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 المقدمة
ان انتاج نباتات قوية  يةب ئة ة  ةةية   أةد  عمةة عنظةة  عنرظة  فاا،  اثيةات  مةة  ان 
تويةر هةه  انبباتةات فةوير انر ةةر لةه انالةة ،انظةاة  فىةاي  انةإل تيةاا  اانتةاج ان ،انةب  

 انبباتات ا، انظياةة   ظده ان فتم له خالة لا فلب:ان تويةر ل   هه  
 ع،ال( لوانةة ان ،انة 

فن األسةةاا انةةهو تعةةو  نلةةةط هةةه  انرريعةة  هةةو ت،انةة  انببةةات ع، انظي ةةوة يةةب 
انوقةةا انظباسةةب انباتةةط ،نظةةو  ،بةةةر لباسةةةب نبظةةو ،ترةةو، اثيةة   ،نلةةإل هةةها األسةةةاا 

  ظا   نلامعةق عيض   ظده تعة م ع، تأخةر لوانةة ت،ان  انظياةة  نتي
فن تغةةر لوانةة ان ،ان   عتظة بأد  كبةر نلإل انرر،ف انظباخةة  اناةاةة  يةب 

 :  انباجي  يب هها انظااة لا  أتبانظبرع  ،نوع انظياةة  ،طبةع  اثي   ،له األل ل
بانباةةةب  نظاةةةببات األلةةةرات ،جةةةة عن تغةةةةةر لوانةةةةة ان ،انةةة  بةةةانتبدةر ع، بانتةةةأخةر  -1

ابب انعاة  نظوسةم نأةاا انراةبةات انباقلة  نظاةببات األلةرات ع، تيةاا  فؤاو فنإل ت
ناب  نظو انعاة  ع، انظي وة بانظعا،ن  لع نأاا انظابب انظرىب يضاًل نه عن 
تغةةةةةر لونةةةةة ان ،انةةة   ظدببةةةةا لةةةه تابةةةةب اندتةةةر  انتةةةةب ترةةةون يةلةةةةا نةةةة،  انظاةةةةبب 

ةر ع، انتةةأخةر فةةؤاو انظرىةةب نلةةإل ع.ةةةها  ،نلةةةط يةةون تغةةةةر لونةةة ان ،انةة  بةةانتبد
ىةةة  ،لةةه األل لةة  نلةةإل  نةة  لةةا فنةةإل خدةةص ااةةةاب  بانعةفةةة لةةه انظاةةببات انظر 

 : أتب
يةةةب اسةةةترانةا ،جةةةة عن تةةةأخةر ت،انةةة  اناةةة ، نغا ةةة  انتلةةةا  يتةةةر  نأةةةاا انيأةةةرات  –آ 

 ابةب اناة ، ااةةاب  ئلةها  Motley dwarf virusانباقلة  انريةعةة  نظةرت 
 اندافر،ا 

يب فوبااليةا ،جة عن ت،ان  انه،  يب .لر ع ا،  ابب انةه،  ااةةاب  بظةرت  -ب
ندةةه اناةةال ، نةة  ألن هةةها انظونةةة  ابةةب انببةةات يتةةر  انادةةاف ،ا،جةة  انيةةرا،  

 انظرتدع  نبةلا  دون انظي وة مااسًا نإلةاب  ئلها انظرت  
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فةةؤاو فنةةإل يةةب انةونةةان ،جةةة عن ت،انةة  انتبةةا يةةب .ةةلر كةةانون ان ةةانب ع، بعةةة   -ت
 اخت اة يتر  تعرت انتبا نإلةاب  بظرت انبةات ان ببب 

بانباةةةب  ناابةةةاة ،جةةةة عنةةةط  ظدةةةه ت،انةةة  انظي ةةةوة يةةةب انوقةةةا انةةةهو ترةةةون يةةةةط  -2
  مةة  ،جةة يعةاًل عن ت،انة  و  ،نربلا بةر لباسةب  نبظةو انةةب انرر،ف لالةظ  نبظ

األلريدةةة (  علة  لةةه لباياةة  لياةةة  انيبةةوب يةب انريةةةع وابةةةا ،انوال ةات انظتيةةة  
بعةةص األابةةاة ل ةة  انأةةويان انبةةرو ،األابةةاة انباةلةةة  األخةةر  نظياةةةة  انيبةةوب 
انظ ،،ن  يب انريةع  كهن  ،جة عن ت،ان  اناةا يةب ع،اخةر ان ةة  يةب كانةدو،نةةا 

