أمراض الخضــر البقوليــة Legumenaceae Diseases
- 1لفحة االسكوكايتا على الباقالء والبزاليا Ascochyta Blight
ينتشر المرض على الباقالء بصورة واسعة وينتقل عن طريق البذور .
األعرراض والالالمررا بقععر رداةيععة ةافيععة ةععذ الوس ع حار ععوان ديمععرة او بنى ع ة ةا نععة علععى
االوراق فظهر بها نق سوةاء صغ رة ذلك فظهر على ال قان واعناق االوراق بشكل دتطعاو ادعا
على القرون ةتظهر البقر دشابهة لبقر االوراق وفصل الى البذور ةتتلون ببقر بن ة ةا نة .
المسبب ودورة المرض ي ب ب المرض الىطر الناقص  Ascochyta fabaeيكون اج ام بكن دية
ةورق ة الشكل ل س لها عنق بداخلها سبورار عديمة اللون د تط لة دعظمها دن خل ت ن يبقى الىطعر
به اة داي ل م ةذ غالن وةلقار البذور المصابة ل بب االصعابة االول عة ادعا الوانويعة ةت عببها ةةععار
ال راث م المتكونة والمنتشرة ةذ الهواء الرطب او يبقى در دتبق ار النبافار باليقل .
المقاومة
الميصو

- 1زراعة بذور سل مة

- 2دعادلعة البعذور بالكابتعان  5غعم غعم - 3جمعر و عرق بقايعا

- 4رش اليقعل المصعاب بالكابتعان او العدايو ن  3 45- Mغعم لتعر دعاء .ويكعرر العرش ععل
اسبوع ن او ثالثة اساب ر ب شدة االصابة .
- 2تالفن جذور وسيقان الفاصولياء Root & Foot Rok
األعراض والالالما فعىن للبذور ودور للباةرار قبل ظهورها او بعد ظهورها وفعىن لل ذور در
فقر ار بن ة مراء على ال ويقة دن اسىل سطح التربة الى اعلى وفي بال عويقة وف عبب فيل عق
ادل لها د ببا دوفها وةذ هذه اليالة ةالم بب  . Rhizoctonia solaniوةذ الة االصابة بالىطر
 Pythiumةاالعراض بشكل فعىن للبذور ودور الباةرار در فهرأ ال ذور وفلونها باللون اللبنذ.
ادا ةذ الة الىطعر  Fusarium solaniةعالىطر ي عبب فعىعن جعان لل عذور دعر ظهعور قعر علعى
ال زء ال ىلذ لل اق د ببا ضعف النبار ةق وال ف بب دور الباةرة .
ادعا الىطعر  Sclerotinia sclerotiorumةهعو ي عبب دعور البعاةرار وحبعو االةعري اليديوعة دعر
ظهور نمو اب ض به اج ام رية سوةاء ما فوجد ةذ ال قان ايضا وي بب فعىن طري للقعرون .
فبقى الىطريار الم ببة للمرض ةذ التربة وبقايا النبار .
المقاومة  - 1زراعة بذور خال ة دن الم بب - 2دعادلة البذور بالبنل ت 5غم غم بذور
- 3جمر بقايا النبار و رقه  – 4افباي ةورة زراع ة فدخل ة ها المياص ل الن ل ة - 5العناية بالري
والت م د .
- 3صدأ الباقالء Broad Bean Rust

