
 زرا
	 ا������

  

 

 Tomato: ا��� ا������ي

 : esculentum Lycopersicon ا��� ا�����

 Solanacea ا���ذ�����	 : ا�����	

����� ا���&�	أ"! �� ا����% وأ"! �� ا : ا��'��  

  *2�0 "��1 ا��'�ف ا���0ر 	 آ!و 	 ا�.�- ا�,'+ ا�'��*� : أ��ل ا��'�ف

 commune. var  .esculentum Lycopersicon �4!ة� 	ف ا���0ر �'��أ"� ا
  ا�;�� :��890 أ��7 *!26 إ�% ا�,'+ ا�'��*�

cerasiforme. var  .esculentum Lycopersicon 

 

 
 

 : ا���+ ا�'��*�

���< ��.
  ا������ ���ت 

 : ا��<ور

 ا�'��ت 6<ر و*8ي "A��0 :� ا�0!&	 :� >��	 ا��را
	 &���<ور "��@!ة :� ا�;9-  ��ن

:���4ً� "�  �0  	 &�! 9	 ا�.0-أ"� :� >��	 ا��را
) وه� �! 9	 ��درًا "� *8D0Eم ( ا�8ا�� 
��ع 6<ري آ�K+  *2��9 ا��<ر ا�و�� 
'8 *2��9 ا�.J0ت "� ا��.0- و '���" M'" �ً8&

 �ا�'��ت :� ا���! *9- "89رة ا��<ر 
�%   6<رًا ����6ً� ، و"2 *89م٢٠ -١٥ 0��ن "
�70ء "��� ذ�V إ�% "�ت ا�'��ت *8ر ��ً� &�8 ا� ا�"0,�ص و 9- �.���7 *8ر ��ً� و Tدي

  . ا�;,�د

 



 : ا��Eق

 ���ت ا������ "80E !ة :� ا��2�9 ا��!�Z و*��ن "��4ة &.��!ات آY�K	 ، وه� ��ق

:�   �� _� *,�^ "�8ة٦٠ -٣٠*'��ا ]���	 :� &8ا 	 ا�'�� إ�% أن  ,- ����7 إ�% 
 . ا��'�ف �a! ";8ودة ا�'�� و*D0.` ا��Eق &890م ا�'��ت :� ا���!

 

 : ا�وراق


�% >E` ا�,'+(  ور �9ت "�90&�	 ٩-٧ا������ "!آ�	 ر .�	 و*0��ن "�  أوراق ) 

E��6	 و*��ن  *'��ا &�'�7 ور �9ت ��4!ة و ��ن 
'A ا��ر]	 �� Jً أ"� ا��ر �9ت :0��ن
را�;	 "���ة *Y" �70:�<  �: !71,,	 :� "��1 ا��'�ف و"��4ة &.��!ات آY�K	 و��7

 �7��
 d4e8 ا�'
ا�!ا�;	 ه� ا��0 *��� ور]	 ا������  &��h&2 ا��8 وه<gا�,��ح ا���آ! أو 
iا����� �
 . 

 

 : ا�زه�ر

�ن�0*  � ��Jت "'�,Y	 ek %9�*!اء >je� %0 ا��K!ة و*�داد ١٠-٥زه!ة ا������ "
�7�"  �" j ��ن "�0;�	 :� ا��8ا 	٥:� ا�;�� ، و 0��ن ا�0�* !Kت أو أآJ0&   ن�و*�

ا��0��ن "� E�k	 أ� 8	   0Y0* �_^ ا��J0ت و 71! ا���2أ���&	 ],�!ة >�ل ا���2 وا���0ع
	� ����7 ],�!ة و"0�آ�7 ��k ن��ق &��0	 *�: !Kأو أآ  	��0" 	&���� 	��"�0;�	 و"�


d�;* .8 8 &����0ع  m��" �ا���Eآ� و ��ن ا���9 �� Jً ور:��ً�  ,-  و 0��ن ا��20 "
�&	 ا�8Eا��	���&�89ار  ,- إ�% :� &�m ا��'�ف إ�% و]8  �!ز �kر�76  إ�% ]!ب ]�	 ا

 	:�E"٢�70' و �"   %�
ا�d�E& �E��& ��9 أو "'Jً��[ oY0 و*0��ن ا��!ا
� ا��ه! 	 
ا��'9�د  ا��ه!ي ا��ا>8 &��0�ا�� ، و ��ن أ>8_�7 
�% ]�	 ا��'9�د وآ�K!ًا "�  .�ه8 ا��'9�د

 . :� pن وا>8 �4!ةا��ا>8 و&M &!ا
� زه! 	 وأزه�ر "0Y0;	 وأزه�ر 
�]8ة و_��ر �

 



 

 

 

 
 

 : ا�'�رات

�رة ا������ إ� %�
 A�� د زه!ي�9'
 �� Flower cluster � وه� ��رة ";8ودة ا�'�

monochasial cyme h.'*ن  و�ا�'�رة دا��� "� ا��9	 ا�'�"�	 ��'��ت وذ�V &�8 أن *0�
�ن ا�'�رة  �40! @�- ا��9	 ا�'�"�	  "� ا��9	 ا�'�"�	�* 8'

8ة "��دئ �qوراق ، و

9�داً  "� ا��!ا
�و*0;�ل "� ا�;��	 ا�eD! 	 إ�% ا�;��	 ا� ا��!����0	'
 j0'*و 	ه! � 

�ل ا��9	 ا�'�"�	 ��'9�د;* 8'
9�د زه!ي و'
زه!ي &g>7  ا��ه! 	  ��� :��� &�8 أول 
d&د :� إ�6�� ا�'j�E ا��!����0 ا��" g�kp! "��دئ ا�وراق  ا��! 9	 j0'  ، ا�'��ت ��

 �ً��� 	 ا��8 8 و*0��ن "��دئ ا�وراق ا��8 8ة "� ه<g ا��9	. *���K2 ا�Zو >kh* �0ة ا�
وه�<ا  ���" . !�0E	 V�>& _��� ا��'�]�8 ا��ه! 	  ا�'�� ا��!:� ، _� *���0 "!ة أk!ى إ�%

g��7 ���ات ek! 	 ����6	 ���ت ا������ :� ����D0  	 !ا��'�]�8 ا��ه �" 	�E�� �ً���" .
g>ر و*�!ف ه�  . Sympodial growth ا��! 9	 ��'�� &��� ا�'�� ا���ذب ا��;

 



 
 

 : ا��9�0^ وا�k,�ب


�% ذ�V و6�د % ٩٩ – ٩٥ذا*� :� ا������ &'�E	  ا��9�0^ 8
�E ، و 	ا����� �:
�Eا���  V، و ��- ذ� 	8ا��Eا� 	&����
�% ��Zن و��ل >��ب ا���9ح إ�% "��Eداk- ا 

 �
 8 �* � 	�E'& ���Dك و ;8ث ا��9�0^ ا��:� أ�a`  %١ا��ه!ة �0Y* 8�& �7EY^ ا��0
و*;8ث >��ت  :� >��ت ]���	 ،% ٥ا�>��ن ، وإن آ��m�& �: -,* x ا�>��ن إ�% 

�ا��	 ا�;.!ات ا��0 *�ور ا�زه�ر ���2 >��ب& ���Dا���9ح ا��9�0^ ا� .  