  اببط انظبايا  لع األاباة انتب تبظو يب ان ة  ،انأتا  
ات انةةةة  انبةةةا،ا ،نلةةةةط يةةةون نأةةةاطلا فةةةب دص تعةةةة انةفةةةةان ان عبانةةةة  لةةةه اثيةةةات  ،  -3

نبةةةلا ترةةون ا،جةة  مةةرا،  انتريةة  لب دضةة  ،نلةةةط يةةون ت،انةة  انظياةةةة  انيااسةة  
نلةفةان ان عبانة  نبةلا ترون ا،ج  انيرا،  لب دض   اببلا ااةاب  ئله  انةفةةان  
،  ل اة  ن  ،جة عن ت،ان  انببار انادرو يب ع،اةة  انريةةع نبةةلا ترةون ا،جة  مةرا
انتري  لب دض   اظح نببات انببار بانبظو ا،ن تعرىط نإلةاب  بانةفةان ان عبانة  
مةبظا  دون يب لرمل  انباا،  ،ال   ةاب ئلةه  انةفةةان فال بعةة عن  دةون انببةات قةة 
نظةةةا بأةةةد  جةةةةة ،يةةةب األجةةةوا  انظعتةنةةة  ،جةةةة عنةةةط  ظدةةةه ت،انةةة  لي ةةةوة انبباةةةر 

لةةةه تابةةةب لعرةةةم انضةةةر، انبةةةات  نةةةه اناةةةدرو يةةةب ان ريةةةم ،هةةةها انظونةةةة  ظدبةةةط 
ااةةةاب  ئبةظةةاتواا انبباةةر اناةةدرو انظتيوةةةل   كةةهن  ،جةةة عن ت،انةة  اناةة ، يةةب 

اناة ، ئبةظةاتواا انععةة ع،اخر ان ريم يب جبوب كانةدو،نةا عا  فنإل خدةص فةةاب  
 اناه،ي  

بانباب  نليأرات ،جة عنط  ظده تيعةق لدايي  ناجي  نلعةفةة لةه اثيةات انيأةري   -4
ًا نةهكر لبلةا خةالة انةتيدم بظوانةةة ان ،انة  ،األل لة  يةب هةها انظاةاة نةفةة  جةةله 

 :لا  أتب
له خااةر  .Arachis hypogae Lيب عيريعةا  عانب لي وة ياتق انيع   –آ 

ةةه   Aphis cracivoraابةةةر   اةةببلا لةةرت يةةةر،ا انتةةو،ا انةةهو فبعلةةط انظ 
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Koch. لوسةم انظرةر عات فنةإل  ،،جة بأن ان ،ان  انظبدر  نلةها انظي ةوة يةب
فنتةةاج نباتةةات كبةةةر  كانةةا عقةة  جةةهبًا نيأةةر  انظةةه ،كانةةا ااةةةاب  باندةةافر،ا 

 عق  بد ةر له انظي وة انهو ت،ع لتأخرًا 
يب بانا ،جةة عن ت،انة  انةه،  ان ةدرا  لبدةرًا يةب ئةا ة  لوسةم انظرةر عا  فنةإل  -ب

نياجةةة  فنةةةإل ان دةةةات ااةةةةاب  بيدةةةا، سةةةال انةةةه،  ،عن  نةةة  كةةةان كايةةةةًا ا،ن ا
 است ةا  تةائةر انظدايي  األخر  

عن انتبدةةةر ئ ،انةة  انعرةةه فةةؤاو فنةةإل تدةةااو ااةةةاب  ئةفةةةان  يةةب انعةةرال ،جةةة -ت
  Earias insulana (Boisd.)جوت انعره انأوكة  

يةةةب انوال ةةةات انظتيةةةة  األلريدةةةة  ،جةةةة عن ت،انةةة  انيبرةةة  يةةةب ع،اخةةةر ان ريةةةم  -ث
  Mayetiola destructer (Say) اببلا ااةاب  ئهباب  هةأةان 

يةةب ل ةةر ،جةةة عن تةةأخةر لونةةة ت،انةة  انعرةةه نالسةةتداا  لةةه خةةر،ج يرا.ةةةات  -ج
لةةةه انعةةةها،  قبةةة   لةةةو،  Earias insulana (Boisd.)افةةةةان اناةةةوت 

األج ا  ان ظري  نلإل نبات انعره ،يةهن  تتابةب هةه  األجة ا  ااةةاب  ئةفةةان 
 اناوت 

