


١

-:اوال الطماطم 
الندوة المتاخرة

Phytophthora infestansالفطر:المسبب 



٢

تكون بقع كبیرة غیر منتظمة مائیة مخضرة داكنة على السیقان واالوراق ، بینما تكبر 
یتكون ھذه البقع في الحجم ویتحول لونھا إلى البنى الداكن وفي الطقس البارد الرطب 

تتكون على .على السطح السفلى لالوراق نمو ابیض دقیق یحیط بھذه البقع البنیة
الثمار بقع كبیرة غیر منتظمة لونھا بنى مخضر صلبة وسطح البقع على الثمار 

في الجو الرطب تغطى البقع على الثمار المصابة بمیسلیوم .ذو مظھر شحمى صلب
.مسمر خفیفالفطر على ھیئة زغب دقیق لونھ ابیض

Controlsالمقاومة 
اتباع دورة زراعیة یراعى فیھا عدم تكرار زراعة البطاطس والطماطم في نفس 

. الحقل أو زراعة البطاطس أو الطماطم بصفة مستمرة في نفس الحقل
التخلص من بقایا النباتات المصابة وحرقھا وعدم القاء العروش أو الثمار ·

. المصابة على كومة السماد
ایام حسب الظروف الجویة المالئمة من امطار ١٠-٧الرش المنتظم كل ·

وحرارة منخفضة بالتبادل وخاصة في المناطق الشمالیة من الدلتا باى من 
لتر (لتر ماء ١٠٠/ ٣سم٢٥٠بمعدل N / بریفیكیور:المبیدات التالیة

).للفدان٦٠٠(لتر ماء ١٠٠/ جم ١٥٠بالس بمعدل / الریدومیل ).للفدان
) .كیلو جرام للفدان(لتر ماء ١٠٠/ جم ٢٥٠نحاس بمعدل / جالبین ·
مع مراعاة ) كیلو جرم للفدان(لتر ماء ١٠٠/جم ٢٥٠نحاس بمعدل / اكروبات ·

لتر ماء في الرشتین االخیرتین مع ٦٠٠لتر ماء تزداد إلى ٤٠٠أن یاخذ الفدان 
).الشتل(من زیادة حجم النباتات وان یبدأ الرش بعد شھر تقریبا 



٣

مرض الندوة البدریة
Alternaria solaniالفطر:المسبب 



٤

بقع على االوراق تتكون على االوراق السفلیة للنبات ثم تمتد لالوراق االعلى وتتمیز 
الثمار البقع بوجود حلقات دائریة حول مركزھا، وتقرحات على الساق وبقعا على

. تتمیز بوجود حلقات دائریة حول مركزھا ایضا، وذات لون اسود إلى البنى المسود
تتكون البقع على الثمار عند منطقة اتصال عنق الثمرة بالثمرة وھى بقع مسودة جلدیة 

غائرة وغالبا ما تحدث االصابة للثمار وھى مازالت خضراء وقد تحدث والثمار في 
.ة االصابة تتحد البقع على االوراق وتجف االوراق وتسقطمرحلة النضج، عند زیاد

Controlsالمقاومة 
اتباع دورة زراعیة یراعى فیھا عدم تكرار زراعة الطماطم والبطاطس ·

.والباذنجان متجاورة
.التخلص من النباتات المصابة بشدة وحرقھا وعدم القائھا على كومات السماد·
.العنایة بالتسمید·
.شتالت من مشتل ظھر بھ مرض عفن الرقبةعدم زراعة ·
: یوما١٥الرش باحد المبیدات التالیة كل ·
. لتر ماء١٠٠/ جم ١٥٠بالس بمعدل / ریدومیل ·
. لتر ماء١٠٠/ جم ٣٥٠كوبروانتراكول بمعدل ·



٥

العفــن الرمــادى
Botrytis cinerea: المسبب فطر

صابة عادة على األزھار والعقد الصغیر خاصة عند توافر الرطوبة العالیة تبدأ اإل
تنتشر ) وھذه درجة الحرارة المثلى ) م٢٥ْ- ٢٠ودرجات الحرارة المعتدلة من 

اإلصابة على الثمار ویسبب لھا عفنًا بنیًا خفیفًا أو عفن طرى إلى حد ما وتأخذ 
وجود الجراثیم الكونیدیة للفطر المسبب األجزاء المصابة من الثمار الشكل الرمادى ل

. للمرض
Controlsالمقاومة 

الزراعیــــة : اوال 
. حمایة النباتات من الرطوبة العالیة·
. تھویة الصوبة جیدًا ومراعاة المسافة بین النباتات·
.اإلعتدال فى الرى·
. عدم المغاالة بالتسمید اآلزوتى·
لعوامل التى تؤدى إلى حدوث الجروح أو مقاومة اآلفات الحشریة وغیرھا من ا·

. الخدوش على الثمار
الكیماویــة : ثانیا 

مع بدایة التزھیر یجب وضع برنامج وقائى لحمایة النباتات من اإلصابة ویتم ذلك 
لتر ماء١٠٠/ جم ١٠٠بمعدل M 70% برش النباتات بمادة التوبسین



٦

البیاض الدقیقى
Leveillula tauricaالمسبب  فطر 

تظھر على االوراق السفلى بقع كبیرة صفراء زاھیة تتحول ھذه البقع فیما بعد للون 
یتكون على سطح السفلى للورقة والمقابل للبقع . البنى وتجف االوراق وتسقط

الصفراء الزاھیة نمو دقیقى رھیف والذى یعطى مظھر ابیض أو رمادى خفیف 
Controlsالمقاومة 

ومة الزراعیة المقا: اوال 
.جمع المخلفات النباتیة وحرقھا بعیدًا عن الحقل ختى التكون مصدرًا لإلصابة .١
. عدم تكثیف النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة.٢
. إنتظام الرى.٣
عدم اإلفراط فى التسمید النتروجینى والعنایة بالتسمید البوتاسى خاصة فى .٤

. مرحلة التزھیر والعقد
. أصناف مقاومةزراعة .٥
المقاومة الكیماویة : ثانیا 

لتر 100 / جم٢٥٠یمكن إستعمال الكبریت المیكرونى بمعدل -:وقائیًا ·
لتر ماء تبادلیًا بعد عمر حوالى ١٠٠/ ٣سم٥٠ماء أو الكارثین بمعدل 

. یوم١٥شھر من الزراعة مرة كل 
50یت بمعدل عند ظھور اإلصابة یمكن إستعمال السومى ا-:عالجیًا ·