 

 

 

 

 : *��E9 أ�'�ف ا������

 

 



 

 

 


�ت آ��  ���
8ة أ�i إ�% "�� `E< أ�'�ف ا������ �E9* : 

 

1- 	
 : *��E9 ا��'�ف >E` �!ق إ��76�0 وا�4!ض "� ا��را

 J70 Fresh Marketك ا���زجأ�'�ف ا�� ( أ

  Processing أ�'�ف ا�0,'�2 ( ب

  Home Gardens أ�'�ف ا�;8ا�A ا��'���	 ( ت

  Protected cropping أ�'�ف ا��را
�ت ا��;��	 ( ث

  Mechanical Harvesting ا��'�ف ا���p 8,;* �0ً� ( ج

 

�ه� -2�� 	���� `E< ف�'�� : *��E9 ا

 Determinate أ�'�ف ";8ودة ا�'�� ( أ

 

 Indeterminate أ�'�ف �a! ";8ودة ا�'�� ( ب

 

 
 

3- gي و"8ى ا�0.�ر!eDا� ��ة ا�'�[ `E< ف�'�� : *��E9 ا

 0Y" Spreading!@ً� ( أ

 



 
 

 "'j"8 ( ب

Compact

 
 

 Dwarf "�90م ( ت

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 : *��E9 ا��'�ف >E` "8ى *��4	 ا�'�� ا�eD!ي ����Kر -4

و� *�0!ض _��ر ه<g ا��'�ف �|��&	 &�Y;	 : *��4 _��ره� &,�رة 8�6ة  أ�'�ف ( أ
i�.ات ا� ا��
'8 *��9` ا�'� xY.إ� إذا آ�:J*وا�;,�د و A أ_'�ء ا��� 	 !eD  �70&إ��

	�E���ن ا Vوذ� M��
 xإ�% "� آ�� 	 !eDات ا���ن ea	   �` إ
�دة ا�'��* 	 !�Kا�
�
�% أ@�	 ا�.�i و*Jk �: +�0ل 
8ة ��
�ت " 	��[h0" !�aو 	 � *�!q� �7Z@�	 ا�9

�رة و*�0!ض _��ر ه<g ا��'�ف �q@�	: *��4 _��ره� ���6ً�  أ�'�ف ( ب,& i�.ا� 
�ن *8ر ��	�* �7�}: V�>&ي و!eDا� � "'< &8ا 	 *�� '�7 آ�� *��ن "��4ة ���6ً� &��'�

i�.ا� 	;Y�& رة 8�6ة و]��� *,�ب�,& 	��[h0"  

7��	  أ�'�ف ( تE& ف�'��� *��4 _��ره� &��'�� ا�eD!ي &,�رة 8�6ة و*,�ب ه<g ا
	;Y�& ,�70 :� ا��!وة ا�
 ��Y	 آ��  8�Y ا����0ل ا�.��كا�.�i �<ا �  ',^ &�را

	 �� أ@�	 ا�.�i ا�9" :� >�� �70 	���0�Jا�� . 

 


8 ا�'je إ�% -5�" `E< ف�'�� : *��E9 ا

  "��!ة 86ًا ( أ

  "��!ة ( ب

0���	 ا��0��! ( ت" 



0���	 ا��kh0! ( ث"  

 "kh0!ة ( ج

 : *��E9 ا��'�ف >E` @�- ا���Kر إ�% -

 Globe آ!و 	 ( أ

 

 

 �4e'"Jً��[  Deep Oblate	 ( ب

 

 

 �4e'" Oblate	 ( ت

 

 
 



 Heart ]���	 ا�.�- ( ث

 

 

 

 

 

 Cherry آ! � 	 (ج



 

 

  Pear آ�K! 	 (ح

 

 
 

�]�	 (خ[!& Plum 
 

  



 ���0E" Elongated	 (د

 

 
 

 

 �e�& Ovalو 	 (ذ
 

 
 

 Square Round "!&�	 دا�! 	 (ر



 

 

 
 

 

�ن ا���Kر ا��0 �� *,- إ�% ��ر ا�'je ا��0م� `E< ف�'��  : *��E9 ا

�!ة &����ن أek! و:��7  �0�ن آ0+ ا�Green shoulder K أ�'�ف ذات آ0+ أek! ( أ
  أآK! دآ'	 "� &�9	 أ�6اء ا��K!ة

 
 



  ]�- *��م �Uniform Green �7�e أ�'�ف ذات ��ن أi���0" !ek ( ب
 

 
 

�6� وا>8 	Y,ا� g>:� ه ��و 0;  

+ !�* : 

ه� ا���ء ا����ي "� ا��K!ة "� 76	 ا��'A و �0�ن ه<ا ا���ء  : shoulder آ0+ ا��K!ة
 . "K- &�9	 ا��K!ة 
'8"� *,- ا��K!ة إ�% "!>�	 ا�'je ا���"-

 :  >E` در6	 Y*,�� ا���Kر*��E9 ا��'�ف-٢


�	 ( أ�� Smooth 

 

 
� ا�Y0,�� ( ب" 	���k  



 

  
 : *��E9 ا��'�ف >E` >�� ا���Kر إ�% -

 �6 ١٥٠ � 	 إ�%  �6 :� ا���Kر ا��!١٥وزن ا���Kر :� &�m ا��'�ف "�  >��  0!اوح
m�& �:  %ف إ��'�� �6 :� ٤٠٠أ�'�ف ا��J70ك ا���زج ، و ,- وزن _��ر &�m ا

m�& 	��;ت ا���
 . أ�'�ف ا��را

 _��ر ��4!ة *

 

 

 _��ر "0���	 ا�;��



 

 
 

 

 _��ر آ��!ة ا�;��

 



 

 
 

  *��E9 ا��'�ف >E` *!آ�` 
'A ا��K!ة-١١


89ة  ( أ ��7'�& ��*!�,[ ��0�"JE& ��07��@ ��ن "� و���0�0  A'
أ�'�ف _��ره� ذات 
-,Y" %�E* Joint 	 ف ا���0ر�'��
	 ا�����4	 ا��%�1 "� ا�� ه<g ا�����e0*و . 