تغةةر لوانةة ت،ان  انظياةةة  بةانتبدةر ع، انتةأخةر  بانباب  نآليات اندعري  ،جة عن -5
نةةةم  دةةةه يعةةةااًل يةةةب اناةةةةرر  نلةةةإل هةةةه  اثيةةةات ، نةةة  ألنلةةةا لةةةه  ،ات انةةةة  انيةةةا، 

 ن ال فرتبط ئة،ج  مرا،  انظيةط ،لتيرك  ،إن نأاطلا يب عبلب األمةا
بانربم له عن تغةةر لونة ان ،ان  قة ساهم فنإل مة كبةر يب مظا   انعةفةة لةه 

ه  ظياةة  له ااةاب  باثيات فال فن هباك بعةص انظعوقةات يةب لاةاة اسةت ةا  هةان
 :انرريع  يب لدايي  اثيات ،هب

فن تغةةةةر لونةةة ان ،انةة  قةةة فةةؤاو فنةةإل فنتةةاج انظي ةةوة يةةب ع،قةةات ترةةون عسةةعا،  -1
 انظي وة يةط لب دض  

قةةة فن تغةةةر لونةة ان ،انة  نلاةةظاح نلظي ةوة نللةرب لةه ااةةةاب  لةه آية  لعةبة   -2
  عرىط نإلةاب  بآيات عخر  
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فن نة  توايق ،جوا انظي وة يب انيع  لع اثي  انظت     اةائتط قة فؤاو  -3
لةةع لةةر،، انوقةةا فنةةإل  لةةو، سةةالالت جةفةةة  تةةتظده لةةه للاجظةة  انظي ةةوة يةةب 

 لوانةة ت،انتط اناةفة  
 ثانيًا( طريقة الزراعة

فن نرريع  ان ،ان  ،اق  تبدةه نظلةاتلا تأثةر ئة،جات لتبافب  يب اناةةرر  نلةإل اثيةات  
 :انظات ةل  يب هها انظااة لا  أتب،له عهم انوساة  

ع لةةةرت انعةفةةةة لةةةه انة،اسةةةات عن تيةةةاا  ك ايةةة  : كثافةةةة التاا ةةةاس فا ماةةةافاس الزراعةةةة
نةةإل كةةهن  يونلةةا قةةة تةةؤاو ف  قةةة،  انظي ةةوة نلةةإل لباياةة  األابةةاةانظي ةةوة ف يةةة لةةه 
  كظةةا ،جةةة عن ان دةةات ك ايةة  انظي ةةوة ع، انبباتةةات تعلةة  لةةه خاةةا،  بعةةص انبباتةةات

  فال فن تيةةاا  انر ايةة  انبباتةةة  تةةؤاو فنةةإل رات ،األلةةرات ،انةفةةةان ان عبانةةة انتأةةا، انيأةة
تعةةةويص ان اةةةا،  انباتاةةة  نةةةه اثيةةةات  ،يةظةةةا  ةةةأتب بعةةةص األل لةةة  مةةةوة ا،، انر ايةةة  

 :اثياتة  يب اناةرر  نلإل انببات
ع لرت انعةفة له انة،اسات عن علرات انباا،ات ل   لرت سةعوا انبةاا،ات  ظدةه  -1

  فال فن  ن  قة انبه،، انظ ،،ن  يب ،مة  انظاام تعويضط نه طريق تياا  كظة  
ال  دون ةيةيًا باستظرا، ف  فن هباك امتظانة  عن تؤاو ان يةاا  انعانةة  يةب ك اية  

  ،تبعةةةإل انرةةةر،ف انظيلةةةة  هةةةب انعالةةة  أةةةا، انظةةةرتإل تيةةةاا  ناةةةب  انتان ،انةةة  فنةةة
 انظيةا يةظا ف ا كانا هه  انرريع  لدةة  ع  ال 

اغم/عاةر فنةإل 60بانباب  نااباة ،جة عن تيةاا  ناةب  ئةه،، انيبرة  انظ ،،نة  لةه  -2
جوا  يب معوة انيبرة  ئباةب  اغم/عار عا  فنإل خدص ناب  نظو األاباة انظو 90
50  % 

ت نةفةةة  ع لةةرت عن انيأةةرات نباتةةة  انتغه ةة  تلةةاجم انظياةةةة  يةةب لرامللةةا ا،اسةةا -3
انظبدةةر  بانظعا،نةة  لةةع األنةةةا  انربةعةةة  لةةه طدةلةةةات ،لدترسةةات مةةة  تلعةةب ك ايةة  
انغرا  انبباتب ا،،ًا للظةًا يةب جةهب هةه  األنةةا  ،نلةةط يةون ان ،انة  انر ةدة  تأةد  