لتر ماء رشة ١٠٠/ ٣سم١٠لتر ماء أو الدوراردو بمعدل ١٠٠/ ٣سم
واحدة ثم بعد ذلك یتم إستخدام أحد المبیدین السابقین تبادلیًا مع الكبریت 



٧

والظروفیوم على حسب شدة اإلصابة 15 - ١٠المیكرونى مرة كل 
. الجویة المحیطة بالنبات

األمراض الفسیولوجیة·

عة الشمسلس.١
فى .یكون النسیج المصاب فاتح اللون فى البدایة ثم یصبح طریًا ومجعدًا إلى حد ما 

قد ینمو على النسیج المصاب فطریات . النھایة یكون جافًا وغائرًا وأبیض اللون
مختلفة مما یؤدى إلى تغیر لونھا

ولتجنب ھذه المشاكل یجب عدم تعریض الثمار لضوء الشمس المباشر، ویمكن
. زراعة األصناف ذات المجموع الخضري الجید والذي یقي الثمار من لفحة الشمس

."كما یمكن التظلیل لتقلیل شدة اإلضاءة

الزھريالطرفعفن .٢
بقعة من القشرة تكون بنیة اللون وطریة األنسجة وجلدیة في الجزء یظھر على ھیئة 

ولیس شرط نقصة فى (الثمارالطرفي والسبب المباشر لذلك ھو نقص الكالسیوم في 
)التربة



٨

االھتمام بانتظام الرى معاملة التربة بالجیر او اضافة الكالسیوم والتسمید السائل 
باستخدام نترات الكالسیوم ویفضل التسمید اللیلى للحصول لى اعلى معدل امتصاص 

سیوم للكالسیوم وتجنب زیاة الماغنسیوم والصودیوم بالتربة حیث تمنع امتصاص لكال
بارغم من توافرة بالتربة

تشقق الثمار.٣
ظاھرة فسیولوجیة تظھر على الثمار نتیجة لتعرض النباتات لخلل فى فترات الرى 

والتعرض الرتفاع درجات حرارة الثمار
:المقاومة

.تنظیم فترات الرى واالھتمام بالتسمید المتوازن وتجنب ارتفاع درجة حرارة الثمار



٩

نیماتودا تعقد الجذور
Meloidogyne sppالمسبب 

وجود عقد أو إنتفاخات على المجموع الجذرى تختلف فى حجمھا وشكلھا حسب نوع 
یحدث للنبات ذبول وتقزم وبالتالى إصفرار المجموع . الجنس المسبب لإلصابة

الخضرى وفى النھایة ضعف النباتات وقلة المحصول كمًا ونوعًا
Controlsالمقاومة 

) متحلل جیدًا( إستخدام سماد عضوى مكمور ·
. من األھمیة بمكان إتباع الدورة الزراعیة·
. تعقیم أرض الصوبة·
. زراعة أصناف مقاومة·
.إنتظام الرى·

أو فى األلف قبل الزراعة خالل  إعداد األرض ٥یفید معاملة التربة بالفایدیت بمعدل 
. ابةبعد الزراعة مباشرة عند ظھور اإلص



١٠

:فیروسات الطماطم 
TYLCVفیروس التفاف اوراق الطماطم االصفر   



١١

CMVفیروس موزایك الخیار 



١٢

TMVزایك الطماطم وفیروس م



١٣

TCTLVفى الطماطم فیروس التفاف القمة



١٤

TSWVفیروس الذبول المبقع فى الطماطم



١٥

امراض البطاطس: ثانیا

الجرب المسحوقى فى البطاطس
Spongospora subterreniaالمسبب

تكوین تقرحات على الجذور 
بیضاء اساسا ولكن یمكن ان 

حول الى البني في مراحل الحقة تت
وعلى الدرنات یبقى الفطر تحت 

سطح الدرنة ویحدث تقرحات ذات 
لون فاتح وبعد ذلك مع النضج 

تصبح داكنھ وتنفصل التقرحات 
بعد ذلك مسببة ظھور مسحوق بني 
اللون محمل بالجراثیم بأعداد ھائلة 

تسبب ھذه التقرحات بعد ذلك 
لبركان انخفاضات فلینیة تشبھ فوھة ا

باإلضافة لعدم تخزین بذار بطاطا سلیم بجوار بذار ،یجب استخدام بذاربطاطا سلیم - ١
.مصاب 

تطبیق دورة زراعیة مدروسة والتي بدورھا تساعد في القضاء على نبات - ٢
Solanum nigrum

.یجب األھتمام بالصرف الجید في الحقل مع الحذر الشدید أثناء الري - ٣
.د بلدي من مصادر غیر معروفة عدم استخدام سما- ٤

.علمًا أنھ من الصعب مكافحة الجرب المسحوقي باستخدام المبیدات الكیمیائیة 



١٦

الندوة المبكرة
فطرالمسبب

Alternaria solani



١٧

على االوراق تتواجد غالبا بقع محدودة جدا 
الوراق السفلیة في دوائر بأحجام مختلفة على ا

مركزه ومحدودة في صورة لطع وعلى الدرنات 
وجود عفن بني او اسود جاف جدا مصحوب 

بانكماش وتقزم للدرنات
Controlsالمقاومة 

اتباع دورة زراعیة یراعى فیھا عدم تكرار ·
زراعة الطماطم والبطاطس والباذنجان 

.متجاورة

.رقھا وعدم القائھا على كومات السمادالتخلص من النباتات المصابة بشدة وح·

.العنایة بالتسمید·

.عدم زراعة شتالت من مشتل ظھر بھ مرض عفن الرقبة·

: یوما١٥الرش باحد المبیدات التالیة كل ·

لتر ماء١٠٠/ جم ١٥٠بالس بمعدل / ریدومیل .١

لتر ماء١٠٠/ جم ٣٥٠كوبروانتراكول بمعدل .٢



١٨

القشرة السوداء
Rhizoctonia solaniفطرالمسبب

تقرحات بنیة اللون و تتكون جزئیات سوداء فوق قشرة الدرنھ غیر منتظمة الشكل
عند قاعدة الساق

Controlsالمقاومة 
اإلعتدال فى الرى ·

العنایة بخدمة األرض وتسویتھا ·

تطھیر سكاكین التقطیع ·

ر إجراء عملیة التردیم المستم·
حول النباتات 

یعتبر التردیم من العملیات الزراعیة 
التى بجب إتباعھا عند زراعة محصول 



١٩

البطاطس ومن ناحیة البطاطس لتفادى كثیر من أمراض التربة وفراشة درنات 
البستنھ فھى ھامة لتغطیة الدرنات المتكونھ بإستمرار وتھیئة مھد كاف لنموھا بحیث 

