إلى البراعم واألثم تجف وتحدث بها ثقوب باإله  سطح الورقة وتظهرالورقة رقيقة شفاف

 . وتكون فوهة النفق غير منتظمة وتتواجد اليرقات التامة النمو أسفل النباتات القرونأنفاق داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة 

 التخلص من الحشائش.  ➢

 األعتدال فى التسميد االزوتى والرى.  ➢

 قتل العذارى واليرقات الموجودة بالتربة ويعرضها لألعداءالحيوية.  لالعناية بخدمة األرض جيداً  ➢

 لتر سوالر أو كيروسين لماء الرى لقتل اليرقات والعذارى الموجودة بالتربة.   12-10يضاف  ➢

 جمع اللطع باليد واليرقات وأعدامها.    ➢

 ستخدام مصائد الفرمونات الجنسية لخفض التعداد. إ ➢

 المبيدات الحشرية الموصى بها فى حالة شدة اإلصابة.ستخدام أحد إ ➢
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 gosspyii Aphis  &Acyrthosiphon pisum raccivora, c Aphis المن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

. وتقوم أفراد المن بالتغذية على على عصارة األوراق مسببة أضرار مباشرة البسلةمن أهم اآلفات التى تصيب    يعتبر

صفرار األوراق وجفافها وسقوطها فى النهاية وكذلك تجعد األوراق والقمم النامية وتشوهها مع ظهور بقع صفراء  إللنبات ومنها 

كما أنه يقوم  والقرون الصغيرة  وراق صغيرة السن  على األوراق ثم ذبولها مما يؤدى إلى تشوة النباتات وخاصة القمم النامية واأل

فرازات العسلية التى ينمو عليها فطر العفن بإفراز الندوة العسلية مما يؤدي إلى تغطية السطح العليا والسفلى من األوراق بهذة اإل

مما يؤدي فشل عملية البناء الذى يسبب العفن الهبابى ويؤدى إلى تغطية أوراق النبات باألتربة   Aspergillus األسود من جنس

 . الضوئى. بينما األضرار غيرالمباشرة للمن تتمثل فى نقل األمراض الفيروسية وإنتشارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة

 .تعتبر عوائل بديلة للحشرة حيث أنهاإزالة الحشائش  ❖

 .إزالة النباتات المتقزمة والمصابة بالفيروس وحرقها ❖

 .النيتروجينى عتدال فى التسميد إلا ❖

بسلةمن ال من القطن بقولياتمن ال   
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 .المن تعداد لخفضوضع مصايد صفراء الصقة  ❖

 .األعداء الحيوية الموجودة فى البيئة لحشرة المن إستخدام زيادةتشجيع  ❖

 . تتم برش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها و المعتمدةو فرد على الورقة 2-1المكافحة عند ظهور  تبدأ ❖

 tabaci Bemisia الذبابة البيضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

السفلى لألوراق وتسبب أضرار مباشرة   السطح  النباتية من  العصارة  الكاملة والحوريات بإمتصاص  الحشرات  تقوم 

إلصابة تؤدي إلى تجعد األوراق ثم ذبولها وإصفرار اللنبات تتمثل فى ظهور بقع صفراء ثم تصفر الورقة بالكامل وعند شدة  

شرات األوراق الغضة والرطوبة العالية وتقوم بإفراز الندوة العسلية مثل  النبات وضعفه ما يؤدى الى تقزم النبات وتفضل الح

والسفلى لألوراق بهذه اإلفرازات العسلية التى تساعد على نمو فطر العفن األسود من   لوىالمن مما يؤدي الى تغطية السطح الع

األوراق فى القيام بعملية البناء الضوئى   الذى يسبب العفن الهبابى مما يؤدي الى ضعف النبات نتيجة فشل Aspergillus جنس

 نقل األمراض الفيروسية.، كما إنها تقوم ب نتيجة سد الثغور التنفسية 

 المكافحة 

 .الحقل في الموجودةوالنباتات المصابة باألمراض الفيروسية الحشائش  جميع من التخلص ❖

 . لخفض التعداد الالصقة الصفراء المصائد إستخدام ❖

 زيادة األعداء الحيوية التى تتغذى على أفراد الذبابة البيضاء.التشجيع على  ❖

 المبيدات أحد  بإستخدام  عشوائيًا فحصها يتم التي األوراق في الورقة على كاملة حشرات 5-3 رؤية عند المكافحة تتم ❖