ص ااةاب  انيأري   كهن  ،جة عن نالاًل للظًا ناهب ،نظ  هه  األنةا  يب خد
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يرا.ةةة  نةةةرانةة انةةةه،  تدضةةة  ،ىةةةع انبةةةةص يةةةب انيعةةةوة انظدتومةةة  قلةلةةة  انغرةةةا  
انبباتب ،نلةط يون تياا  ك اية  نباتةات انةه،  يةب انيعة  تاعلةط بةةر لدضة  لةه قبة  
انيأةةر  نوىةةع انبةةةص  ،يةةب نةاةريةةا ،جةةة عن انب انةةةا انظ ،،نةة  بظاةةايات لتعا،يةة  

يةةب لاةةايات ب  ب بداةةا  انب انةةةا لعا،نةة  ئبباتةةات انب اانةةةا انظ ،،نةة  اانةةا عا ةةر فةةةا
  كةةةةهن   اةةةةب عن ال نباةةةةإل عن انضةةةةر، انةةةةهو تاةةةةببط انيأةةةةرات نلبةةةةاا،ات لتبانةةةةة 

 خاة  انةفةان انعا،ى  تعوىط ك اي  انظي وة 
تلةةةةاجم انرةةةةةةو، انبةةةةةه،، انبباتةةةةةة  ،انبةةةةاا،ات فال فن ان اةةةةةا،  انظتاةةةةةبب  نبلةةةةةا  ظدةةةةةه  -4

بةةةةه،، انظ ،،نةةةة  يةةةةب ،مةةةةة   نةةةةه طريةةةةق تيةةةةاا  كظةةةةة  ع، لعةةةةةة انتعويضةةةةط ع ضةةةةاً 
 انظاام   

فن له األلو، انظيةا  نله  انرريع  هو كلد  .را  انبه،، انتب قة ترةون لدلدة  
يةةب ك ةةةر لةةه األمةةةان نلظةة ا،نةه ،انتةةب قةةة ال تعةة  نةةه كلدةة  اسةةت ةا  ،سةةاة  لداييةة  

 ةانب نعةةا انبةه،، يةب ،مةة  انظاةام  عخر   كظا تؤاو ان ،ان  انر ةد  يول انظاةتو  انظ
 فنإل خدص فنتاجة  انببات خاة  لع انببار انادرو ،انا ، 

،يةةتم  نةة  لةةه خةةالة اسةةت ةا  ع ةة  ،سةةةل  تاةةظح نلببةةات : اإلناةةاس الماةةا  فا الز  يةةز
باانبةةات ،ت بةةةا نداةةط يةةب انتريةة  سةةريعًا ، نةة  الختةة اة انوقةةا انةةهو  ظدةةه نلبةةاا،ات عن 

  مةةةة  عن ان بةةةات ااسةةةة  هةةةها انرةةةو، نإلةةةةاب  باثيةةةات، نةةة  نيتتعةةةرت يةةةةط نآليةةةات 
يتر  تعرت انباا،ات اناريع نلببات  عل  له لأاا  ااةاب  بألرات انببات ،يعل  له 

  كظا عن هةه  انعظلةة  تظدةه انظي ةوة لةه لباياة  األابةاة لةه مةة  نضر، انيأرات
 :اانبات لا  أتب ات ةل  يب تاريعانتبدةر ،سرن  اانبات  ،له انوساة  انظ

: مةةة  تضةةظه هةةه  ان ،انةة  نظةةو انبةةه،، ،انبةةاا،ات يةةب ئة ةة  بهاةةةة  ان ،انةة  انظاةةةة  -1
لاةة  ثم تبع  هه  انباا،ات ن ،انتلا يةب انيعة  يةب انوقةا انظباسةب كظةا هةو انيةاة 

 يب ت،ان  انرت 
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 : فن نظلة  نعةع انبةه،، تةؤاو فنةإل انتاةريع لةه نظلةة  فنبةات انبةه،، بعةةنعع انبه،، -2
  هه  انعظلة  تات ة  ناا  لع انظياةة  انتةب نظلة  تيدة  نإلنبات ت،انتلا ،هب

 كبه،، انا ، ،اندلد  ،انبعة،نس  تيتاج ئه،،ها ندتر  طويل  نابةًا نإلنبات 
فن له ليةاات اسةت ةا  اانبةات انظاةبق ع، انتيدةة  هةو ةةعوي  انتعالة  لةع 