�ن "� �6ء وا>8 &8ون ا��Y,- و*�E% ( ب�0  A'
 أ�'�ف _��ره� ذات 

Joint lees  8 ا�;,�د�& A'ا�� �و*���0 ه<g ا��'�ف &��K& %9�0  � �7�hره� �6ء "
:��7 أ
'�ق  &�����0 &;��	 8�6ة &�����ات أ_'�ء ا�80اول ، أ"� ا��'�ف ا���د 	 :0.�ه8 و*�%9

 . إ�% *��7Y :� ا���4` ا���Kر و]8 اx[!0k ا���Kر ا����ورة ��7 :� ا����ات "��  Tدي

 



 :  >J� `E&	 ا���Kر*��E9 ا��'�ف-١٢

  _��ر �a! ���	 أو �! 	 ( أ

 )"��1 أ�'�ف ا�0,'�2( _��ر "0���	 ا�,J&	  ( ب

  )"��1 ا��7� ا��را
�	(  ا�,J&	 _��ر @8 8ة ( ت
	Y�0Dاض ا��!aq� أ�'�ف ا������ �: 	&� ا���ا��Yت ا����

 

 

��:!ه� :� 2��6 ا��'�ف أ ً� آ�ن ا�4!ض "* `�  	"�
�ا��Yت " 86� زرا
�70 وه� *
  : آ��  ��

  ا�'�� ا�eD!ي ا���8 ا�<ي  ��4 ا���Kر &,�رة 8�6ة-١


�% ا�1!وف ا�����	 ا�8��Eة :� "'�9	 ا���0ج-٢ ��[h0ا� 

  ا���9و"	 ��:�ت ا�8��Eة :� "'�9	 ا���0ج -٣

٤- je'! :� ا���ا��0 

٥-2Y*!ل ا���  ا��;,

٦-	�E'��& 	&�a!ت ا���Y,ر ا���Kا� �: !:� �����k V�70E	 A��0  ���: &;�� ا���Kر أن *0
 . وا���ن وا�.�- وا�,J&	 وا����

 

� ا��'�ف >E` ا�4!ض "� ا���0ج آ��  ��" 	
� : وه'�ك "�ا��Yت :� آ- "��

 

 : أه� ا���ا��Yت ا��0  �` *�:!ه� :� أ�'�ف ا��J70ك ا���زج

 .  ا�<ا��	 وا�;��Z	 ا����	ا���� ا���8 وذ�V &�ر*�Yع ";0�اه� "� آ- "� ا���اد ا�,��	-١

٢-V�70Eذوق ا�� `E< !���أو ا� d��  ا�;�� ا��0

٣-V�70Eذوق ا�� `E< أو 	,,Yا�� !�a ء�Eر ا�����Kا� 

٤-�  ا��8ر ا��K! 	 ا���E�	 ا��0 *0;�- ا�'9- وا�.;

�د*0Y� �7!ة "'���	 &�8 ا�;,�د أن-٥�& �Y0;*و 	&J,ا� ��ن 
�% در6	 "'���	 "�* 

 �7�� Vا�;,�د وذ� �" ��
�وا��& -  �0�i أ�'�ف ا�0,'�2–ر&�� � *V�70E ]�- أ��
� >,�ده�٢٤*,'Jk �: 2ل " 	
��  . 

٦-� . ا���ن ا�>�! ا�8اآ

 

 : أه� ا���ا��Yت ا��0  �` *�:!ه� :� أ�'�ف ا�;8ا�A ا��'���	

�ً� أ�� 2��6 أ�'�ف ا�;8ا�A ا��'���	 "� أ�'�ف ا��J70ك ا���زج ، و��'�7 *�رع *�8
�7& !:�  : :� ا�;8ا�A ا��'���	 ، و"� أه� ا���ا��Yت ا��0  �` أن *0

 ا���� ا���8-١

�ل -٢��ا��0!ار ا���0ج �0Y!ة ز"'�	 �� �	 �8E ا�>�6��0ت ا��'���	 و"8 ا��!ة &����Kر 
 . :0!ة "��'	

 ��	وأ>��م وأ��ان ا���Kر �a! ا���د 	 "K- أ�'�ف ا������ ا�,Y!اء وا��!*�9 أ@��ل-٣

و"kh0!ة  وا��! � 	 وا�.8 8ة ا�Y0,�� وه� ا��0 *��ن ���aً� آ��!ة ا�;�� و8�6ة ا����



	� �
�% :0!ات � �7�� . ا�'je و*��� ";,

 

 : أه� ا���ا��Yت ا��0  �` *�:!ه� :� أ�'�ف ا��را
�ت ا��;��	

 2��6 أ�'�ف ا��را
�ت ا��;��	 "� أ�'�ف ا��J70ك ا���زج ، و��'�7 *�رع :� *�8

 :  �� ، و"� أه� ا�,�Yت ا��0  �` أن *0�:! :��7 "�) ا�,�&�ت( ا����ت ا��;��	 

�&	 :� أ�'�ف ا��J70ك ا���زج-١a!ت ا���Y,2��6 ا�  

٢-�  أن *��ن �a! ";8ودة ا�'�

"�9و"	 ا�"!اض ا��0  � 8 ا�0.�ره� :� ا��را
�ت ا��;��	 "K- :�!وس *�!]� أوراق -٣
 . ا��k8ن

٤-Y*!ل ا���� *��4	 ��9Yت ا���0ج ا�����	 :� ا��را
�ت ا��;,��  %0< 	���
2 &8ر6	 
 . ا��;��	


�% ا��89 :� �!وف ا����ت ا��;��	 ا���K�0	 :� ا��8ام ا�! �ح و�Z+ ا��Zءة ا�89رة-٥ 

ا�;!ارة ��Yً�  @�0ًء وا��YDض در6	 ا�;!ارة @�0ًء :� ا����ت �a! ا��h:8ة وار*�Yع در6	
 . ة:� ا����ت �a! ا���!د

 

 : أه� ا���ا��Yت ا��0  �` *�:!ه� :� أ�'�ف ا�0,'�2

١- 	E:�'" ن��* ��� Vوذ� 	أ���ر ا��'��0ت ا��,'� mYk ���  %0< 2Y*!ل ا���ا��;,
 . ������� ا���ز6	

�ن ا���Kر ا�>�! ا����9-٢� . 

٣--eY* 	���0Eوا�� 	 !K��وا� 	و �e- ا��!&2 ا�8ا�!ي وا����ف ذات ا�.�'�� ا

 !K��روا���K9- ا�_ x;* �7��
ا��0 *���ه�  	 ���7 أآK! ]8رة 
�% *;�- ا�d4e ا�<ي  29 
 . :� ا����ات ا����!ة

 . آ��!ة ( core ا�ـ( أ� *��ن ا���E	 ا��Y��0	 &�"80اد 
'A ا��K!ة -٤

٥- �
� % ٠�٣٥أ� *9- >��Z	 ا���Kر 
  %٥٥.و eY- أ� *9- 


�%  و eY- أ� ٤�٤
�%  PH أ�  � 8 ا�ــ-٦ ٤�٢ � 8  

٧- �
� % ٥�٥أ� *9- ا���اد ا�,��	 ا�<ا��	 ا����	 
  %٦و eY- أ� *9- 


	 ا���*.` وا�����ن  viscosity أن *��ن ��و6	 ا��,�!-٨�'� �: V8 ذ��Y و 	���
 )
 . ( ا�,�,	

   �` أ�  'Y,- ا��,�! إ�% ���9ت وأن  ��ن ���M أ>�! زاه�ً� &�8 ا���7�0-٩

� أن  ��ن ";0-١٠
 -9  J: �ً�Y*!" ج ��"�0�: ��6 ١٠٠/  "����!ام ٢٠�ى ا��,�! "
� وزن ا��K!ة" . 