  الحشرية الموصى بها.

 sativae Liriomyza &   trifolii Liriomyza  صانعات األنفاق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liriomyza trifolii 
Liriomyza sativae 
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 هر اإلصابة والضرر امظ

 ً مكونة في نهايتها بقع خالية من النسيج    تتغذى اليرقات بين بشرتي الورقة مكونة أنفاق متعرجة رفيعة تتسع تدريجيا

  تذبل األوراق وتجف ةالشديد ةاإلصاب وعند البشرة.لى اللون البني نتيجة لموت خاليا  إذات لون شفاف يتحول  ىالورق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة 

 عدم المغاالة فى التسميد األزوتى. •

 .وإعدامها إزالة الحشائش •

 زيادة أعداد طفيل الترايكوجراما واألعداء الحيوية األخرى.  •

 phaseoli Ophiomyia ذبابة الفاصوليا

 هر اإلصابة والضرر امظ

ظهور مناطق صغيرة صفراء شاحبة اللون نتيجة 

ووضع البيض وقد تؤدي اإلصابة الشديدة إلى  الذبابة  لتغذية  

وكذلك وجود بقع شفافة في نصل األوراق   تساقط األوراق

حيث تموت أنسجة البشرة ليحل محلها أنسجة ثانوية سهلة 

األنفاق على  اليرقات وتغذيتها تظهر  الكسر وعند خروج 

الورقة حيث تتغذى اليرقات على النسيج بين بشرتي الورقة 

مسببة أنفاق حتى تصل إلى عنق الورقة ثم إلى ساق البادرة،  

منطقة   فتسإوحتى  تفحمها  إلى  وتؤدي  بالتربة  قط  تصالها 

الحديثة األ الفروع  تصيب  وقد  البادرات  وتموت  وراق 

تكسرها في  ذلك  تغذية   .فيتسبب  عند  الضرر  ويحدث 

اليرقات متجهة ألسفل   اليرقات داخل الساق، حيث تتغذى 

و تورم  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  السفلية.  الساق  نشقاق إنحو 

ويصاب  النبات  يضعف  الشديدة  اإلصابات  وفي  الساق. 

ويم ويذبل  جذوًرا عرضيّة بالرقاد  النبات  يكون  وقد  وت. 

)جذوًرا تنشأ من أنسجة غير جذرية( لتعويض الضرر الذي  

إلى  اإلنتاجية  في  الخسائر  تصل  أن  الممكن  ومن  أصابه. 

 وتشتد اإلصابة فى العروة النيلى. .٪١٠٠
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 المكافحة 

 .إزالة النباتات المصابة وحرقها 

 .األعتدال فى التسميد والرى 

 15ويتم عند اكتمال النمو كل  الموصى بها    الحشرية  بأحد المبيدات الجهازيةالرش الوقائى للنباتات قبل حدوث اإلصابة   

 .يوماً ويوقف الرش عند بدء التزهير

التعداد من  و  المكافحة عند وصول  يتم فحصها عشوائيا   5-  3تتم  التيى  النباتات  فى  المبيدات  استخدبإ  %  الحشرية م 

 . والمعتمدة بهاوصى الم

  Thrips tabaci التربس 
 

 

 

 

 

 

 

 هر اإلصابة والضرر امظ

تؤثر على األوراق والثمار فيبدو كالهما مجعداً مما  

التسويقية للمحصول. وتظهر بقع فضية ترجع    ةيقلل من القيم

إلى تغذية األفراد ثم تجف الورقة و تسقط وتوجد الحوريات 

وتبدو  لألوراق.  السفلى  السطح  على  الكاملة  والحشرات 

األوراق المصابة مجعدة ومنحنية حوافها ألعلى. وعند شدة  

 اإلصابة تتحول األوراق إلى اللون األبيض وتجف وتموت 

 المكافحة 

  العناية بالعمليات الزراعية وتقوية النبات بالعزيق الجيد •

  . التخلص من الحشائش والعناية بعمليات الصرف والتسميد الجيد •

  .هتمام بالرى يقضى على أطوار الحشرة الساكنة بالتربةاإل •

 زرقاء لخفض تعداد الحشرة وضع مصائد الصقة بيضاء أو  •

 .رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها والمعتمدةبفرد    15  -10النبات من    تتم المكافحة عند وصول عدد األفراد على •