اةونوجة  كبةر  عثبا  نظلة  تةةا،نلا ،هةب انبه،، انبباتة  مة  عنلا قة تتعرت ألىرا، ي
  مانةةةًا تةةم اسةةت ةا  لةةا  عةةرف انرريعةة  انتعلةة ةة  ن ،انةة  انبةةه،،طريعةة  لدلدةة  بانظعا،نةة  ب

عو فنبات انبه،، يب لاا  هاللةة  نلتعلةة  لةه انضةر،  Gel seeding بانتبهفر انلاللب
 انهو  ظده عن تاببط نظلة  تةا،ة انبه،، انظيد   ع، انبائت  

تاعإل نظلة  انأت  فنإل ت،ان  انبباتات يب انيع  بأماةا  ،عنظةا، كايةة  نتيظة   الشزل:
ااةةةاب  باثيةةات ،يةةهن  تلةةةف نظلةةة  انأةةت  فنةةإل تابةةب انعةفةةة لةةه انظأةةاا  انظرتبرةة  
بانبةةاا،ات كةةاأللرات ،انةفةةةان انعا،ىةة  ،انعةةوا،ت  يضةةاًل نةةه اندواةةةة األخةةر  انظتوخةةا  

يةةب فنتةةاج نباتةةات لتظاثلةة  انبظةةو ،خدةةص كظةةة  انبةةه،، نةةه  لةةه نظلةةة  انأةةت  ،انظتظ لةة 
انرظةةة  انظاةةةت ةل  يةةةب ان ،انةةة  انظبا.ةةةر  يةةةب انيعةةة  خاةةةة  يةةةب مانةةة  انظياةةةةة   ات 
انبةه،، بانةةة  انة ظه كانرظاطةة  ،انللانةة  ،انعةرنبةط يضةةاًل نةةه اانتةاج انظبدةةر نلظي ةةوة 

 ،االستداا  له انعةظ  انظرتدع  نط يب ئةا   انظوسم 
ظلةةة  انأةةت  نلةةا انعةفةةة لةةه اناوانةةب اا اائةةة  ،اناةةلبة  عمةانةةًا يةةب لاةةاة فن ن

 لدايي  اثيات اثتة :
: فن ت،انة  انأةتالت يةب لرملة  انبظةو ةفةان ان عبانةة بانباب  نظاببات األلرات ،ان -1

بةر انيااس  نإلةاب  باأللرات  اانة ك ةرًا يب انت لة له لاببات األلرات 
 Dampingائتة  ،لرملة  انبةاا،ات كدرريةات سةعوا انبةاا،ات انظرتبرة  بانبةه،، انب

off كةهن  يةون نظلةة  نعة  انأةتالت ،ت،انتلةةا قةة ترةون سةببًا يةب فةةائتلا ئةةبعص  
األلرات اندافر،سة  انتب تبتعة  لةدانةدةةًا كظةا هةو انيةاة بانباةب  نظي ةوة انتبةا  

 اةةل  اخةةوة  اظةةا عن نظلةةة  نعةة  انأةةتالت قةةة تليةةق ىةةر،ًا ،جر،مةةًا باناةةه،، لظةةا
انعةفةةة لةةه انظاةةببات انظرىةةة  ل ةةاة  نةة  انبدتريةةا انظاةةبب  نظةةرت انتععةةة انتةةاجب 
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Crown gall  يةب ع.ةاا، انداالة   فن نظلةة  انأةت  تةؤخر لةه ااةةاب  بانةفةةان
ان عبانةة  ،يأةةد  نةةا   ظدةةه انعةوة فنةةط كلظةةا كانةةا انأةتالت كبةةةر  يونلةةا تةةتظده لةةه 

   تيظ  ااةاب  بانةفةان ان عبانة
فن انأتالت انظ ،،ن  ترون كبةر  بانظعا،نة  باألابةاة انبائتة  يةب انيعة  ،نلةةط يةون  -2

انظي ةةةةوة سةةةةةتظده لةةةةه لباياةةةة  هةةةةه  األابةةةةاة بأةةةةد  جةةةةةة ،قةةةةة ،جةةةةة عن معةةةةوة 
انظياةة  انتب ت ،ع برريع  انأت  ال تيتاج فنةإل اسةت ةا  لبةةةات األابةاة يةلةا  

ةا  بعةةص لبةةةةات األابةةاة انتةةب اظةةا عن ان ،انةة  برريعةة  انأةةت  تاةةانةنا يةةب اسةةت 
انةةهو  ظدةةه اسةةت ةالط يةةب لةة ا،ع  Triflanتةةؤثر يةةب ئةةه،، األابةةاة ل ةة  انتةةريالن 
 انرظاط  انتب ت ،ع ئواسر  انأت  