عب فعوةر الرطوبعة يصع ب ايضعا البزال ععا

دعن اهعم ادعراض البعاقالء ويظهعر ابتعداء دعن شعهر احار
واالةغا البقول ة .
األعررراض والالالمررا بوععرار علععى ال ععطح العلععوي وال ععىلذ لععالوراق واعنععاق االوراق والىععروي
والومار شكلها ب ضوية د تديرة صغ رة برفقال ة اللون دياطة بهالة صىراء ودرفىعة قل الً عن سطح
الورقة وهذ بلون يشبه صدأ اليديد عبارة عن ال بورار ال وريدية للىطر الم عبب فتيعو البوعرار
الى لون اسوة ةذ نهاية الموسم فمول ال بورار الت ل ة .وفؤةي شدة االصابة الى سقوط االوراق وقلة
الميصو .
المسبب ودورة المرض الىطر البازيعدي  Uromyces Fabaeف عبب ال عبورار ال وريديعة التعذ
فبقى على بقايا النبار واالةغعا ةعذ اليقعل او فلعك التعذ فيملهعا الريعا دعن ال بلعدان الم عاورة فتم عز
بشكلها الب ضوي ولونها البرفقالذ در وجعوة اشعوار رق قعة علعى سعطيها فنبعت دكونعة انبعوب انبعار
يخترق عن طريق الوغور وهذ التذ فكرر االصابة ةذ اليقل وةذ نهاية الموسم يكون الىطر بورار
ف ل ة فيوي سبورار ف ل ة حار عنق دن خل ة وا دة وبلون ةا ن  .الىطعر حو ةورة عاة طويلعة ولعم
فشاهد االطوار البكن ة او االس دية ةذ العراق .
المقاومررة - 1زراعععة اصععنان دقاودععة - 2الععتخلص دععن بقايععا الميصععو واالةغععا
الزراعة الكو ىة وخىض الرطوبة - 4الرش بالبايلتون 1غم لتر داء ويكرر عند الياجة.

- 3ف نععب

- 4اللفحة الالادية في الفاصوليا Common Blight
ينتشر المرض في مالظم انحاء الالالم ويصيب اصناف الفاصولياء الخضراء والجافة .
تظهر االعراض على نصل الورقة بشكل دناطق خضر او ةافيعة او دشعبعة
األعراض والالالما
بالماء وفصبح االن ة التذ فتوس البقعة صىراء اللون ثم فمعور دكونعة فقر عار وقعد فشعمل البقعر
جزء ب ر دن نصل الورقة وبتقدم المرض يظهر فلون بنذ ةذ ال هاز الوعائذ ا بن ة سطي ة علعى
ال عاق وقعد ينك عر ال عزء القمعذ دعن النبعار اليادععل للقعرون ويععرن هعذا الطعور دعن المعرض بعىععن
المىصل  .فلطخار دائ ة على القرون وةذ ال والرطب فظهر االةرازار البكت رية على سطح البقعة
او البقعة با ملها اللون اال مر وةذ العة االصعابة الشعديدة ف عف القعرون والفتكعون البعذور او فكعون
د عدة عديمة الق مة الت ارية .
المسبب ودورة المرض
الم بب Xanthomonas phaseoli
بكت ريا عصوية قص رة سالبة لصبغة عرام دتير عة ب عوط وا عد طرةعذ فكعون د عتعمرار صعىراء
علعى الوسع الغععذائذ الخعاى فبقععى سعا نة ةععذ البعذور او بقايعا النبععار المصعاب باليقععل تعى دوسععم
الزراعة التالذ وعند زراعة البذور المصابة فنمو البكترياوفلوث سطح الىلقار تعى فصعل ال هعاز
الوعائذ ث فنتقل خال اوع ة الخشب ودن هنعا فنشعا عل دعن فقر عار االوراق وال عاق وفيعدث
االصابة االول ة ادا االصابة الوانوية ةت ببها البكتريا المنقولة بعالهواء الميمعل بالرطوبعة او بواسعطة

قىازار االوراق واليشرار االخرى حار الىم القارض ود اه الري واالالر الزراع ة واالن ان .ادعا
اصابة القرون والبذور فتم عن طريق ن االو اثناء ر ة البكتريا دن قاعدة ال اق الى االوراق ةتمر
الى اعناق القرون وفيدث العدوى والوانذ عند سقوط البكتريا على ال طح الخارجذ للقرون ةتخترق
ان ة القرنة تى فصل االن ة الوعائ ة ودنها الى البذور .
المقاومة - 1زراعة وفرب ة اصعنان دقاودعة - 2زراععة فقعاوي نظ ىعة - 3افبعاي ةورار زراع عة
- 4ازالة بقايا الميصو - 5غمر البذور بال تربتوداي ن (.,2غم لتر داء ) .
- 5م وزائيك الفاصوليا Common Bean Mosaic
فت عد االوراق وف ف وفتعدلى العى االسعىل  .دوزائ عك علعى االوراق والتىاةهعا لالسعىل
االعراض
وفقزم النبار در قرون صغ رة ضعادرة  .ادعا احا عدثت االصعابة دتعاخرة ةعان القعرون ععاةة دعا فكعون
حار بذور صغ رة ن ب ا .
المسبب ةايروس دوزائ عك الىاصعول ا  BMVينقعل بالبعذور بن عبة %50- 30
النبار  .ينقل الىايروس خال بوب اللقا و شرة المن .
المقاومة
للى روس.