تمامًا تصبح النباتات فى منتصف الخط

العفن الجاف
Fusariumفطر ویسببھ

solani

من أھم األمراض الفطریة فى 
یســود لــون موضع ، المخزن

اإلصابة على الدرنة ثم تتجعد 
المنطقة المحیطة بھا وعند إرتفـاع 

الرطـوبة بالمخزن مع إرتفاع 
الحرارة نوعا تتكـون نمـوات 

ـوردیة على الفطر البیضاء أو الـ
الدرنـة من الخارج أو تمأل 

تجــاویف أو حجـرات فى أنسجة 
الدرنھ المیتھ من الداخل ثم یزداد 

التجعد وتنكمش الدرنھ

Controlsالمقاومة 
تجنب إحداث جروح ·

بالدرنات أثناء تقلیعھا أو 
تعبئتھا أو نقلھا 



٢٠

صابة فرز الدرنات المخزنة من آن إلى آخر والتخلص من الدرنات الم·

مقاومة حشرة فراشة الدرنات والحیلولة دون وصولھا للدرنات بتغطیة الدرنات ·
والتردیم المستمر أو بعد ترك التربة تتشقق حتى التصل الفراشة للدرنات 

وتضع بیضھا علیھا 

١.٥٪ دست أو فیتافاكس ثیرام بمعدل ٥تعفیر الدرنات قبل التخزین بالتكتو ·
طن درنات / كجم

م أثناء فترة التخزین والعنایة بالتھویة ٢ْحرارة الثالجة إلى خفض درجة·
وخفض الرطوبة عن طریق جعل مسافات بین الباالت وبعضھا وبین آخر بالة 

والسقف 



٢١

- :ثالثا القرعیات
عفن الجذر الفحمى

Macrophomina phasiolinaالمسبب 



٢٢

ق مع ذبول وكرمشة اطرافھا، تظھر أعراض اإلصابة على ھیئة اصفرار األورا
ویتغیر لون الساق في منطقة التاج قرب سطح التربة إلي اللون البني المسود مع 

ضعف نمو الجذور الثانویة وموتھا ثم یذبل النبات ویموت في النھایة ، ویؤثر 
. المرض على حجم األقراص ونسبة الزیت ونوعیتھ حیث تكون اقل إنتاجا 

یوما من الزراعة وتستمر ) ٤٥–٣٥ة في الحقل بعد وتظھر األعراض الخارجی
أثناء تكوین األزھار والبذور بالرغم من حدوث اإلصابة مع تكون أول ورقة فلقیة 

%. ٣٠–٨وتتراوح نسبة اإلصابة مابین 

:المقاومة
. إتباع دورة زراعیة التقل عن ثالث سنوات·
أو Tاملة بالریزولكس زراعة األصناف والھجن المقاومة والموصى بھا والمع·

كمادة % ) ٥( كجم بذرة مع الصمغ العربي / جم ٣الفیتافاكس ثیرام بمعدل 
. الصقة

. إزالة الحشائش وجمع المخلفات المصابة وإعدامھا وحرقھا·
عدم اإلسراف في استخدام األسمدة اآلزوتیة و العنایة بالتسمید البوتاسى و ·

. الفوسفاتي
.ش الشدیدعدم تعریض النباتات للعط·

البیاض الزغبي
Peronoplasmapara cubensisالمسبب 



٢٣

یظھر المرض على شكل بقع صفراء شاحبة اللون على السطح العلوي لالوراق 
تتحول تدریجیا  الى اللون البني  البقع ذات اشكال واحجام مختلفة ومحددة غالبا بین 

قابل البقع على السطح  السفلي نمو زغبي رمادي اللون مسود قد عروق الورقة  وی
تتحد البقع وتصفر االوراق وتجف وتسقط

مكافحة المرض



٢٤

زراعة  االصناف المقاومة للمرض
االعتدال في الري وتھویة البیوت البالستیكیة لتجنب ارتفاع الرطوبة التي تساعد على 

انتشار المرض
بحیث . الفطریة التالیة والتي یدخل في تركیبھا النحاس رش النباتات باحد المبیدات 

تكون الفترة بین الرشة واالخرى  عشرة ایام مع مراعاة تغییر المبیدات في الرشات 
حتى توقف المرض

. تانوس . توبسین ام . ساندوفان . تراي ملتوكس . انتراكول ، المبیدات المستخدمة 
داكونیل. بریفكیور 

اض الدقیقيالبی
Erysiphe cichoracearum: المسبب



٢٥

تظھر 
أعراض 
اإلصابة 
شكل بقع 

بیضاء 
متباعدة 

على 
السطح 
السفلي 

للورقة، ثم 
على 

السطح 
العلوي 

.لھا،   وقد یزداد عددھا حتى یغطي سطح الورقة

مار لإلصابة بھذا المرض، وتتعرض األوراق الحدیثة والكبیرة وكذلك السوق والث
وتظھر األجزاء المصابة، وكأنھا قد عفرت بمادة الطحین

.لذا فقد أطلق على ھذا المرض اسم البیاض الدقیقي) الدقیق( 
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العفن األبیض 
Sclerotinia sclerotiorumالفطر إسكلروتینیا : المسبب 

فى المناطق منخفضة درجة الحرارة ذات الرطوبة حیث تزداد خطورة ھذا المرض
. العالیة خاصة إذا زرعت البطاطس بجوار الطماطم أو بعدھا 

تظھر األعراض على شكل بقع مائیة غائرة بیضاویة أو مطاولة على ساق النباتات 
قرب إتصالھا بسطح التربة ثم تغمق وعند إشتداد الرطوبة تتغطى البقع بنمو أبیض 
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وبفتح أو شق الساق طولیا یشاھد النمو المیسلیومى األبیض داخل الساق قطنى كثیف 
. التى تصبح مجوفة من الداخل

Controlsالمقاومة 
) سنوات٥- ٣(إتباع دورة زراعیة طویلة ·
غمر األرض بالماء قبل الزراعة لمدة ثالث أسابیع یفید في التخلص من ·

.االجسام الحجریة 
كما أن استخدام نظام الرى . ما من ظھور المرض االقتصاد في الرى یحد تما·

.بالرش یساعد في ظھور المرض 
.الزراعة في التربة الخفیفة جیدة الصرف ·
المرور الدورى على الزراعات للتخلص من النباتات المصابة أوًال باول ·