بانباب  نليأرات ،انرخويةات ،جةة عن ت،انة  انأةتالت انربةةر   اببلةا األىةرا، انتةب  -3
اا  نلبةةةةةاا،ات ان ةةةةةغةر   ظدةةةةةه عن تاةةةةةببلا انعواقةةةةةع ،انب اقةةةةةات ،انةفةةةةةةان انعا،ىةةةةة  نةةةةة

 ،انضعةد  
بةةانربم لةةه اندواةةةة انعةفةةة  نعظلةةة  اسةةت ةا  انأةةتالت يةةب ان ،انةة  فال فن ترةةانة  
نظلة  ت،انة  انبةه،، ،نعة  انأةتالت ،ت،انتلةا ثانةة  قةة تدةول ك ةةرًا ترةانة  نظلةة  ت،انة  

   ات انبه،، لبا.ر  يب انيع  ،نلةط يون هه  انرريعة   ظدةه عن تاةت ة  لةع انظياةةة
انظةةةرا،ا االقت ةةةااو انعةةةانب ع، نبةةةةلا ترةةةون انةةةةة انعاللةةة  ،خة ةةة   كةةةهن  يةةةون طريعةةة  

 انأت  قة ال تباح لع بعص انظياةة  اناه،ي  ل   انا ، ،انببار انادرو 
،جةةة عن ت،انةة  انبةةه،، ،انتعةةا،و نلةةإل عنظةةال لباسةةب   اةةانة ك ةةةرًا يةةب  عمةة  الزراعةةة:

،ثباتلةا اناةةة يةب انترية  ئةبظةا ان ،انة  انعظةعة  قةة تةؤاو سرن  اانبات ، لو، انباا،ات 
ح انتريةةة  يةةةب عمةةةةان ك ةةةةر  فنةةةإل يأةةة  ناةةةب  كبةةةةر  لةةةه انبةةةاا،ات لةةةه انرلةةةو، يةةةول سةةةر

  كةةةهن  ،جةةةة عن تغرةةةة  ا،نةةةات انبراطةةةا بأةةةد  جةةةةة  اببلةةةا ،إةةةةائتلا بدرريةةةات انعدةةةه
 ااةاب  ئة،ا  ا،نات انبراطا 

ان ،انةة  برريعةة  انب ةةر ،انتظةةاا نرةةا  ان ،انةة  يةةب  فن انت لةةب نةةه الزراعةةة ع ةةو مةةرا :
 دايي  اثيات انيأري  لر،ت  اانة ك ةرًا يب نظلة  فتان  األاباة ،ل



 

8 
 

فاتالوقاية في ادارة 
آ
 سلسلة نزار الرشادية يد()الزراعة الجيدة والتسم ال

 

 الخدمة الجيدة ل م صول ثالثًا( 
فن ان ةلةة  اناةةةة  نلظي ةةوة تةةؤاو بانبتةاةة  فنةةإل فنتةةاج نباتةةات ةةةيةي  ،قويةة  تةةتظده 

تيعةةةق ان ةلةة  اناةةةة  نلظي ةةوة لةةه    ،يظدةةه،لعا،لتلةةالةةه تيظةة  ااةةةاب  باثيةةات 
 خالة لا  أتب:

،تأةةةةظ  تيةفةةةةة نةةةةوع انةةةةرو ،لوانةةةةةة انةةةةرو ،لاةةةةتوياتط نرةةةة   : Irrigationالةةةةر   فااًل(
لي ةةوة نظةةا فلعبةةط انةةرو لةةه ا،، للةةم يةةب مةةةا  انببةةات ،انراةبةةات انظرتبرةة  بةةط ،لبلةةا 

 اثيات ،كظا  أتب :
  تةةةةؤاو فنةةةةإل تيةةةةاا  ااةةةةةاب  بانباةةةةب  نظاةةةةببات األلةةةةرات ،جةةةةة عن انتريةةةة  انرطبةةةة -1

 Soil-borneبةةةةةةاأللرات خاةةةةةةة  األلةةةةةةرات انتةةةةةةب  دةةةةةةون ل ةةةةةةة،ها انتريةةةةةة  

phathogens  مةةةةةة  تظتلةةةةة  طةةةةةو، لتيةةةةةرك يةةةةةب ا،،  مةاتلةةةةةا ل ةةةةةاة  نةةةةة  ،جةةةةةوا
Zoospores  يب يرريات انابسPhytophthora  انهو  يتاج فنإل انظا  انير،