- 1زراعة وفرب عة اصعنان دقاودعة

عب وقعت اصعابة

- 2زراععة بعذور سعل مة - 3دكاةيعة اليشعرة الناقلعة

نقص عنصر المنغنيز
يظ هعر نقعص عنصعر المنغن عز ةعذ التعرب القلويعة عث يكعون ةعذ صعورة غ عر حائبعة  .ويبعدا ظهععور
االعراض عند رقم موضة  6- 5او ا ور  ,ما فظهر اعراض نقصه ايضا ةذ الترب الردل ة ويدخل
المنغن ز ةذ و ر دن االنزيمار ودنها انزيمار التنىس والتمو ل الغذائذ وفمو ل النتروج ن .
االعراض
ف ظهر او اععراض نقعص المنغن عز علعى نبافعار الىاصعول اء عمعر  6- 4اسعاب ر وحلعك علعى االوراق
اليديوة ةذ قمة النبار ثم يمتد الى اسىل وة ه فاخذ المنعاطق بع ن الععروق لونعا اخضعر ةعافح وي عتمر
التلوين تى فأخذ الورقة جم عها اللون االصىر اوالبنذ  ,وفلتعف عوان االوراق للعداخل وةعذ العة
العنقص الشعديد ف عف الورقعة با ملهعا وف عق وفمععور الىروالقمعةي الصعغ رة دعن القاععدة العى القمععة .
وي بب نقصه درض االصىرار ةذ اللوب اء .
المسبب

غ ر طى لذ يت بب عن نقص عنصر المنغن ز .

المقاومة
 – 1فقل ل قلوية التربة ويكون باضاةة الكبريت او االسمدة حار التىاعل اليادضذ .

 - 2رش بريتار المنغن ز على الم موي الخضري للنبافار وخاصة ةذ الترب القلوية بن بة
لوغرام  111لتر داء ةونم وحلك بم رة ظهور االعراض وفكرار حلك ل عشرة ايام تى
يكت ب النبار اللون األخضر .
ادراض العائلة القرع ة Curcurbitaceae Diseases
- 1الب اض الزغبذ Downy Mildew
يص ب المرض الخ ار والبط خ والش ر وناةراً الرقذ ما يص ب االةغا القرع ة ايضا وهو دهم
جدا بالب ور الميم ة .
األعراض والعالدار  :بقر خضراء باهتة ديدةة على ال طح العلوي او صىراء فشبه التبرقش
فتيو فدري ا الى لون بنذ يقابلها على ال طح ال ىلذ نمو اب ض يم ل الى البنى ذ يمول وادل
وجراث م الىطر فتيد البقر وف ف وفصىر االوراق ب رعة ب رة وف ق وفؤةي الى دور النبار.
الم بب وةورة المرض  :ي بب المرض الىطر الب ضذ Pseudoperonspora cubensis
يخترق االوراق عن طريق الوغور وينمو ب ن الخاليا درسال دمصار ةاخلها ثم يرسل وادل
سبورن ة ةذ د اد ر دن ثغور االوراق بال طح ال ىلذ فيمل على طرةها ا اس سبورن ة على
اطران ددببة واال اس ب ضوية الشكل فنتشر بالريا د ببة االصابة الوانوية بتوةر الظرون ال وية
وهذ اليرارة المعتدلة  21- 15م °والرطوبة العال ة وقد يكون ةذ نهاية الموسم ال بورار الب ض ة
 Oosporeةذ ةاخل ان ة العائل.
المقاودة - 1 :فهوية الب ور الميم ة - 2قطر االوراق المصابة و رقها
- 3ابتاي برنادج للرش المتكرر ل اسبوع ن درة بالمب دار ريدود ل  ، MZ87ساندوةان  ،بريىك ور
على ان ف تبد المب دار ل ةترة لضمان عدم فطور المقاودة ضد ةعل المب د.
- 2الب اض الدق قذ Powdery Mildew
ينتشر المرض ةذ ال و الداةىء والرطوبة المتوسطة او الندى ويص ب ل انواي القرع ار
االعراض والعالدار  :فتكون على االوراق بقر صغ رة عل ها د يوق يشبه الطي ن على ال طح
العلوي فت ر البقر وفتيد ةتشمل جزء ب ر دن الورقة ويظهر ة ها اج ام روية سوةاء بي م راس
الدبوس هذ االج ام الومرية ثم فتيو البقر الى لون بنذ وف ف وفمور االوراق عاةة ولكنها فبقى
دعلقة وقد فؤةي االصابة الى دور النبار .
الم بب وةورة المرض  :الىطر الك ذ  Erysiphe cichoracearumيكون اج ام ثمرية روية
دغلىة  cleistotheciaحار زوائد ب طة فيوي على عدة دن اال اس .ينيل ال م الومري دخرجاً
اال اس وف بب ال راث م الك ة االصابة االول ة اح فنبت دخترقة ن ج البشرة وفتطىل فطىالً سطي اً
لتكون وادل ون دية فيمل سل لة دن الكون دار البرد ل ة الشكل فنتقل لت بب االصابة الوانوية وةذ