7��	 إزا�	 8�6 ا��K!ة &����Dر :� ا��'�ف ا�h��* �0 _��ره� آ�"�	، آ��  �` أن  --١١�
 . *;�Y0 ا���Kر &.���7 و�J&�70 &�8 ا����0`

��� &4!ض ا�0�]�! :� أن  0�:! &�Y� 2��6 �7ت ا��'�ف ا��0 *,�^ ��;,�د ا -١٢
 . ��9Yت ا�;,�د

 : أه� ا�,�Yت ا��0  �` *�:!ه� :� أ�'�ف ا�;,�د ا���

أن *'je "��1 ا���Kر :� و]x "�90رب &;��  ��ن ا�'je "!آ�ًا وأن *��ن ا�'��*�ت -١



� . ";8ودة ا�'�

 . أن *��ن ا���Kر ���	 ��� *0;�- 
����ت ا�;,�د وا�80اول ا��� -٢

� >0% أن *0;�- ا�-٣�
���Kر ا�;�!اء ا�'��Z	 ا���9ء 
�% ا�'��ت دون >,�د ��8ة أ��
 .  je� �0 &�9	 ا���Kر

٤- -eY* 	�7� ن��* J: ، `��'ا�� x[�� ا��'9�د :� ا�
 ا��'�ف ا�Y'* �0,- _��ره� 

���	  ا��Y,�ل &8ر6	 آ��!ة &;�� *29 &��!د 6<ب �p	 ا�;,�د ��'��ت ، و� *��ن

�% "�آ�'	 ا�;,�دا��Y,�ل &;�� �  gا�'��ت أ_'�ء "!ور �
 -,Y'* . 

٥- �*eY- ا��'�ف ذات ا���Kر 
8 �	 ا��Y,- >0% �  9�0% �6ء "� ا��'A &�8 ا�;,�د "
 . @M�h أن  0D!ق ا��K!ة ا����ورة

 

 

 

 

 

 

0,! ���ا��Yت أ@7! أ�'�ف ا������D" ح!@  

 

 

 

 

 اه� ا��'�ف ا��7� ا��'���	 ��- 
!وة

 

 

وا�'���	  �� :� ",! :� ار&2 
!وات ر���E	 ه� ا�,��Y	 ا����!ة وا���د 	ا���� *�رع
ا�.0� 	 وا�,��Y	  *!زع *;x ا�]��	 &�� ا��!وة(وا�.0� 	 &���Z:	 ���!وة ا��;�!ة 

ا�%��0  �Z^ ذ�V "2 ا����  و*;�0ج آ- 
!وة �,'+ أو ه���  '����7 وا�.!ح) ا����!ة

	 ا�'�ف   *�رع :� ا�;9-&�ن "��1 ا�'�ف وه�� ا������ ا�%0�ا���.�ف *2�0 "��

� ا������ ";8ودة ا�'�

 

 

 :ا��!وة ا�,��Y	 ا����!ة

 �ر*�Yع ��! ا��<ور :��` زرا
	 ا��.0- ا��Dص :� ��ا�% "2 ا�;�� 	 "� ا��!د �1!ا

� ا�رض
 	�Y*!" ��x;* �7�Z ا���a	 ا���0�J��	 و
�% ار:+ أو ا"�آ& . 

 

 

١-. ) �0�&٨٦ (  	
�اض زرا<��& 	
ا��.Jk -0ل أواk! د ��E! واوا�-  '� ! وا��را
	� 80Eب. "'0,+ :�!ا ! ا���  �رع ا��.x;* -0 ا]��	 "� ا��V�0�J أو *;x ا�,

� ا�,2�9 وا��!د ، و �0 آ.+ ا���4ء *8ر ��� ]�- �9-" 	 �[��� 	���0�Jت  ا��J0.ا�
 	�E90�� .�&��eو 	 @8 8ة   ا�eD!ى ا���KراآK! ا��'�ف *���!ا���*�*M ";8ودة ا�'�

�  �0 ا���2  �D00;�- ا�* 	&J,ل ٤-٣ا��
'8 ا��'� 	  ٤٠ ���6ت  ��% ";, ��
	9��Yا�. 



 

٢-. ) %��� ا���0�  ;�0ج  ) ٣-٩٧ " 	&J� -[80 !ة واE" ة!�Kى ";8ود ا�!eDا� g���
�ا�%  ا�8Yان<٢٠ %�
� ا�;,�ل ��  � �D0ر *0;�- ا���Kا� 	ت  ��% ٥��6-٤ ا�+ @�0� 

�ل ,;"٢٥ -٢٠��  .  

 

 

 

 

��١٥�g ا�eD!ى ]�ى  ;�0ج ا�8Yان >�ا�%  ):��راد 8( .-٣ M�� ا�+ @�0	  ��% ";,
�ا�% <٨-٦ M6�0٣٠-٢٥ ���6ت ا��  .:8ان/  �

 

0���	 ا�'�� ا�eD!ى ا�8Yان "��! ( 63 ****) .-٤" M*�*��� ى!," � ا���Kر -ه��
�ل >0% –آ!و 	 ,;" %��  	&J,ا� d��� ��8Yان٥٠ "0�   

 

0��d ا�'�� ا�eD!ى "0���M ا��0��!  )&�0� &!ا 8( .-٥"– 	���ا���Kر "80E !ة ، "0
�ا�% < j0'  	&J,٥٠-٤٠ا�;�� 8�6ة ا�� .:8ان/  �

 

 .و"� ا:e- ا��7� �g>7 ا��!وة و '��` ا�8,0 !

 

٥٠-٤٠"0��d ا�'�� ا�eD!ى  ��% >�ا�%  )&! ��8( .-٦ �، :8ان ا���Kر "80E !ة /  �
	&J,ا�;�� 8�6ة ا� 	���0".  

 

�ا�%  )"�د !( .-٧< M��,;" %��  �0��d ا�'�" � ٥-8:٤ان Jkل /  �� ٥٠-٤٠ه��
	&J,ا� 	���
 	���0E" ر��K���6ت وا�.  

 : ا��!وة ا�,�Y% ا���د 	

و �0  ا��.Jk -0ل �,+ :�!ا ! و �0 �9- ا�.J0ت �Jرض ا��80E �	 اوا�- ا&! -  �رع
ا��V�0�J >0% &8ا 	  �!د Jkل ا��YDض در6	 ا�;!ارة &����40	 &��]��	ا�;�� 	 "� ا�

 .ا����ت
 

 

 اه� ا��'�ف

 

 

١-.)%& �0��d ا�'�� ا�eD!ى آ�K! ا�Y0! 2  0;�- ا��x;* 89 در�6ت ا�;!ارة  )ا�0! "
	�Y*!ا�� 

 

٢-. )%& � !0� !&� .�	 ا�,'+ ا�A&�E إ� ا�M ا]�ى :� ا�'�� ا�eD!ى وا���Kر  )�
 . :8ان/  �� ٣٠-�٢٥	 86ا "��e	 ا�.�-  ��% ";,�ل >�ا�% ��



 	1<J" :�� ا��7� ا���.!ة �g>7 ا��!وة و 0;�- ا�;!ارة إ�% >8 "� ه��" RS692 �' ز 

zaina  

 

	�Y !Dا��!وة ا�:  

 

� وا��ار
	 &��رض ا��� 80E	 Jkل *�0���� واوا�-  ���� أو  زرا
	 ا��.Jk -0ل  ��� 
i�Eaءو ;�0ج ا. ا�eا��� 	ا�<&�& �&��8D0ام ا�6! - أو  ��.0- ����40	 وا�;�� 	 "