ريةة   علةة  لةةه فةةةاب  نرةةب  اةةبح ،ي ةة  فنةةإل انعاةةة   نةةهن  يةةون خدةةص ،طويةة  انت
  Phytophthoraاناه،، بدرريات انابس 

فن انعةفةةة لةةه عنةةواع األابةةاة تاةةترةع تيظةة  انرطويةة  ان اةةةة  يةةب انتريةة  عا ةةر لةةه  -2
لعرم انظياةة  ل اة  ن  انأويان انبةرو فبظةو يةب انترية  انغةقة  عا ةر بد ةةر لةه 

لاانة نبظو األابةاة عبلب عةباف انيبوب  ،نلةط يون انتري  انغةق  تأد  نال  
،نلةط يونط ال فب ح ئ ،ان  انظياةة  يب ل   هه  انترب فال بعةة خدةص لاةتو  
انرطوي  يةلا ألن انتري  انغةق  تظبع جه،، انبباتات له اني وة نلإل األ،كاةاةه 

 انرايب نرب تبايس األاباة يب انبظو 
انةفةةةان ان عبانةةة  فن انرطويةة  انعانةةة  يةةب انتريةة  تةةؤاو فنةةإل لةةوت انعةفةةة لةةه عنةةواع  -3

انتةةةب تلةةةاجم انظياةةةةة  نةةةهن  يةةةون نظلةةةة  بظةةةر انتريةةة  تعةةةة عمةةةة ،سةةةاة  انظداييةةة  
 اندة ياةة  يب اناةرر  نلإل انةفةان ان عبانة  
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يب انوال ات انظتية  فتم فبرال األ،ت انظ ،،ن  بع ب انادر نظدايية  انيدةا،ات  -4
انتري  انغةق  قة ترون بةر    كظا عن،و انع ب ع ضاً فال فن  ن  قة  ابب تلدًا نتعا

 لدضل  نلعةفة له انيأرات كاأل،ى  ،انبظ  
تأد  خ وي  انتري  عمة انعوالة  انظةؤثر  يةب انيانة   :Fertilizationالزاميد  )رابعاً 

انغهاةةةةة  نلظي ةةةوة ،انتةةةب تيةةةةا ئةةةة،،ها ا،جةةة  مااسةةةة  انظي ةةةوة نإلةةةةاب  باثيةةةات 
انب ع، انظباسةةةب نلظي ةةةوة  ظدبةةةط لةةةه ،تتدةةةق عبلةةةب انة،اسةةةات نلةةةإل عن انتاةةةظةة انظ ةةة

انتغلةب نلةإل ااةةاب  باثيةات ،إن ان دةات لاةتو  انتاةظةة ع، اايةراا يةةط فةؤاو فنةإل 
تياا  ااةاب  باثيات ،لةه األل لة  انر ةةر  مةوة ا،، انتاةظةة يةب لاةاة اناةةرر  نلةإل 

 اثيات لا  أتب :
ةبب تةةةؤاو فنةةةإل تيةةةاا  بانباةةةب  نظاةةةببات األلةةةرات ،جةةةة عن تيةةةاا  انتاةةةظةة انبةةةاتر،ج -1

انبظةةو ان ضةةرو انع ةةا،و ،انةةهو ف يةةة لةةه مااسةةة  انظي ةةوة نإلةةةاب  بظاةةببات 
األلرات ل اة  ن  ،جة عن است ةا  اناظاا انباتر،جةبب يةب انريةةع عا  فنةإل تيةاا  
فنتاجة  انيعة  لةه انيبةوب لةه ا،ن عن فرايةق  نة  مةة،ث عو تغةةةر يةب ااةةاب  

،نره انتاظةة انباتر،جةبب يةب ان ريةم  Eyespot diseaseبظرت انبعع  انعةبة  
عا  فنةةإل مةةة،ث تيةةاا  يةةب ناةةب  ااةةةاب  بظةةرت انبععةة  انعةبةةة  ،ان دةةات ،اىةةح 
يب فنتاجة  انيعة  لةه انعظةح  ،نلةةط يةون تةأثةر اناةظاا انبةافتر،جةبب ال فةرتبط يعةط 

 ظاا ،إنظا بظوانةة فىايتط نلتري  بدظة  انا
انعباةر انظعةنة  انظ ة، انغهاةب انظبا.ر نااباة ،نلةط بانباب  نااباة تأد   -2