والـ
النهاية فكون االجزاء التكاثـرية ال ن ة الـ )Ascus Mothe Cell (A.M.C
 Antheridiaثم فكور اال اس ةاخل ال م الومري الكروي المغلق يقضذ الىطر عن طريقه الىترة
ب ن الموسم ن.
المقاودة - 1 :الرش بالكاراث ن  5,.سم ³لتر او روب غان  5,.سم ³لتر او انىل  5,.سم ³لتر يكرر
ب شدة المرض .
*دقارنة ب ن ادراض الب اض الدق قذ والزغبذ
الدق قذ
- 1د ببافها ةطريار

الزغبذ
ة

- 2سطيذ التطىل (دا عدا 2

- 1د ببافها ةطريار ب ض ة
) - lev .جازية التطىل (ةاخل ة )

- 3فتم ز اجناسه عن طريق الطور ال ن ذ
بعدة اال اس وشكل الزوائد المليقة

- 3فتم ز اجناسه عن طرق الطور الالجن ذ
بطريقة فىري وادل ال بورن ار

- 4نموار ةق قة على ال طح العلوي لالوراق - 4نموار زغب ة على ال طح ال ىلذ لالوراق
- 3العىن االب ض (ال كلروف نذ ) White Mold

يراجر ما ةذ العائلة الباحن ان ة .
 - 4فعىن الىايتوةوورا Rot Phytophthora
ي بب المرض ضرراً ب راً لنبار الش ر والقري الع لذ والخ ار وثماره ةذ اليقل وةذ الخزن
واثناء النقل .
االعراض والعالدار  :فعىن طري على ال ذور وال اق ةذ دنطقة التاج القريبة دن سطح التربة
يراةقه حبو النبافار ودوفها وفهرؤ ال ذور وعىن على الومار اثناء النقل والخزن على الم ا ار
المصابة بشكل نمو اب ض در ل ونة لالن ة المصابة ثم فلىها.
الم بب وةورة المرض  :ةطريار ب ض ة الـ  Phytophthoraوالـ  Pythiumيكون االو ا اس
سبورن ة حار لمة طرة ة والوانذ سبورن ار روية داعدا النوي P. aphenidermetum
ة كون سبورن ار ى ة وةذ الطور ال ن ذ فكون هذه الىطريار ال بور االب ض  Oosporeالنافج

دن افياة االعضاء المؤنوة  Oogoniaوالمذ رة  Antheridiaسم ك ال دران يقضذ عن طريقها
الىترة ب ن دوسم ن .
- 2الدورار الزراع ة بدون زراعة القرع ار