.واعدامھا بالحرق
.الحرث العمیق ھام جدا وحرق مخلفات النباتات المصابة ·
لعوائل الثانویة للفطر المسبب للمرض والحشائش یقلل فرص التخلص من ا·

.تطھیر البذور كما سبق في اعفان البذور والذبول یحد من اإلصابة -اإلصابة 

لتر ماء وعند ظھور ١٠٠/ جم ٢٥٠الرش الوقائى بالكبریت المیكرونى بمعدل ·
أعراض أو عالمات المرض یوصى برش النباتات بمبید الرونیالن بمعدل

لتر ماء ١٠٠/ جم ١٠٠أیضًا بمعدل ٧٠جم بالتبادل مع مبید التوبسین م ١٠٠
.یوم ١٥- ١٠كل 

مرض لفحة الساق الصمغیة
Didymella bryoniaeالمسبب 

صمغیة ذات لون ازات لون بنى یسبل منھا افرظھور تقرحات على الساق والفروع وتشققات طولیة ذات 
. نھ اشتق اسم المرضاحمر أو بنى محمر وم
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Controlsالمقاومة 

معاملة البذور باحد المطھرات الفطریة كما سبق في موت البادرات واعفان •
.الجذور والذبول لسھولة انتقال المرض عن طریق البذور 

إزالة المخلفات النباتیة المصابة وحرقھا حیث یكمن الفطر في مخلفات •
.حصول المصابالم
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لتخلص من الحشائش وخاصة التابعة للعائلة القرعیة حتما یقلل من فرص ظھور 
.المرض 

تعقیم مراقد البذور واوانى وبیئة الزراعة عن الزراعة بالمشتل وكذلك معاملة •
.خطوط الزراعة في األرض المستدیمة كما في اعفان الجذور والذبول 

را في حدوث المرضاستخدام الرى بالرش یساعد كثی•
.إتباع دورة زراعیة لعدة سنوات•

الرش الوقائى والعالجى كما سبق في انثراكنوز البطیخ ویفضل الكوبروانتراكول 
.یوم ١٥- ١٠لتر ماء كل ١٠٠/ جم ٣٥٠بمعدل 
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امراض القرعیات الفیروسیة

CMVفیروس تبرقش الخیار
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SMVق الكوسة  فیروس تبرقش اورا

وتعطى جمیع ھذه الفیروسات  نفس العرش على الكوسة 
فیروس تبرقش زوكینى االصفر فى ، CMV فیروس تبرقش اوراق الخیار 

فیروس تبرقش ، SMV فیروس تبرفش الكوسة، ZYMV الكوسة 
فیروس ، ١WMV-1-فیروس تبرقش البطیخ ، ٢WMV-2-البطیخ

PRSVتبقع الحلقى فى الباباظ
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مقاومة امراض القرعیات الفیروسیة
تقاوم األمراض الفیروسیة عن طریق إبعاد الفیروسات عن العائل بإتباع أنظمة -١

.     الحجر الزراعي  والفحص المتكرر  وإعتماد التقاوي
التخلص من النباتات المصابة و الحشرات والحشائش التي تعمل كعوائل ثانویة -٢

.بخیر التربة في حالة وجود نیماتودا ناقلة لألمراض الفیروسیةوكذلك ت
.یعتبر إستخدام بذور خالیة من اإلصابات الفیروسیة أھم وسیلة للمقاومة-٣
یمكن اللجوء إلى الطرق السیرولوجیة الختبار االمھات المستخدمة في إنتاج -٤

.ELISAالبذور بواسطة إختبار 
لألمراض الفیروسیة ضرورة ال یمكن إغفالھا في برامج تربیة النبات المقاومة -٥

. المقاومة
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- :قولیاتامراض الب
)تقرح الساق ( مرض عفن الجذور الریزوكتونى 

Rhizoctonia solaniالفطر : المرضىالمسبب

األعراض 
ظھور بقع بیضاویة غائرة بنیة إلى حمراء اللون 

سفلى فى البادرات واإلصابة على السویقھ الجنینیة ال
الشدیدة تؤدى إلى تحلیق الساق وغالبًا ما تسقط 

البادرات المصابةوقد یمتد العفن حتى نخاع البادرة 
تظھر –مسببًا لون بنى محمر فى األنسجة المصابة 

بقع بنیة ضاربة إلى الحمرة على الساق والقرون 
.المالمسة سطح التربة

المقاومة 
. اعیة مناسبةاتباع دورة زر- ١
االعتدال فى الرى     - ٢
. كجم بذرة١/ جم ٣ثیرام أو المونسرین بمعدل / معاملة البذور بمادة ریزولكس - ٣

وفى حالة ظھور اإلصابة على البادرات بالحقل یرش على الخطوط بجوار الجذور 
.أیام١٠لتر ماء كل١٠٠/ جرام ٣٠٠بمحلول أحد المادتین السابقتین بمعدل 

اصداء الفاصولی
Uromyces phaseoli:المرضى المسبب

األعراض
یظھر المرض عادة على األوراق والقرون، 

وبدایة ظھور األعراض ھو ظھور بثرات 
على السطح السفلى لألوراق على شكل بقع 

مم بیضاء اللون ومرتفعة قلیًال، ٢-١صغیرة 
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للون على السطح السفلى والعلوى یتقدم ومع تقدم اإلصابة تظھر بقع بنیة إلى حمراء ا
وفى النھایة . اإلصابة بھ تتكون البثرات على كال سطحى الورقة ذات لون بنى مسود

یناسب المرض –جفاف األوراق وموتھا یكمل الفطر دورة حیاتھ على نفس العائل 
دورة حیاة الفطر وسائل% ٩٥م والرطوبة النسبیة المرتفعة ٥٢٤الجو المائل للدفئ 

.انتشاره

Controlsالمقاومة 
عدم الزراعة فى حقول مصابة من العام الماضى- ١
.أتباع دورة زراعیة مناسبة- ٢
التخلص من بقایا المحاصیل وحرقھا - ٣
لتر ماء وفى حالة ظھور ١٠٠/ جم ٢٥٠الرش الوقائى بالكبریت المیكرونى - ٤

او ٣سم١٠٠باالنتافاكس -:اإلصابة ترش النباتات بأحدى المواد الجھازیة اآلتیة 
١٥- ١٠لتر ماء كل ١٠٠والكل لكل ٣سم٣٥او سومى أیت ٣سم١٥٠سابرول 