  inckenellazEtiella  دودة قرون اللوبيا
 هر اإلصابة والضرر امظ

اليرقات على األزهار والقرون  تتغذى 

 ً على البذور الكبيرة    و  الصغيرة وتسبب تشوهها

القرون الصغيرة   سقوطوتسبب    داخل  القرون 

   مما يؤثر على المحصول الناتج

 المكافحة 

وتقوية اإل  الزراعية  بالعمليات  هتمام 

  النبات بالعزيق الجيد

والعناية   الحشائش  من  التخلص 

 بعمليات الصرف والتسميد الجيد

بداية    عند  الوقائى  الرش  يكون 

المبيدات  بأحد  والعقد  التزهير 

 الموصى بها.الجهازية الحشرية 

وصول  عند  الحشرة  مستوى   تكافح 

بالقرون   ٥اإلصابة   % بيرقات حية 

 الموصى بها. الحشرية  بأحد المبيدات  
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  boeticusLampides تدقيق البقوليا وأب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والضرر هر اإلصابة امظ

القرون   اليرقات  تتتصيب  على   ىغذحيث 

غير   البسلة  الالحبوب  قرون  فى  ناضجة 

ً   تتغذىو األزهار  وعلى البراعم الورقية    أيضا

ويالحظ مخلفات الحشرة داخل القرن وكذلك 

األسود   تصلح  واالفطر  ال  المصابة  لقرون 

التى  اليرقات  القرن  للتسويق.و يالحظ داخل 

خضراء   ونهاول  مم  10طولها  تجاوز  يال  

 .بنفسجية وتحمل ثالثة خطوط طولية

 المكافحة 

  تباع دورة زراعية إ 

 . وكذلك الحشائش التخلص من بقايا المحاصيل فى نهاية الموسم التي يمكن أن تكون حاملة للعذراء 

  هتمام بالعمليات الزراعية وتقوية النبات بالعزيق الجيداإل 

 العناية بعمليات الصرف والتسميد الجيد  

 .والمعتمدة الموصى بها الحشرية الجهازية يكون الرش الوقائى عند بداية التزهير والعقد بأحد المبيدات 

 

 descipiens Empoasca جاسيد )نطاط األوراق(ال

 مظاهر اإلصابة والضرر 

الكاملة    تمتص والحشرات   عصارةالحوريات 

الوسطى  العرق على عادة للورقة السفلى   السطح من النبات

وأصفرارها وتسبب  الورقة تدهور إلى ويؤدى تجعدها 

حتراق األوراق إ وهي  "" hopper burn عرض  وظهور

 وتؤدى النطاطات تفرزها  التى  التوكسينات  من التى تنتج

 الشديدة الحاالت فى و والحوافقمة الورقة   صفرارإ  إلى

 .وتسقط تجف األوراق  نإف لإلصابة

  المكافحة

 حوله.  أو الحقل  بداخل التى الحشائش إزالة ✓

 األزوتى. فى التسميد اإلفراط تجنب ✓

 .بدايتها في إلصابةالمبكر ل إلكتشافا ✓

 الزراعية فى حالة اإلصابة الشديدة. يتم رش أحد المبيدات الحشرية الموصى بها فى توصيات لجنة مبيدات اآلفات  ✓
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 urticae Tetranyehus ذو البقعتيــــــــــــــــنالعادى العنكبـــــــــــــــوت األحمـــــــر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

 السفلي لألوراقعلى السطح    باهتة  صفراء  بقع  وظهور  على السطح السفلى لألوراق  وجود جميع أطوار العنكبوتيالحظ  

ً تدريجي  لونها  تتحول   الوسطية.   العروق  وحول  العروق  بين  البقع  هذه  تقع  و  ةبني  إلى  ثم  محمر  بني  أو  حمراء  تصبح  ثم  األصفر   إلى  ا