المقاودة - 1 :التخلص دن بقايا النبار و رقها
لعدة سنوار

- 3دعادلة الترب بالمب د ريدود ل  G5قبل الزراعة  15غم م ²او الرش بالريدود ل  MZ87او
البريىك ور أةال ت .
5فعىن ثمار الش ر الرايزوبذ Rhizopus Rotالمرض دهم ةذ الب ور الميم ة ةذ العراق وقد فصل ن بة االصابة به الى ا ور دن . %31
االعراض والعالدار  :فصاب الومار بالقرب دن النهاية الزهرية ةتذبل الزهرة وفمور ادا احا انت
الومرة ب رة ةان ال زء المصاب يصىر دتيوال الى اللون البنذ وفشمل االصابة دعظم الومرة ويظهر
عل ها عىن اب ض و ف ييوي اج ام سوةاء اللون بي م رأس الدبوس عبارة عن سبورن ار الىطر
الم بب ويص ب الىطر الومار اثناء الت ويق والخزن ايضاً.
الم بب وةورة المرض  :يت بب المرض عن الىطر الزايكوفذ  Rhizopus Stoloniferيمضذ
الىترة ب ن دوسم ن به أة جراث م سبورن ة (طور الجن ذ) او زايكوف ة (طور جن ذ ) وعند
سقوطها على ادا ن د رو ة ديواً در فوةر الرطوبة لتيدث االصابة االول ة دعط ة غز ةطري
وجراث م سبورن ة ف بب االصابة الوانوية وهذ جراث م غ ر ساببية (. )Aplanospore
المقاودة - 1 :ةرز الومار المصابة وعدم اةخالها المخازن
بالىوردال ن 251 1
- 3عدم ا داث ال رو بالومار

- 2فهوية المخازن وفطه رها

- 4الرش بالدايو ن در الكاراث ن  %1,.ل  11ايام

قل اً.

- 6الذبو البكت ري Bacterial Wilt
يص ب انواي القرع ار دا عدا الرقذ الذي يعتبر شديد المقاودة للمرض .
االعراض والعالدار  :حبو ورقة او ا ور بتهد اةافها يل ها انتشار الذبو ل م ر االوراق وعند
عمل دقطر عرضذ بال اق والضغ عل ه فظهر اةرازار بكت رية لزجة  Oozوفلون االوع ة الناقلة
باللون البنذ.

الم بب وةورة المرض  :يت بب المرض عن البكتريا  Erwinia trachephilaعصوية قص رة
دىرةة او ةذ ازواج سالبة لصبغة رام لها 7- 4اسواط دي ط ة اسة لل ىان فقضذ ةترة الشتاء
ةذ دعدة خناةس القواء المخططة والمبقعة التذ فعتمد عل ها البكتريا ةذ االنتشار وةذ الرب ر عند
فغذية اليشرة على القرع ار فدخل البكتريا عن طريق ال رو دنتقلة الى االوع ة الخشب ة فتكاثر
ة ها دنتشرة الى اجزاء النبار فعمل اةرازار البكتريا على غلق االوع ة د ببة الذبو ينتشر المرض
بواسطة خناةس القواء .
المقاودة - 1 :زراعة االصنان المقاودة - 2دكاةية خناةس القواء بال قذ  %75او ةيازينون
 %61لليد دن انتشار البكتريا الم ببة للمرض  - 3 .يمكن فعى ر النبافار بالرداة النها داةة طارةة
لليشرة .
- 8العىن االب ض (ال كلروف نذ ) White Mold
يراجر ما ةذ العائلة الباحن ان ة .
- 7دوزائ ك الخ ار ) Cucumber Mosaic (CMV
يوجد المرض ةذ اليقو المكشوةة والزراعة الميم ة يص ب الخ ار والرقذ والبط خ والش ر
والىلىل وال ب ناغ والطماطة والكرةس والبن ر و و ر دن االةغا .
االعراض والم بب والمقاودة  :ما ةذ الطماطة داعدا اصابة الومار ةذ القرع ار ةتظهر عل ها
فشوهار بشكل عقد بارزة عالوة على الموزائ ك على االوراق دما يىقدها ق متها الت ويق ة .
- 9العقد ال ذرية Root Kont
يراجر المرض ما ةذ الطماطة (العائلة الباحن ان ة )