.یوم
ر الكبریت مثل سوریل زرالى سمارك كما یمكن تعفیر النباتات وقائیًا بأحدى صو- ٥

.فدان/كجم١٥ف وكبریت النصر / كجم٢٠أو كبریدست یمعدل 

العفن األبیض 
Sclerotinia sclerotiorum: المسبب 

األعراض
تبدأ اإلصابة على صورة مناطق مائیة غیر 
منتظمة الشكل على الساق أو أى جزء من 
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لساق مكونة عفنًا مائیًا یؤدى إلى موت النبات من الجو النبات بعد إنتشارھا من ا
یشجع النمو الفطرى فینمو بغزارة ) رطوبة نسبیة٩٥(، الرطب )م٥٢٣(الدافئ 

لیكون نسیج بطئ أبیض اللون على الساق واألوراق والقرون المصابة مع ظھور 
سبب األجسام الحجریة الصلبة ذات اللون األسود على أو داخل نسیج الفطر الم

.للمرض
:المقاومة

أسابیع على األقل قبل الزراعة للتخلص من األجسام ٣غمر األرض بالماء لمدة - ١
الحجریة 

الزراعة فى التربة الخفیفة جیدة -٣. تعقییم التربة بإستخدام برومید المیثایل- ٢
. الصرف

. اعات المحمیةتحسین التھویة فى الزر- ٥.   عدم المغااله فى استخدام میاه الرى- ٤
لتر ماء كما فى معظم ١٠٠/ جم ٢٥٠الرش الوقائى بالكبریت المیكرونى بمعدل - ٦

أمراض الفاصولیا أو التعفیر بالكبریت الزراعى بأحد صورة مختلفة كما سیأتى فى 
.الصدأ 

فى حالة ظھور أعراض المرض یتم الرش بمادة روفرال أو رونیالن بمعدل - ٧
لتر ماء ١٠٠/ جم١٠٠بمعدل ٧٠- بالتبادل مع التوبسین ملتر ماء ١٠٠/ جم١٠٠

.والرش كل یوم ویوقف الرش عقب العقد مع إزالة النباتات المصابة وحرثھا

االنثراكنوز
Colletotrichum lindemuthianumالمسبب فطر 

األعراض
كون على بقع غائرة صفراء إلى بنیة اللون على البذور المصابة بزراعتھا یت- ١

األوراق الفلقیة بقع مماثلة یتكون بھا جراثیم الفطر الكونیدیة وردیة اللون فى الجو 
الرطب 
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كما تظھر على القرون أیضًا وتكون صغیرة وذات لون أحمر قاتم بیضاویة إلى - ٢
مستطیلة ویصیر لونھا أسود على الحواف وتصبح غائرة فى المركز وقد تغطى البقع 

قرن وتمتد اإلصابة من خالل القرن لتصل إلى البذور كما سبق ینتشر كل سطح ال
ویعیش الفطر بواسطة الجراثیم الكونیدیة مع رزاز الماء والھواء وینتشر أیضًا باللمس 

.بقایا النباتات المصابة فى التربة على صورة مسیلیوم ساكنالفطر فى 

Controlsالمقاومة 
استخدام تقاوى سلیمة- ١
اع دودة زراعیة ثالثیة اتب- ٢
.الخدمة الجیدة وإزالة الحشائش وحرق المخلفات- ٣
لتر ماء وعند ظھور اإلصابة ١٠٠/ جم٢٥٠الرش الوقائى بالكبریت المیكرونى - ٤

بالتبادل مع . لتر ماء١٠٠/ جم٣٥٠یمكن الرش بمادة األنتراكول أو كوبروأنتراكول 
.یوم١٥- ١٠ماء كل لتر ١٠٠/جم١٠٠بمعدل ٧٠–التوبسین م 
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صدأ الفول 
Uromyces fabaeالمسبب 

:االعراض 
نالحظ على االوراق وكذلك اعناقھا 

والسوق ایضا بثرات كرویة او 
متطاولة ذات لون برتقالي محمر تسبب 
تمزق البشرة حولھا وفي نھایة الموسم 

.تظھر بثرات ذات لون بني مسود

:المكافحة
بقایا النباتیة وحرقھا او طمرھاجمع ال- ١
تخفیض الرطوبة الجویة واالرضیةعن طریق تقلیل الكثافة والزراعة على خطوط - ٢

متباعدةوتنظیم الري
عدم الفراط باالسمدة االزوتیة واالعتناء بالتسمید الفوسفوري والبوتاسي- ٣
اتباع دورة زراعیة ثالثیة او رباعیة- ٤
قبل ظھور االصابة وذلك بالمركبات النحاسیة او الداي الرش بالمبدات الفطریة - ٥

ثیو كربامیت 
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لتر أو ١٠٠/جم٥٠لتر أو  بیلیز ١٠٠/جم٢٠٠إستخدام  بولیرام دى أف 
فدان/سم ٢٠٠أمیستار

التبقع البني        
Botrytis fabae:المسبب  فطر 

:األعراض
تظھر على شكل بقع بنیھ صغیرة على 

الى موت األنسجھ األوراق مما یؤدى
المصابھ

فى حاالت اإلصابھ الشدیدة تنتشر البقع - 
على سطح الورقھ بالكامل مما یؤدى إلى 

.إلتواء األوراق
:كافحةالم

العنایة بالعملیات الزراعیة من •
حرث جید للتربة والتخلص من بقایا 

المحصول من العام السابق بالحرق حتي نقلل مصدر اإلصابة
١ونوباریة ٧١٦وجیزة ١وسخا ٤٦١اف أكثر مقاومة مثل جیزة زراعة أصن•
زراعة تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة خالیة من مسببات األمراض •

المقاومة الكیماویة
فدان  /سم ٢٠٠أمیستار             

لتر ١٠٠/جم٥٠بیلیز                 
لتر ١٠٠/جم٢٥٠كوبوكس            

.لتر١٠٠/جم٢٠٠أف    بولیرام دى 
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الفیروسیةالبقولیات امراض 

BYMV افیروس تبرقش الفاصولی

FBNYVفیروس اصفرار الفول البلدى المتبقع  
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BBWVفیروس ذبول الفول البلدى  

BPMVفیروس تبرفش برعم الفاصولیا 
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CMVولیا فیروس موزایك الدخان فى الفاص