  فتأخذ   العلوى  السطح  على  يظهر  بينما  المصابة.  لألوراق  السفلي  السطح  معظم  أو  كل  لتغطي  البقع  تلك  تلتحم  اإلصابة  شدة  وعند

 الشديدة   اإلصابة  حالة   فىأما    وتسقط.   وتموت  وتذبل  األوراق  تجف  اإلصابة  تقدم  مع  البني  اللون  إلى  يتحول  أصفر  نالو  الورقة

  التنفس  عمليات  يعيق  مما  األتربة  به  وتلتصق  عليه  لتتحرك  النباتات  أو  والبراعم  األوراق  بين  أو  العروق  بين  عنكبوتي  نسيج  يتواجد

 ة.المصاب  للنباتات الضوئي والتمثيل

 المكافحة

 اإلصابة ثم حرقها.  لخفضإزالة األوراق شديدة اإلصابة يدوياً  

 تعداد. ال لتقليل األزوتيةتجنب اإلفراط فى إستخدام األسمدة  

 التخلص من الحشائش وحرقها لكونها عوائل بديلة للحشرة.  

أحد المبيدات األكاروسية الموصى برش    الورقة  على أفراد 7-5 إلى العنكبوت أعداد متوسط  وصول عند المكافحة تتم 

 بما فيها البيض. وخاصة الفعالة على جميع أطوار العنكبوت فى توصيات لجنة مبيدات اآلفات الزراعية بها
 

 البسلةمحصول  التى تصيبالنباتية  أهم األمراض
 أوال : األمراض الفطرية 

  البادرات وموت أعفان الجذور

 Rhizoctonia solani المسبب المرضى:
 مظاهر اإلصابة والضرر 

ويسبب عفن    ةيوجد فطر الريزوكتونيا فى الترب

على  ظهورتقرحات  فيالحظ  الساق  وتقرحات  الجذور 

ذات لون بنى يميل لألحمرار تحاط بحافة   ةهيئة بقع مائي

والسويقنيب الجذور  على  اللون  حالة    ةالجنيني  ةة  وفى 

هذة  يدشدالاإلصابة   تتسع  خشنة ة  سوداء  وتصبح  البقع 

 موت البادرات سبب وت الملمس

 .Pythium sp المسبب المرضى:
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 مظاهر اإلصابة والضرر 

تظهر بقع مائية  وعند إصابة النباتات الكبيرة  الشتالت  وموت    فتتعفن فتؤدى إلى سقوط تظهر األعراض على البذور  

 .ةفوق سطح الترب ةأسابيع ويمكن أن تمتد هذة البقع لألجزاء النباتي  3بحوالى والجذور بعد الزراعة على الساق مستطيلة 

   والعالج الوقاية

 زراعية. دورة تباعإ ➢

 فى تربة خالية من اإلصابة   سليمة و زراعة التقاوى ➢

  .زراعة األصناف المقاومة أو المتحملة لإلصابة ➢

 .بها الموصى ةالفطري المبيدات بأحد زراعتها قبل التقاوى معاملة ➢

 الصرف. وتحسين بالرى هتماماإل ➢

 .عتدال فى التسميد البوتاسىاإل ➢

 التخلص من المخلفات النباتية وجمعها  ➢

 

 ذبول الفيوزاريم 

 المسبب المرضى:

 Fusarium oxysporum f.sp. pisi 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

تتحول  الجذر  على  اللون  حمراء  بقع  تظهر 

تمتد هذه البقع ألعلى لمنطقة ظهور    وإلى اللون البني  

، ويؤدى ذلك إلى تقزم النباتات  ةالساق فوق سطح الترب

 وتموت الجذور.  ويتحول لون أورقها الى اللون األصفر

 

 

 

 

 

 

 

   والعالج الوقاية

 زراعية. دورة تباعإ ➢

 فى تربة نظيفة خالية من اإلصابة  سليمة زراعة التقاوى ➢

  .زراعة األصناف المقاومة أو المتحملة لإلصابة ➢

 .بها الموصى ةالفطري المبيدات بأحد زراعتها قبل التقاوى معاملة ➢

 الصرف. وتحسين بالرى هتماماإل ➢

   البياض الدقيقى

 pisi Erysipheلمسبب المرضى: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ذبول الفيوازريوم
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 مظاهر اإلصابة والضرر 