  ا�.�ش
 

  اه� ا��'�ف
 

� ا��'�ف ا����!ة*0;�- ا���Kر ا���9ء 
�% ا�'��*�ت &8ون *�+ و*0;�- )آ��- روك( .-١" 

�ل >�ا�% ,;" ���  � �D0٤٠-٣٠ا� �����0�J	 "2  وا��K!ة "80E !ة *��-. :8ان/  �
6 ، +�Yk 2��e*	&J,8ة ا��  

 

٢-. �
	 ه�����" TY �7�e:واى وا %*  
 

TY70/84 
 

 

, TY20, 

 

 

TY70/70 
 

���0* +[�ا��;,�ل  ���*�*�7 &89رة *;���7 
�% ا���&	 &�Y!س *��8 ا�وراق ا��Y! و 0
2Y*ة آ��� ار!k�0" xوآ��� آ�� 	�7 ا���&& x_8< %00!ة ا�Yا� %�
-٥٠و ��% . ا��;,�ل 

٦٠ � ا�.�-  6!ام و"80E !ة0١٠٠��d وزن ا��K!ة و". :8ان/  �
 

٣-. ) �0�� ) ٣٨–:�آ
 

-�;0   �ا�8Yان "�  و"0��d ا��0��j0'  !. ا���&	 ا��Y!و��	 إ�% >8 "� و ��0ز &9�ة ا�'�
٥٠-٤٠��  . 	&J,ا� 	���   6!ام١٤٠إ�%  و ,- >�� ا��K!ة. وا���Kر "80E !ة "0

 

٤-. )����:(  

 



 -�;* %�
 	���
ا���&	 ا��Y!و��	 "0���	 ا�'�� ا�eD!ى  ��% ";,�ل ذو ]8رة 
�ا�% <٥٠ �  .:8ان/  �

 

  )�6آ�ل(.-٥

 

 �ذو ]8رة 8�6ة 
�% *;�- ا���&	 ا��Y!و��	 "0��d ا�'�� ا�eD!ى  ��% ";,�ل "
٦٠– ٥٠ �  .:8ان/  �

 

	 �  :ا��!وة ا�.0

ا����eء وذ�V  �<&�&	زرا
	 ا��.Jk -0ل ����0! واوا�- اآ0�&! و ;�0ج ��;�� 	 "� ا  �0
��e!ورة ا�9,�ى و �0 ا�!ش ]�-  &����40	 &��6! - أو ا�.�ش و�  �E^ &!:2 ا���4ء ا�

  و��:��!–ا��� 80E	 Jkل اآ0�&!  ا���40	 _���	 و*�رع ا�.J0ت &��رض

  اه� ا��'�ف


	 ا���ر"'8-١���" 
 

a. 8'" ر�" !&�Eا�  
 

b. 8'" ا���ر 
 

c. 8'" 0! ا"�رEاآ  
 

 ا�8Yان – "80E !ة "���	 وذو *M*�*�– ��,Y ذات ��� ek!ى ]�ى ا���Kر آ��!ة ��
 �  .  ���6ت٥-٤ �� وه% "��!ة ا���2 ٢٥ -٢٠ ��� "

 

 ١٥٠ه�� �% إل -٢

 

�ا�% < M'" %�
�&! "�ر"'8  ��% ";,�ل اEا� M�. ٤٠ �:8ان  0;�- ا�;!ارة / �
  .ا��'eYD	 و 0;�- ا���&	 ا��Y!و��	 إ�% >8 "�

  
 : !&	 ا��'���	 ��را
	 و��� ا������ا�0

� ا�������'* �Zرا� :� أ��اع "8�0دة "� ا�را�Z ا�!"��	 إ�% ا���'�	 ا���9K	 و*eY- ا

����ن "�  �"8'
�ن ا�87ف "� ا��را
	 إ��0ج ";,�ل "��! أو �  �"8'
ا�'��  ا�!"��	 
��ن ا�'�� ا�'��*� :��7  ��ن �! �ً� &�'�� *eY- ا Vًا وذ�!�,[�Z8"� �  را'
 	��9Kا�

�آ�� :� ( ا��;,�ل ا��4 !   ��ن ا��0��a !!ض أ���� و��� ا�87ف "� ا��را
	 ه

�%) زرا
	 أ�'�ف ا�0,'�2 	��9Kا� �Zرا�
8 ا�E*ا������  و �إ��0ج ";,�ل و:�! "


�% أن  ��ن ا�,!ف &�7 8�6ًا . 



أa!اض  ا
	 ا������ ����2ا��89 ا��k! أ_�x0 ا�را�Z ا�!"��	 آ�Yءة 
���	 :� زر و:�
�  - &J ا�K0'�ء– 2��6 أ��اع ا������ - &'��ح–ا���0ج >��  �رع &�7 " x[أي و �:

��< ��ط  أو]�ت ا�E'	 ، "2 أk< ا�80ا&�! ا�>0!از 	 �|��0ج "�k -Yأ� 	ام ا�0!&�[ 	 �9*
x���"�� 	 �,+ "0;��	 ) ا��را
	 &{�Z:	 ا���Eد ا���8ي أو ا��e
x��!��� ) أو ا( "�دة 

��< ��اص ا�0!&	 "k �E;* دة�"  	 �"2 "!ا
�ة إ�Z:�ت ا�>��ض ) ��Yذ 	 ا���ء وا�70
� >�� ا����>	 "K-  ا��;'E	 �D,��� ا�0!&	" )V�"�  )>�"m ا��7

 V�0 !��ا� m"�<و V ر�Y��Yا� m"�<ر]�. و� . وا�ه��0م &��8��E0 ا�ر�Z وا�

�ق ا�را�Z ا�,;!او 	 آ-Y* %�
 -��  V�9و*�7ذ�� ��< �
�% ا�را�Z ا�89 �	 "   �"
و�<�V ا*�x7  (أرض &�!( ا�;.��� ا��&���	 و أ"!اض ا�0!&	 ا��&���	 ، :�7 آ��  �9ل 
�: �ً��,k 	�
�ل (";,�ل آ7<ا  إ���7 ا���1ر وزادت &�7 ا����K0رات ا��را,;"

 .)ا������

�ً"��
� ا����>	  و" 	�Y*!دي ز �د*��7 *0;�- ا������ ا�0!آ��ات ا��T* ��< 	�Zر� ا

ذ�V ��9 آ��!  إ�% ��9 آ��! :� "�8ل ا�'�� ا�'��*�  �داد &� �دة *!آ�� ا�"Jح و ,�>`
 . :� ا��;,�ل

�ه�  دون أن  h0_!( أ
�% *!آ��  ��� أن *M��;0 ���*�ت ا������ �����>	 ا�ر�Z	  إن��
 (Ec) آ7!&� ر6	 h*_�!وه� "�  ��دل د) :� ا�0!&	( �6ء :� ا�����ن ٦٤٠٠ه� ) &.8ة

 ��ز١٠�٠*89ر &';" ��"  . 