BCMVفیروس موزایك الفاصولیا العادى 
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:االمراض الفیروسیةبرامج مكافحة 
.تقاوى سلیمةاستعمال ·
. التخلص من مصادر العدوى·
. اعدادھاإزالة النباتات المصابة و·
. مكافحة النواقل الحشریة·
. إستخدام تقاوى خالیة من االمراض الفیروسیة·
.استخدام التقنیات الحدیثة فى تعریف وتشخیص المسببات المرضیة·
.عدم تحمیل نباتات تعد عوائل متبادلة للفیروس او الناقل·

http://kenanaonline.com/users/plantvirus/tags/232780/posts
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-:امراض البصل
ر القرنفلي عفن الجذ

Pyrenochyta terristeris: المسبب المرضي 

Symptomsاألعراض 
تظھر فى صورة تلون جذور النباتات المصابة باللون 

. الوردى أو القرمزى
تجف وتموت الجذور المصابة ویستمر النبات فى 

. تكوین جذور جدیدة تصاب أیضآ
إلى إصفرار وتقزم یؤدى إتجاه النبات لتكوین الجذور

. النباتات
نتیجة استنفاذ الغذاء فى تكوین الجذور تكون االبصال 

.الناتجة صغیرة الحجم غیر صالحة للتسویق

Controlsالمقاومة 
. إتباع دورة زراعیة سلیمة·
تجنب زراعة المشتل في أراضي مصابة و عدم زراعة أبصال أو شتالت ·

. التخلص من النباتات المصابة بالحرقمأخوذة من حقول أو مشاتل مصابة و 
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دقیقة حسب نوع ١٥- ٧غمس الشتالت قبل الزراعة بالمطھرات الفطریة لمدة ·
، )معلق% ٥(المطھر الفطرى و من ھذه المبیدات سومي أیت 

%). ٤٠(و بنش %) ١٢(روبیجان ، ) محلول%٦(كارمبا

عفن القاعدة
Fusarium oxysporum f. sp. cepae:المسبب المرضي

Symptomsاألعراض 
إصفرار األوراق وعفن وموت الجذور أسفل •  

سطح التربة مع سھولة إقتالع النباتات المصابة 
من التربة مع ظھور نمو أبیض قطنى دون وجود 

.أجسام حجریة

فى حالة اإلصابة الشدیدة تصبح أنسجة البصلة •  
القاعدة إلى لینة عند القاعدة وقد یمتد العفن من 

.العنق وتتلون االوراق الشحمیة بلون بنى غامق

Controlsالمقاومة 
معاملة الشتالت قبل الزراعة بأحد المركبات •    

.الحیویة أو المبیدات الفطریة المطھرة كما في العفن األبیض
.من العروش% ٥٠التقلیع عند تمام النضج وعند رقاد •    
.وفرز األبصال قبل تخزینھاإجراء عملیة التسمیط•    
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.یجب أن تكون المخازن نظیفة وجیدة التھویة ومنخفضة في درجة الحرارة•    
عملیة (تعامل األبصال قبل التخزین بغاز ثاني أكسید الكبریت أو األمونیا •    

).التدخین

Symptomsاألعراض 
تظھر فى صورة بقع صغیرة •    

یة على االوراق اللحمیة بیضاء مائ
یتغیر لونھا إلى اللون الرمادى ویكون 

.شكل الحراشیف كالمسلوقة
تمتد اإلصابة إلى أسفل قاعدة •  

االبصال المصابة وبتقدم اإلصابة 
یشاھد نمو میسلیومى كثیف وجراثیم 

رمادیة اللون مع ظھور أجسام حجریة 
.سوداء صغیرة الحجم

كمش وعند إشتداد اإلصابة تن•    
.االبصال وتتشوه ثم تجف وتظھر كالمومیاء

النباتات القلیلة التى تظھر علیھا اإلصابة فى الحقل تبدو وكأنھا متقزمة مع ظھور •    
.موت لالوراق الخارجیة 

Controlالمقاومة 
.عدم تقلیع االبصال قبل تمام النضج •    

جفیفھ وتعبئتھ ونقلھ مع االھتمام بإجراء عملیة التسمیط بعد جمع المحصول وت•  
.ضرورة تجنب حدوث الجروح وضرورة  إجراء الفرز واستبعاد االبصال المصابة 
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سم حتى ال تجرح البصلة عند منطقة ٢تقطیع العروش على مسافة ال تقل عن •    
.الرقبة 

االھتمام بالتسمید الفوسفاتى والبوتاسى وتجنب اإلفراط فى التسمید األزوتى •    
.لرى قبل الحصاد بشھر یفید فى مقاومة ھذا المرض  ووقف ا

التخزین فى مخازن نظیفة ومكیفة وجیدة التھویة وخالیة من الحشرات وإجراء •    
.عملیة التدخین للبصل قبل تخزینھ

Aspergillus niger: المسبب المرضي

Symptomsاألعراض 
تظھر فى صورة مسحوق أسود ھو عبارة •    

راثیم الفطر تكون علي السطح الخارجي عن ج
.لحراشیف البصل ویمكن مسحھا باألصابع

ینتج عنھ تشوه شكل البصلة وتقلص أوراقھا •    
.الحرشفیة واللحمیة

العفن األبیض
Sclerotium cepivorum: المسبب المرضي
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Symptomsاألعراض 
إصفرار ثم ذبول ثم موت االوراق تظھر بدایة أعراض المرض فى صورة•

.من قمة الورقة إلسفلھا ومن االوراق الخارجیة المسنة إلى الداخلیة الحدیثة
.إقتالع النباتات المصابة بسھولة من التربة•
یشاھد على االبصال المصابة عند اقتالعھا نمو أبیض قطنى عبارة عن ھییفات •

سوداء صغیرة في حجم رأس الدبوس الفطر وبتقدم اإلصابة تتكون أجسام حجریة

Controlsالمقاومة 
.عدم زراعة أبصال أو شتالت مأخوذة من حقول أو مشاتل مصابة•
التخلص من النباتات المصابة بالحرق وعدم التخلص منھا بالرمى فى الترع •

.والمصارف
. ابة عدم نقل التربة الملوثة بالعفن االبیض إلى حقول سلیمة خالیة من اإلص•
.عدم زراعة االرض المؤبؤة بمرض العفن األبیض بالبصل•
استخدام الطاقة الشمسیة بتغطیة االراضى المؤبؤة بھذه االمراض •

یوم خالل أشھر الصیف بعد ریھا ریة ٤٠لمدة ) مم٠.٣بولي إیثیلین (بالبالستیك
كبیرة من خفیفة مما یؤدي لرفع درجة حرارة التربة و یساعد فى القضاء على نسبة