يون تيةاا  اناةظاا انبةاتر،جةبب ف يةة لةه كدةا   األابةاة يةب لباياة  انظياةةة  ،قةة 
،جةةة عن تيةةاا  اناةةظاا انبةةاتر،جةبب عا  فنةةإل خدةةص فنتاجةةة  انيبةةوب ئوجةةوا ابةة  

انعةةةةة،  نلةةةةإل  انأةةةةويان انبةةةةرو ، نةةةة  ألن اناةةةةظاا انبةةةةاتر،جةبب لةةةةبح انأةةةةويان انبةةةةرو 
  كةةةةةهن  ،جةةةةةة عن فىةةةةةاي  اناةةةةةظاا اةةةةة  انظي ةةةةةوة انةةةةةرةةس ،خدةةةةةص فنتاجةتةةةةةطلباي

اندوسةةداتب نبةةة ت،انةة  ئةةه،، انظياةةةة  عا  فنةةإل تيةةاا  قائلةةة  ابةة  ان ب يةةر عمظةةر 
 ايا  انظي وة يب لرمل  انباا،   نلإل لب Red root pigweedاناه،، 
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،كظةتةط انظضةاي  نظي ةوة انيبرة   ( تأثةر لوانةة فىاي  اناظاا انبتر،جةبةب1انأد  و

 اجة  انيبر  يب ،مة  انظاام يب .ة  ااةاب  بظرت انبعع  انعةبة  ،إنت
فن تةةويةر امتةاجةةات انببةةات لةةه انعباةةةر انغهاةةةة  انربةةر  ع، األساسةةة  ،ان ةةغر   -3

 اةةانة يةةب نظةةو انببةةات بأةةد  جةةةة ،يظبيةةط انعةةة،  نلةةإل تيظةة  ااةةةاب  انيأةةري  
ظةةةةةع نباةةةةةر انتاةةةةظةة بيةةةةه، ،تةةةةواتن ةةةةةيةح يوىةةةةاي  ،نلةةةةةط  اةةةةب اسةةةةتعظاة ج

انبافتر،جةه بدظةات عابةر لةه تلة  انتةب  يتاجلةا نةوع لعةةه لةه انببةات فةؤاو فنةإل 
نظةةو خضةةرو  اةةهب بعةةص عنةةواع اثيةةات انيأةةري  ،يةةؤخر يةةب انوقةةا نداةةط نظلةةة  
نعةةةةة ان ظةةةةا، ،كةةةةهن  انيةةةةاة بانباةةةةب  نلعباةةةةةر اناةةةةظاا   األخةةةةر  نةةةةهن   اةةةةب عن 

اتن لالةةةةم متةةةإل تبظةةةو انبباتةةةات ،تبظةةةو عثظةةةا،ًا جةةةةةًا ،قةةةة ،جةةةة لةةة اًل عن تاةةةتعظ  ئتةةةو 
،عنةةواع  نباتةةات انعرةةه انظاةةظة  تاةةظةةًا لتواتنةةًا كانةةا عقةة  جةةهبًا ناوسةة  جةةوت انعرةةه

  كظةةةا ع لةةةرت نتةةةاة  انتاةةةا،ب انيعلةةةة  يةةةب نةاةريةةةا عن ئةةةق انببةةةات ،افةةةةان اناةةةوت
انيأةرات  ،يةب اناةواان ،جةةة انعرةه انظاةظة بةةر انظةر،و نةانإل ك ةةرًا لةه عىةرا، 

عن قل  األلرا، قب  لوسم ان ،ان  تؤاو فنإل تةراام انبتةرات يةب انربعةات انعلةةا لةه 
انتريةةةةة  لظةةةةةا فتةةةةةةح نببةةةةةات انعرةةةةةه ان ةةةةةغةر يرةةةةةة  الت ةةةةةا  كظةةةةةةات عابةةةةةر لةةةةةه 
انبةةةافتر،جةه ،تيةةةا  ةةةر،ف قلةةة  األلرةةةا، ال  اةةةتعظ  انببةةةات كظةةةةات انبةةةافتر،جةه 
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نبةةافتر،جةه لتةةوير يةةب ع،،ال انببةةات بدظةةةات كبةةةر  لظةةا انربةةةر  هةةه  نلبظةةو ية ةةبح ا
 اةاب  ئبراطات األ،،ال ،انظ ه  ف ية له ا

عنرات نعة انعباةةر نلةإل  فن انتاظةة انظتواتن نلظياةة  انظ تلد   ظبع  لو، -4
   كظا  عل  له ماالت امترال ،تاظم انظياةة  انظ تلد  انظياةة 

 
 