	Z��  PH ٧�٠ – 0��٥�٥!&	 *0!اوح "� &��  PH وأ:e- در6	 >�
و Tدي ا�ر*�Yع 
*x��K ا��'��! ا�4<ا��	 :� ا�0!&	 :� ��رة E�" !�a!ة �"0,�ص  إ�% PH ٧�٠در6	 

	��k رون وا��'�'�� و ا�'��ت��ر وا�;8 8 وا�';�س وا��Y��Yا� !��'
 Vذ� j��� 
V�* 	:�Z}& رة أ>��ض�� �! A ا�0!&	 أو :� �
 	���D" رة� ) ا��'��! ور]�ً� و:� �

acid) . 

 

� وإ��0ج ا�������� %�
 	 � : *h_�! ا���ا"- ا��

� دا:� �kل "� ا�,2�9  *�8 ا������ "� ���*�ت ا��� ا�8ا:� :�7�� ���*;�0ج إ�% "
٢٩-�١٨'�� ���*�ت ا������  0!اوح "� &�� ا����J  و&,�رة 
�"	 :{ن ا����ل ا�;!اري 


8  در6	 "�� 	 آ�� أن�E ي و�� ا�,Y! ا���" !�K�& -[ا�'��*�ت *8��0 :� در�6ت >!ارة أ
	
!� %�
�اع ��� ا�,Y! ا����ي و6�د &��0! � "� ا" Jً��[ -[8ه� :� >!ارة أ��* 

� ا�����رات ا����K	 :� أ��E	 ا�'��*�ت ، و�   �:� در6	  ;8ث ���  <آ!ا�'.�	 :� *�
 �ا�'�� *8ر ��ً�   در6	 "�� 	 و"2 ار*�Yع در�6ت ا�;!ارة  �داد "�8ل١٠>!ارة أ]- "

 8'
 g�,[�در6	 "�� 	 ٣٠إ�%  در6	 "�� 	 و
'8 ار*�Yع در6	 ا�;!ارة٢٩>��  ,- 
إ�% �6- أوراق ا�'��*�ت ��4!ة  و*�0!ض ا�'��*�ت �g>7 ا�8ر6	 �0Y!ة �� �	 :{ن ذ�T  Vدي


'8 *�!ض  �;�� و&�ه0	 ا���ن و*'��ا ا��9�Eن ره�Y	ا Vذ� �" i�ا�� %�
وY��Z	 ،و
�0Y!ة �� �	 :{ن أوراق ا�'��*�ت *��ن آ��!ة :�   در6	 "��ي١٥ا�'��*�ت �8ر6	 >!ارة 

!ekن أ� . داآ� وا��9�Eن ����	 و]� 	 ا�;�� و
! e	 وذات �

�  ;8ث ���  <آ! :� در6	 >!ارة _�&0	 ��Jً و��7 و�
وا��8 !  .  در6	 "�� 	٣٥رًا *� 8 



�ا������ و !26 ذ�V إ�%  &��<آ! أن *�Yوت در6	 ا�;!ارة &�� ا���- وا�'�7ر  '��` ��
� �! A ا�iY'0 إ��7م ا�;!ارة ا��'eYD	 ��Jً :� *��9- آ��	 ا�4<اء
 Jً�� دة�9Yا�� . 

 'eYD	 *0!اوح "�*�!ض &�درات و���*�ت ا������ ا�,�4!ة إ�% در�6ت >!ارة " و Tدي

 ��&٦-١+�Z %وراق وا�� در�6ت "��ي إ�% �7�ر ��ن أ>�! ]!"�ي 
�% ا��9�Eن وا

	eYD'ر :� در�6ت ا�;!ارة ا���Y��Yا� !,'
�ه� و !26 ذ�V إ�% ��9 ا"0,�ص �� 

� أن ا�;!ارة
 Jًe: ر�7�ر ا���ن ا��<آ� �: 	�K�0" �9'اض ا�!
ا��'eYD	  :710! أ
� ا���ن و*���j ه<g ا�;��	 &!:T*2دي إ�% �7�ر ا�,��4ت
در6	 ا�;!ارة :�   ا��TEو�	 

	�'a 	�[8ة ور��h& و&!ش ا���درات 	ر آـ  ا��.�*- ا��;���YEY��& )س �6رد�Yا� ) . 

 ٤-٢ در6	 "�� 	 ��8ة ١٣-١٠*�! m ا���درات &8ر6	 >!ارة *0!اوح "� &��   Tدي
�ا��;,�ل ا����!  ول و&�����0 ز �دةأ��&�2 إ�% ز �دة 
8د ا�زه�ر :� ا��'9�د ا��ه!ي ا

-�[ 	��7�ر ا��'9�د ا��ه!ي ا�ول  آ�� *Tدي ه<g ا����"�	 إ�% *��9- 
8د ا�وراق ا��0��
� . ا�'��ت Jkل :0!ة ا�m !�0 ���!ودة إ� أن ا�;,�د  d& `�E& J��[ !kh0ء ا�'�

 

ه� ������� ���� ���� ����� . ه�� ا���رة ��. إ&�! %�$ ه�ا ا�#
"! ه � ��
ض ا���رة 

 . ٩١٩x609أ���د ا���رة ا*(��) 

 
 

�  و�8ر6	
 J�� ض ا�;!ارة�YDدي ا�T  ر إذ��K89 ا�
 %�
در6	  ١٣ا�;!ارة *h_�! آ��! 
	�E� mYD'* ر آ����K89 ا�
 +[�� 	 إ�% "�ت "��1 >��ب ا���9ح و*�"  V�>ا��89 آ

 �
�٢١&�ر*�Yع در6	 >!ارة ا���- 
 . در6	 "�� 	 32  در6	 "�� 	 أو در6	 ا�'�7ر 

 

 



 

 � �� و�  ��ن *�
 در6	 "�� 	 ١٠ا���Kر 8�6ا :� در�6ت ا�;!ارة ا��'eYD	 ا�9* �0- 
 �
 	�Y*!٣٠أو ا��	 � .  در6	 "�

	���e0!ة ا�Yا� !�_h0� 	�E'��& ا�'��*�ت ا��;� 8ة � day neutral J:  !_h0 *�8 ا������ "
%�
���	 �h* �7_�! آ��! e0!ة ا�Yل ا�'�7ر إ� أن ا���  9- ا�'�� ا�eD!ي >� أزه�ره� &�

 �
 	���e0!ة ا�Y8 ��9 ا�'

�ت آ<�٨Vو �e+ آ�K!ا ��   �0�ى ا���Kر ";" +�e 

'8 ا��YDض @8ة ا��Zءة �� ��"�0�: . 

�&	 ا�8Eا��	 و�9�ط *Tدي���ا�زه�ر  ا�! �ح ا�;�رة ا���:	 إ�% &!وز "��E ا��ه!ة "� ا
  : ا�*� �ع&8ون 
89 ، و ��� *��9- ا�_! ا��eر ��! �ح ا�;�رة ا���:	 &{*�

١- 	����  إ>��	 ا���ر
	 &�,8ات ا�! �ح أو &�

�د ا��� �i9 >�ر �6ف -٢E  �"8'
  ري ا�;9- 

 

 
  ",8ات ر �ح

 

3
 وآ��) ا���1وي��  : ا�1
ا��0 ]8   ا��0 ]8 *�رع :� ا��.0- أو� _� *.0- &�8 ذ�V أو &���<ورا������ &���<ور *0��_!