.االجسام الحجریة 
دقیقة حسب نوع ١٥- ٧غمس الشتالت قبل الزراعة بالمطھرات الفطریة لمدة •

أسبوع من ١٢و ٦المطھر الفطرى مع إجراء الرش ببعض ھذه المطھرات بعد 
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% ٥(الزراعة لزیادة كفاءة وفعالیة ھذه المطھرات و من ھذه المبیدات سومي أیت 
%).٤٠(و بنش %) ١٢(روبیجان ، ) لمحلو%٦(كارمبا، )معلق

مرض البیاض الزغبى 
Peronospora destractor: المسبب المرضي

Symptomsاألعراض 
تظھر االعراض على أنصال االوراق على •

ھیئة بقع صفراء باھتھ تتغطى فیما بعد بنموات ذغبیة 
رمادیة اللون مشوبة بلون بنفسجى خفیف على سطح 

الوراق االكبر سنًا ویكون ھذا اللون أكثر وضوحآ ا
فى الصباح الباكر 

تظھر على الشماریخ الزھریة اصفرار وموت •
أحد جوانب الشمراخ وتأخذ الشماریخ شكل رقبة 

اإلوزة وذلك نتیجة نمو الجانب السلیم من الشمراخ 
. بدرجة أكبر من الجانب المصاب 

أنسجة النبات نتیجة نمو الھیفات الفطریة فى •
المصاب وتصل إلى االبصال وتسكن فیھا إلى 

الموسم التالى لتكون مصدرآ لتجدد اإلصابة بنفس 
. المرض 
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اللطعة األرجوانیة
Alternaria porri:المسبب المرضي

Symptomsاألعراض 
تظھر اإلصابة على االوراق والشماریخ الزھریة في •

مستدیرة تأخذ شكل تقرحات غائرة بھا صورة بقع بیضاویة أو 
دوائر متداخلة فى بعضھا وذات وسط إرجوانى أومسود وحافة 

صفراء باھتة 
تجف االنسجة المصابة وتتحول إلى اللون القرمزى ثم •

. البنى
فى اإلصابة الشدیدة تتعرض الشماریخ الزھریة للكسر •

لبذور فى منطقة اإلصابة مما یؤدى إلى قلة أو عدم تكوین ا
ونقص المحصول 

Controlsالمقاومة 

. التخلص من بقایا ومخلفات المحصول السابق بالحرق للتخلص من مصادر العدوى 
. تجنب الزراعة الكثیفة و ذلك لخفض الرطوبة •
تجنب اإلفراط فى الرى والتسمید االزوتى واإلھتمام بالتسمید الفوسفاتى •

. والبوتاسى 
. راعیة ثالثیة استخدام دورة ز•
أوكسي ، ١٠١كوسید (الرش الوقائى بالمبیدات الفطریة المناسبة •

عند ) لتر ماء١٠٠/جم٢٥٠ریدومیل جولد بلس ، كلوروالنحاس
ظھور بدایات اإلصابة أو عند توفر الظروف البیئیة المناسبة   

یوم ویجب توقف الرش قبل ١٥- ١٠ویكرر الرش كل من 
.اسابیع ٤- ٣الحصاد ب
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مرض الصدأ
Puccinia porri: المسبب المرضي

Symptomsاألعراض 
تظھر اإلصابة على االوراق و األعناق  في ·

. صورة یثرات
تكون البثرات ذات لون بني محمر وھي عبارة ·

. الیوریدیةعن جراثیم الفطر 
تتحول البثرات في نھایة الموسم للون البنى ·

. یم التلیتیةالمسود نتیجة لتكون الجراث
في  حالة شدة الإلصابة تظھر ھذه البثرات علي ·

. الروس
تسبب شدة اإلصابة إلى أنتاج ثوم غیر صالح ·

. للتصدیر
Controlsالمقاومة 

. زراعة تقاوي مأخوذة من حقول غیر مصابة·
. مقاومة الحشائش التي قد تمثل عائل ثانوي·
صابة في نھایة الموسم وال تسبب في كثیر من األحیان تحدث اإلیجب مالحظة إنھ ·

أدني مشكلة علي اإلنتاجیة وفي ھذه الحالة ال یتم إجراء مقاومة ولكن یتم التخلص 
. من بقایا المحصول عن طریق حرقھا

في حالة حدوث اإلصابة مبكرًا یتم الرش بكأل من العناصر المخلبیة اآلتیة  زنك ·
ماء وتصل كفاءة ھذه الطریقة لتر ٤٠٠/جم مادة فعالة١٠٠وحدید وبورن بمعدل 

. في المقاومة للصدأ%  ٨٥إلي 
.لتر ماء مع إضافة مادة الصقة١٠٠/جم٢٥٠رش بالنتافاكس بمعدل ·
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امراض محاصیل خضر متنوعة
عفن الطرف الزھرى

:عراض األ
عبارة عن بقعة من القشرة تكون بنیة اللون وطریة األنسجة وجلدیة في الجزء 

ولیس شرط نقصة فى (ب المباشر لذلك ھو نقص الكالسیوم في الثمار الطرفي والسب
وینتج ذلك عند تعرض النباتات لظروف غیر طبیعیة) التربة

:المسبب 
نقص الرطوبة في التربة    •
زیادة الملوحة في منطقة الجذور•
. زیادة معدل النتح•
. ویةزیادة الرطوبة في التربة والتي تؤدي إلى سوء التھ•

المقاومة تفادى الظروف السابقة
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البیاض الدقیقي على الباذنجان 
Leveillula tauricaالفطر المسبب 

بقع صفراء على السطح العلوي لألوراق یقابلھا على السطح السفلي نمو الفطر 
.األبیض اللون وبتقدم اإلصابة یشاھد اصفرار عام على األوراق

) جم٢٥٠(الرش والوقائي بمخلوط الكبریت المیكروني :الوقایة والعالج
كل أسبوعین ویفید ھذا في ) جم٣٥٠(والكوبروانتراكول أو أوكسي كلور النحاس

.الوقایة من أمراض تبقعات األوراق األخرى
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أو ٣سم١٥٠عند ظھور أعراض المرض یجب الرش باستخدام أفیوجان •
) ٢٠٠(أو توباز ٣سم٥٠أو سكور ٣سم٥٠ي ایت أو سویم٣سم٢٥روبیجان 