التربة و  الفطر أجزاءيصيب   السطح    هابقع صغيرة باهتة لونعلى هيئة  تظهر  النبات فوق سطح  أبيض رمادى على 

السفلى لألوراق وقد تصيب السيقان واألزهار والقرون بينما يظهر على السطح العلوى لون بنى أو أرجوانى وربما يسبب سقوط  

التى تصاب مبكراً لنباتافي األوراق وأعناقها  لتقزم وتشوه  ويسبب    االوراق للفطر على هيئة بقع و  .ت  الثمرية  تظهر األجسام 

تصاب السيقان والقرون وتموت النباتات وتؤدى إصابة القرون إلى  الشديدة    سوداء صغيرة على األنسجة المصابة وعند اإلصابة  

يؤدى الى التصاق البذور بجدار الثمرة    لقرونوعند إصابة ا  القرونتلون البذور بلون رمادى أو بنى وتظهر بقع بنية متفرقة على  

 سبب من انخفاض قيمتها التسويقية.تالداخلى مما ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج  

 لإلصابة.   زراعة أصناف متحملة أو مقاومة ❖

للتخلص من جراثيم الفطر وتقليل فرص اإلصابة فى الموسم مباشرة  بقايا المحصول السابق بعد الحصاد    التخلص من ❖

  التالى

 . يوم 15كل مرة  الرش وقائياً بأحد المبيدات الموصى بها ويتم يراعى إتباع دورة زراعية  ❖

 : يوم 15 - 10يتم الرش بالمبيدات الموصى بها بالتبادل مرة كل الشديدة عند اإلصابة  ❖

 ى  البياض الزغب

 Peronospora viciae المسبب المرضى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

يالحظ ظهور بقع صفراء باهتة على السطح العلوى لألوراق يقابلها على السطح السفلى نمو زغبى أبيض يتحول إلى بنفسجى  

خفيف أو أسود وهو عبارة عن الحوامل الجرثومية للفطر خارجة من الثغور ثم تجف وتموت عند إصابة القرون وعند إصابة  

 . ؤدى إلى موت النباتاتيالسيقان الصغيرة 

  

Downy Mildew 
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   الوقاية والعالج

 . حرق المخلفات النباتية المصابة بعيداً عن الحقل ✓

 . إتباع دورة زراعية ✓

 . عدم زراعة بذور من نباتات مصابة ✓

 عتدال فى الرى والتسميد. اإلو  هتمام بالعمليات الزراعيةاإل ✓

يوم خاصة فى الزراعات   45  -  30بحوالى  يوم بعد الزراعة    15يتم الرش الوقائى بأحد المبيدات الموصى بها مرة كل   ✓

 المتأخرة أو فى المناطق التى تكثر فيها سقوط األمطار 

 .حسب شدة اإلصابة وعلىيوم  15 - 10مرة كل  الموصى بهاالمبيدات أحد اإلصابة يجب الرش ب  عند ظهور ✓

   أمراض األسكوكتيا

 Ascochyta pinodella, A. pinodes & A. pisiالمسبب المرضى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

القاعدة  ه تسبب هذ أمراض عفن  واللفحة وتظهرو  الفطريات  األوراق والقرون  بعد    تبقع  يوم من   40  -  30اإلصابة 

خطوط   وعلى الساق المصابة  ة  األوراق والقرون على هيئة خطوط أرجواني  و  الجذور  و  تظهر األعراض على الساقوالزراعة.  

ً على الجذور المصابة وتكون  أرجوانى    مستطيلة ذات لون بنى أو تمتد من منطقة الجذوروحتى وعلى العقد الجذرية    أكثر وضوحا

تتحول هذه البقع إلى   قدو  ،  يةإلى أسود أو بن  تحولتأرجوانية  بقع    وتظهر  وتصاب األوراقسم على الساق المصابة    5  -3مسافة  

بقع    ظهر عليهايوالقرون    وأيضاً تصاب  وتموت ،ألوراق  اتذبل  الشديدة    اإلصابة  وفى حالة  اللون األسود وتصبح مستديرة الشكل

القرن كما تؤد القرون    ىرمادية أو أرجوانية وتكون غائرة عن سطح  إلى تشوة وتبقع  البذوواإلصابة  غير بنية  ببقع    رإصابة 