"�0ا>�	 وه�  *�رع :� ا�;9- ا�8ا�� "��@!ة "k 2+ ا���درات &�8 ذ�V ]�- أن *,�^
 . �! 9	 ��درا "� *2�0

+�0D   �Y: ي!eDا� �"�8ل ا��90وي ا�Jز"	 ��را
	 :8ان 
�% >�Y� `Eت ا�'�
� ا�.�0	 ٥٠!ي ]�ي وا��0 *�رع 
�% "�E:	 ا��0 *���0 &'�� ek ا��'�ف�& �� 
٨٠
�% ",��` &�!ض  وا�k!ى -K" ��  : +',رد -٤٤٨ا� !&� - وا�,'+ �
 أ�ف @�0	 و*h*� ه<g ا����	 "� ١٠ا�o :{ن ا�8Yان  ;�0ج إ�%  ...... - ٧٣٧وا�,'+

�ا��< 50 V�>� 	,,Dا�� ا��� 6!ام "� ا��<ور *�رع :� ا�,



)� M���& �*h�� �9 آ��< (-K" d�� أ"� ا��'�ف ا��0 *���0 &'�� ek!ي "0

)  Mوا�'��� و���!ة وا��� �Y�.ا�... o8ان  ;�0ج إ�% ) ا�Y8ان١٢:{ن ا�Y�� M�0@ +أ�  .  

 أ�+ ١٥- ١٣أ"� ا��'�ف Y��Z	 ا�'�� ا�eD!ي "K- ا����- روك :{ن ا�8Yان  ;�0ج إ�% 
	�0@ . 

2&!" !0" ��E�D& ارض *89ر 	<�E" 8مD0E*و � 6!ام "� ا��<ور ١٢٠ *�رع آ�.0- &';
 � .  أ�+ @�0	١٥-١٠*��Y ���0ج "

  : "��"�	 ا��90وي

`�* �0�Yام أو ا�!�Kا� -K" 	 !�Y8ى ا���7!ات ا�<}& 	
:�آi أو  "��"�	 ا��<ور ]�- ا��را
و*8�Y ه<g ا����"�	 :�   6!ام "��8 ��- آ��� 6!ام &<ور٥ا�! �و��i أو ا���ن آx &��8ل 

� ا���ور و>�� 	 ا���درات "� ا���&	 &�!ض"'2 *�Y  d[�E0ل ا��!ي( ا��  ( ا�<&

Damping-off . 

 

 

  : إ��0ج ا�.J0ت

�م��k٦٠	 ا��را
M وا�* �0��Y ���0ج : أوً�: M�'�� )٢٠٩ ��
 (�7���4&: 

 �0!٩٠@���رة &��0�س  1 • • • •

• • • • 4  x��� )آ��١٥(@���رة :�!"���

�  �" M9&�Eت ا�����ف ا�% ا��e و�: 

 �6 �0!ات ا�'.�در 250 (-١

���Yت 250 (-٢: !&�� �6 

�درة &Jط 400 (-٣& �6 

�م 100 (-٤���*� �Y�� �6ت &

٥-) 50 8�: !&�� �6)١٩-١٩-١٩ +MT ) 

٦-) 50 i��6 ر �و�� 

 2" M9&�Eت ا�����ف ا��e*ا�و�%٤٠ g!ا�� ، ��*!" %�
  �0! "�ء 

(20  ����
�درة ا��J)�0! :� و& M�: ط ا�ول  <اب+ �[�& M�: اب>  ���Kوا� ،i�ا�! �و�
d9: ء�" M���Kا� g!ت، ا"� ا����� ا���

 

 
 



�اح  (-٢���ن ا�,�'�M ���- "!]8 ���<رg أو &��8D0ام ا�
 %�
 M�&ر ا��ارع ا��!� 
V�>& 	��Dا� 	��.Dا�  

 

 

 

 
 

 

٣-) M
  *�0 زرا
	 ا��90وي &�ا��	 
�` ا��را

 .١٠٢KB و >�� ٥٩٨ * ٨٠٠
 

 
 

 

٤-)  -D'ا�� 	ا���& 	��Dا� �" +�Yk ا��90وي &��4ء M��4* �0  M�'�,ا� 	
&�8 زرا
 ف�;�� 	 ا��90وي "� ا���!ا

 

 *�0 &�8 ذ�V آ�0&	 *�ر o ا��را
M وا�� ا�,'+ 
�% ا�,�ا�� (-٥

 

    �0 �9- ا�,�ا�� إ�% ا�,�&M ��8ا 	 "!>�M ا���0راع (-٦

 ً�K��_ :� "!ا>- ا����ت وا�'�

 �
 M�Y*!" آ�ت��& %�
�ل ا�,�ا�� إ�% ا�,�&M  �0 ر��7 
�% ا���و�ت أو kد د!��&



�*q� Vرض وذ�� ا

١- !_h0* � %0<M�Zر� ا�.J0ت &��!��&M ا

�ا�� إ�% *!&	 ا��.h00: -0ذى -٢,�� ��YEـ9` ا�Kل ا�Jk �>0% �*�80 6<ور ا�.J0ت "
MY�0D���� M&!0اض ا�!"h& 8 *�7���9 أو *,�ب'
  

٣-MY�0Dا�� M"8Dت ا�����
 و�p -�7E0داء 

 

 

 

�ا��	 ا�8ش أو ا�!@�@�ت ا�7�ا��& g! �a M ا��  �0 ر �7 ر�M >0%  �! و&�8 رص ا�,
M�'�,ا� �: %�YEب ا��9Kا� � .ا���ء "

 

�_ V�0�Jق ا���: 2Z�  �_ �70&�
�% ر� 	1:�;��� V�0�J���& آ�ت��ا��  *�4% ا����
	��DE& MK 8;ا�'��*�ت ا� !_h0*� %0< Vا�� ا���4ء وذ��,& %�E* Maا���4ء  :�ر

gار!;�� M���0<أ 	��0� ���0�Jق &�. ا����  �7eأو  ��� و2Z ا�,�ا�� :�;� mا���
 . &8ا 	 ا����ت

 
� إ�% أر&�	 أ �م وذ�E< V` در�6ت و*0!ك�"�  � &�8 ذ�V ا�,�ا�� ��g8 *0!اوح "

 8�& ���Kم ا��و"� ا���7   ا����ت"�% ١٠ا�;!ارg و��� :� ا���4` "�  �!ى 
���7 :� ا��
ا�'��*�ت &��8رM6 ا��0  86ا أن *!ا]` ا�.J0ت 8�6اً  و� *T � %0< -�7دي ذ�V إ�;'�ء

�دg!" g أk!ى إ�% ���g ا����9���& M� ^�E*� ا������. 

 

� وذ���Y;0� V &�ــ8�"�*��� ��8ة   ���0�Jا���4ء ا�� �ا��<ورا��0 ��  *�! 	 ا�.J0ت "
ا���م ���>�ً  و �'2 ا�!ي أ_ـ'�ء  _�  �8أ &�8 ذ�V ر g!" �7 وا>x�'*�: g8 ��!اع إ���*�7 

	 !�Yاض ا�!"��زار"� و !ا
%  ا�g!�71 ��0'` ا���&	 &��Yل ا�����ً  "!ض ا�<&,kو
� ��;&  ً�Y�Yk ن ا�!ي�� ا����ن٥ ��0وز ا���ء ا�ـــ  أن  �" 	�;�Eـــ� ا�� . 