.یوم١٥لتر ماء، ویفضل أن یكون الرش تبادلًیا كل ١٠٠وذلك لكل ٣سم١٥

البیاض الدقیقى على الفلفل

بقع صفراء على السطح العلوي لألوراق 
یقابلھا على السطح السفلي نمو الفطر 
األبیض اللون وبتقدم اإلصابة یشاھد 

اصفرار عام على األوراق
:المقاومة الزراعیة 

جمع المخلفات النباتیة وحرقھا بعیدًا •
.عن الحقل ختى التكون مصدرًا لإلصابة 

.عدم تكثیف النباتات سواء فى الصوبة أو الزراعات المكشوفة •
.إنتظام الرى •
خاصة فى عدم اإلفراط فى التسمید النتروجینى والعنایة بالتسمید البوتاسى •

.مرحلة التزھیر والعقد 
. زراعة أصناف مقاومة •

المقاومة الكیماویة : ثانیا 
لتر ماء أو ١٠٠/ جم ٢٥٠یمكن إستعمال الكبریت المیكرونى بمعدل -:وقائیًا 

لتر ماء تبادلیًا بعد عمر حوالى شھر من الزراعة ١٠٠/ ٣سم٥٠الكارثین بمعدل 
. یوم ١٥مرة كل 
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١٠٠/ ٣سم٥٠عند ظھور اإلصابة یمكن إستعمال السومى ایت بمعدل -:عالجیًا
لتر ماء رشة واحدة ثم بعد ذلك یتم ١٠٠/ ٣سم١٠لتر ماء أو الدوراردو بمعدل 

یوم ١٥-١٠المیكرونى مرة كل السابقین تبادلیًا مع الكبریت إستخدام أحد المبیدین 
.طة بالنبات على حسب شدة اإلصابة والظروف الجویة المحی

الجذور اعفان 
انثراكنوز الفراولة

:المسبب
Colletotrichum

gloesporoides
Colletotrichum fragariae
Colletotrichum acutatum
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اعفان الجذور

تبقع االوراق و  إحتراق االوراق
المسبب

Mycosphaerella fragariae
Diplocarpon earliana
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تكون فى بدایتھا على األوراق عبارة عن بقع أرجوانیة تشبھ تلطخ األوراق وأخیرًا تتسع ھذه 
ومركزھا یكون رمادیًا إل أبیض والحافة ) مم ٦-٣)البقع لكى تصل إلى ثمن أو ربع بوصة 

اق األوراق یمكن كذلك أن تصاب وأیضًا الجانبیة لألوراق تكون حمراء ضاربة للزرقة وأعن
األوراق تكون أكثر -أعناق الثمار والمدادات وأحیانًا تمتد اإلصابة إلى قمة كئوس األزھار 

، ) بھا عصارة أكثر ( حساسیة لإلصابة خاصة األوراق حدیثة التكوین والتى یكون نموھا غضًا 
زیادة ( یعمل على غضاضة النبات ) چینى خاصة التسمید النترو( وقد وجد أن التسمید المتزاید 

. وجد أن األوراق تصبح مقاومة عندما یتم نضجھا . وبالتالى زیادة اإلصابة ) العصارة 
المسبب 

: المقاومة الزراعیة 
. زراعة أصناف مقاومة ·
. اتیة وحرقھا بعیدًا عن الحقل جمع المخلفات النب·
. مستطاع حتى التتعرض لإلصابة اإلقالل من الرطوبة حول النباتات بقدر ال·
. إزالة الحشائش أوًال بأول حتى التكون مصدرًا لإلصابة ·
. االعتدال فى التسمید خاصة التسمید النتروچینى ·
. الزراعة فى أراضى جیدة الصرف ·
: المقاومة الكیماویة ·
یوم على حسب شدة ١٥- ١٠یمكن الرش بأحد المبیدات التالیة مرة كل ·

. الظروف الجویة المحیطة بالنبات اإلصابة و
. لتر ماء ١٠٠/ جم ٣٥٠كوبرو انتراكول بمعدل ·
. لتر ماء ١٠٠/ جم ٢٥٠بولیرام ·
لتر١٠٠/ جم ١٥٠بمعدل M 70٪توبسین ·
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العفـن الرمـادى

Botrytis cinerea:المسبب  فطر 

أو الثمار الموجودة تبدأ اإلصابة عادة فى النورات التى حدث لھا ضرر الصقیع
بالقرب من سطح األرض ، وأى نوع من األضرار یحدث للنورات أو الثمار یشجع 
دخول الفطر وینتشر المرض خالل الثمار ، ویسبب لونًا بنیًا خفیفًا وعفنًا طریًا إلى 

حد ما ، وتأخذ الثمار الشكل الرمادى نتیجة لوجود الجراثیم الكونیدیة للفطر المسبب 
للمرض

: مقاومة الزراعیة ال
. الصقیعحمایة النباتات من ·
.النباتاتإلى زیادة الرطوبة حول تجنب الظروف التى تؤدى ·

العفـن الجلـدى
Phytophthoraالمسبب فطر 
cactorum

یصیب الفطر الثمار ویسبب لھا عفنًا لونھ 
ذلك إلى اللون بنى خفیف والذى یتحول بعد
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ف الثمار الخضراء أو غیر الناضجة ، وفى حالة الثمار األرجوانى خاصة عند حوا
األكثر نضجًا یكون اللون بنى مسود أو حافة الثمرة یكون لونھا بنى ، أما فى حالة 
الثمار المكتملة النضج فال یحدث أى تغیر فى اللون أو یشاھد لون بنى خفیف على 

عم مر أو الذع وفى الثمار المصابة ویكون لألنسجة المحیطة بالمناطق المصابة ط
المراحل المتأخرة تصبح الثمار جلدیة

المقاومة الكیماویة العفان ثمار الفراولة 
البد من استخدام المواد الكیماویة التى تم استعمالھا فى مقاومة تبقعات األوراق 

. لضمان عدم حدوث إصابة بأعفان الثمار 
یوم ١٥- ١٠تبادلیًا مرة كل مع بدایة التزھیر یمكن استعمال المواد التالیة رشًا

: حسب شدة اإلصابة والظروف الجویة المحیطة بالنبات وھذه المواد ھى 

. لتر ماء ١٠٠/ جم ٧٥بمعدل Switchاستخدام مبید السویتش 
. لتر ماء١٠٠/ جم ١٠٠الروفرال بمعدل 
. لتر ماء١٠٠/ جم ١٠٠الرونیالن بمعدل 
.لتر ماء١٠٠/ جم ٢٥٠االیوبارین بمعدل 

البیاض الزغبى فى الكرنب
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