 . وعند إصابة القرون الكبيرة فإن البقع تكون سطحية منتظمة الشكل 
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   والعالج الوقاية

 زراعية. دورة تباعإ ❖

 فى تربة نظيفة خالية من اإلصابة  سليمة زراعة التقاوى ❖

  .زراعة األصناف المقاومة أو المتحملة لإلصابة ❖

 .بها الموصى ةالفطري المبيدات بأحد زراعتها قبل التقاوى معاملة ❖

 الصرف. وتحسين بالرى هتماماإل ❖

 .عتدال فى التسميد البوتاسىاإل ❖

 التخلص من المخلفات النباتية وجمعها  ❖

 شدة  حسب  على  يوم  15-10  كل  مرة   بها  الموصى  الفطرية  المبيدات  بأحد  النباتات  ترش  اإلصابة  ظهور  حالة  فى ❖

 .اإلصابة

 اإلنثراكنوز

 Colletotrichum gloeosporioidesالمسبب المرضى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

بينما تصاب ساق وأوراق وكذلك الثمار للنباتات الكبيرة وتتلون العروق    ساق النباتات الصغيرة  ظهور بقع داكنة على

الشديدة    وعند اإلصابة  بقع غائرة على للقرونلقرون  ل  ةالقشرة الخارجييظهر على  الوسطى لألوراق وتصبح ذات لون أسود و

 .ةطوليسوداء خطوط  ةالمصاب اتيظهر على ساق النبات

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 .تباع دورة زراعية مناسبةإ ➢

 .زراعة أصناف مقاومة وتقاوى سليمة خالية من اإلصابة ➢
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 .إزالة الحشائش وحرق المخلفات ➢

 الفطرية الموصى بها قبل الزراعة. معاملة التقاوى بالمطهرات  ➢

خاصة فى    يوم  15رش النباتات بعد حوالى شهر من الزراعة بأحد المبيدات الفطرية الموصى بها مع تكرار الرش كل  ➢

 .حالة الرطوبة العالية

 ةصدأ البسل

  Uromyces Pisi ى:المسبب المرض
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر 

على  وصفر مع ظهور منطقه سوداء فى منتصف  لون أ  ق ذاتعلى األورا  ةأو مستطيل  ةبثرات مستدير  يالحظ ظهور

فتظهر على شكل الصدأ الفاتح  ألوراق تستطيل هذة البقع فيما ويتحول لونها إلى البنى  والعلوى لعلى السطح السفلى    ةحواف البقع

مما يفقدها قيمتها    شدة اإلصابه تنتشر البثرات على جميع أجزاء النبات وتصيب القرون  وعند  وتجف األوراق المصابة وتسقط

 التسويقية وبالتالى يقل المحصول.

 

 

 

 

 

 

 

 الوقاية والعالج 

 تباع دورة زراعية ال تزرع فيها محاصيل قابلة لإلصابة. إ 

 التخلص من بقايا المحصول السابق. 

 عتدال في الرى. اإل 

 مسافات الزراعة وعدم التكثيف الزائد للنباتات. مراعاة  

 . البوتاسيةاألسمدة  تسميد مناسبفراط فى التسميد اآلزوتى وإضافة عدم اإل 

يوم خاصة في الزراعات المتأخرة على   ٤٥ عند عمر)قبل ظهور اإلصابة( بأحد المبيدات الموصى بها الرش الوقائي  

 تبع الرش العالجي )عند حدوث إصابة( باستخدام أحد المبيدات الموصى بها يوما وي    ١٥-١٠أن يكرر الرش مرة كل 
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 التي تصيب محصول البسلة  الفيروسية أهم األمراض

 

 Mosaic virus  Peaموازيك البسلة

  بقع صفراء على األوراق يقابلها    ظهور بقع

لأل السفلى  السطح  على  ظهر  تو  وراقصغيرة 

المصابة وفى حالة  مبرقشة   للنباتات  تقزم  ويحدث 

فقد  ب القرون مما يؤدى إلى  اصت  الشديدة    اإلصابة

 .الفيروس هذا المنوينقل  القيمة التسويقية للقرون

  Pea enation mosaic virus فيروس الموزايك والنموات الزائدة في البسلة

األوراق بقع على    وظهورنتظام األوراق.  إوعدم    وضعفتبرقش  ويالحظ  لنموات الزائدة على النباتات المصابة  تظهر ا