	��;�" : 

�س :����ا@80ت در6	 ا�;!ارg :� ا>8 إذا" xا��� 	ف *!&�Y6 %م وأدى ه<ا إ�� �  ا

�
	 ا�!ا&�	 "�Eءً  و���Eا� �� ا���7 86ا ان  إ
��ء ر 	 kp �: MY�Yk! ا�'�7ر إ&80اءاً  ""
`�Eا�� !�Yا�0.�ر ا� %�
 8
�E* � %0< MY�Yk 	 ن ر���!ض �9�ط  *�

�زار �م(ا���درات�Yا�(  

. 

 ��k	 ا�40< 	:را&�ً�

k ت����" iY� وه� MY�Yk ن��* ��� d9: ا���ء 	ف ��7 �,+ آ���e  ���	 ا��را
M و��
 أ_'�ء ه�ه� 
% ا�,�ا��

 8�& Mا����� g>م ا�ــــ١٥و*�0 ه�
�! ا�.J0ت و*�0 ٢٠  �م "� ا����ت اي :� ا�� �" 
 آ��*�



١-�"��* M
 *��7 ا�M��D آ�� :� ��k	 ا��را

٢-M&� *��h :� @�� ! و*��` ا�% ا�,

9�م ا���"- -٣ -D'8ام ا��D0��& M��
�% ا�,�ا�� ا��!� M��D�7 ا�& 

٤-%�
9�م &{"!اره�   Maم :�ر�: M�'�� g8  �: VE�  !kp -"�
ا�.J0ت  وراءg "��@!ًة 
�ف *Tدي ا�%� xا�وراق ���7 ان *!آ %�
 M�9�0ا�� M��D- ا� �  ��ا>!اق ا�وراق � 

٥-g! �a M ة ر!@��" M�"ا�!ي &�8 ا���� 

٦- M��;�" :*� ً�*�0& g!�718 ا�'
 �!ى ه<g ا�����M إ� ���>� و �'2 إ6!اءه� 

 

 ه<g ا�����M�7" !�0�* M 86ًا وZ!ور M :� *4< 	 ا�.J0ت

 

 

�ًE"�k :ي!�Yا�!ش ا�;.!ي وا� 

�0   !�
 8'
�ل اي >.!ات٣٠"��"�	 ا�.J0ت kد �  &hي "��8 >.!ي آ80&�! ا>0!ازي "

 . دودة ورق ا��9� أو �a!ه���,�&	 "K- ا�<&�&	 ا����eء أو :!ا@	 


�%   �0 ا�!ش ا�.J0ت :� ا��.�*- &�����8ات ا��Y! 	 وا��� *09,! ا����"�	 � 	 !�Yا�
�ل ر �و��i وذ�V  ا�,�ا�� :� ا�;9- و]�- ا��را
	 "��@!ة &i��40 ا�,�ا�� :��;"

�زار �م�Y��& 	 ا��� �" 	 �[���  

^�,* �
 �" ���E0�� �6ه�ة 	8�6اً  86ا٣٥ - ٣٢! &{ذن ا� ا�.�0 �
آ��	    �م و��� را
-�.& 	 !eDات ا��آ��! وه� ا"!  ا����g ا�����ة ���7 ان زادت ��ف *Tدي ا�% ��ل ا�'�

�ب ]�- ا�.0-a!" !�a 
 

	:� إ��0ج ا������ :� ا�;9�ل ا���.

	
�ا
�8 ا��را" : 


�% "8ار ا���م :� "'��A ا���0ج ا *�رع 	:�و 0�]+  ��Y�0D	ا������ :� ا�;9�ل ا���.
8�
�ا" %�E*، و 	8ة :� آ- "'�9��Eدر�6ت ا�;!ارة ا� `E< %�
 8
�ا��را
	  ا��


!وات ه� x� %إ� !," �: �"��
 �E9*وات و!���& 	Y�0Dا�� : 

 : ا��!وة ا�,��Y	 ا����!ة-١

و*��د  &<وره� :� أآ0�&! و��:��! و*.0- ���*�*�7 :� د ��E! و '� ! وأوا�- :�!ا ! *�رع
	
ا��!وة ";8ودة   ه<g ا��!وة &.!ط *�:�! ا�;�� 	 ��'��*�ت "� ا�,2�9 ، و*�8 ه<gزرا

"�رس وأ&! - ، و*0!آ� أه�  ا��0.�ر و*��� ";,��Jk �7ل :0!ة ار*�Yع ا����ر :� @7!
�1!ًا ��mYD در�6ت ا�;!ارة Jkل  ".�آ��7 :� *�!ض ا�'��*�ت ��,2�9 ، و��ء ا��89

ا��.��	 &{��0ج أ�'�ف "�7'	 *0;�- در�6ت  ��40` 
�% ه<g:0!ة ا��0ه�! ، و��� *� ا
%�
ا��89 :� در�6ت ا�;!ارة ا��'eYD	 K"- �'+  ا�;!ارة ا��'eYD	 و��7 ا�89رة 

�&! رد E٤٤٨ و�'+ –ا� .........oا�  

 : ا��!وة ا�,��Y	 ا���د 	-٢

 وا�,2�9&<وره� :� @7!ي  '� ! و:�!ا ! "2 *�:�! ا�;�� 	 ��.J0ت "� ا��!د  *�رع



ا��;�ء  و*.0- ���*�*�7 :� :�!ا ! و"�رس و*'�^ زرا
�70 :� "��1 ا�را�Z و:� "��1
g>ه �: !:�� ، و*0���ا��!وة ا�1!وف  و*��� ";,���7 ا�!���E :� @7!ي "� � و 

، je'ي وا��ه!ي وا��89 وا�!eDا� ��'�� 	��Jا�� 	 �و*09,! ".�آ- ا���0ج 
�%  ا��
 . ا��'�ف ا���رو
	 و*'�^ :��7 آ-. 2�9 >�� 	 ا�.J0ت "� ا�,

  : ا��!وة ا�,��Y	 ا��kh0!ة-٣

أ&! - ،  &<ور *�V ا��!وة :� :�!ا ! و"�رس و*.0- ���*�*�7 :� أواk! "�رس وأوا�- *�رع
�|��&	 &�Y;	  و*'�^ زرا
�70 :� ا��'��A ا�.����	 و"� أه� ".�آ��7 *�!ض ا���Kر

وا�<ي  ��4 ا���Kر &.�-  ذات ا�'�� ا�eD!ي ا�9�يا�.�i ، �<ا *eY- زرا
	 ا��'�ف 
8�6 . 

 : ا��!وة ا��;�!ة-٤

� ، و� *'�^ ه<g *�رع���ا��!وة إ�  &<وره� :� أ&! - و"� � و*.0- ���*�*�7 :� "� � و 
�7��
80ال 6�ه� آ�� أ��7 *��� ";,� Vوذ� 	��<�Eا� A��'ا�� �:  	���Kا� �Jkل ا�0Y!ة "

*�V ا��!وة �