  التزهير قبل    وعند حدوث اإلصابة  زوائد على السطح السفلى األوراق.وقد تتكون    تتحول إلى األبيض ثم  صفرار  تميل إلى اإل

 .أصفر هالون وبذور ذات حجم أصغر من السليمة على وى تة على النباتات المصابة مشوهة ومتقزمة وتح القرون الناتج تصبح

 

 

 

 

 

 

 

  Bean yellow mosaic virusفيروس موازيك الفول األصفر

 . البراعم والنموات الحديثة ةتشوورقش األوراق وتبعلى األوراق أو خضراء بقع صفراء  تظهر

 

 

 

 

 

 

  virus Stunt البسلة قزمت

العقد وتوالمصابة    نباتاتالقزم  تت األوراق وتتقارب  السالميات وتزاحم  الخضرية  ةتشويسبب  قصر  الحديثة   النموات 

   .البذور داخل القرونويقل تكون أحمر وردى  ذات لون عروق األوراق  وتصبح

 

 

 

 

 

 

  

https://www.agricultureegypt.com/EncyclopediaList/1/56/1059/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#0
https://www.agricultureegypt.com/EncyclopediaList/1/56/1059/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9#0
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 الوقاية والعالج 

 األصناف المقاومة أو المتحملة لإلصابة. زراعة   ❖

الرش   ❖ المن وذلك عن طريق  بها مرتين عند عمر  بمكافحة حشرات  الموصى  الحشرية  يوم من    30و    15المبيدات 

 الزراعة . 

 .خارج الحقل هاحرقوالتخلص من النباتات التي تظهر عليها أعراض اإلصابة الفيروسية  ❖

 التي تصيب محصول البسلة أهم األمراض البكتيرية

  ةالبكتيري ةلفحال

  syringaePseudomonas المرضي: المسبب

 مظاهر اإلصابة والضرر 

 .عنها ةالناتج الشتالت موت لىإ  البذور إصابةوتؤدى  ةالترب سطح فوق نباتية الموجودةلا األجزاء جميع تصاب

البقع وتلتحم مع بعضها وتغطى معظم   هطيل هذتتس  الكبيرة النباتاتالساق والقرون فى وعلى األوراق  ئيةفيالحظ ظهور بقع ما 

 النباتات على األوراق تظهر و الورقة على بو ثق تاركة وتسقط ىالبنإلى  لونها تحوليو الموجودة البقع تجفو أجزاء الورقة

 ممزقة.  وهى المصابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالج الوقاية و 

 . ةإستخدام األصناف المقاوم 

 . من األمراض ةخالي ةسلمي تقاوىزراعة  

 المناسبة.  ةإتباع الدورة الزراعي 

 .والمعتمدة الموصى بهاالمضدات البكتيرية استخدام  
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 التي تصيب محصول البسلةنيماتودا أهم أنواع ال

 تعقد الجذور نيماتودا 

Meloidogyne spp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلصابة والضرر   مظاهر

ال الجذور ونيتهاجم  الجذور تعوق    تظهر اإلصابة على شكلماتودا  أو أورام بهذه  الغذاء والماء من  إعقد  متصاص 

المجموع الجذري   قدرةإلى عدم ذلك رجع ي النبات و ذبول تقزم ظهر إصفرار ويونتيجة لإلصابة  النباتالتربة فتؤثر على نمو 

 على امتصاص الماء والعناصر الغذائية الكافية للنمو الطبيعى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المكافحة

 الزراعة فى تربة غير موبؤة بالمرض  ➢

 ومعتمد  ملة التقاوى قبل زراعتها بمبيد نيماتودى موصى بهامع ➢

 تزان فى التسميد النيتروجينى  إلإنتظام الرى والمحافظة على رطوبة التربة و ا ➢

من قبل لجنة مبيدات    ت الموصى بهابالمعدالموصى به ومعتمد  حقن مبيد جهازى نيماتودى  يتم  في حالة اإلصابة الشديدة   ➢

 . اآلفات الزراعية


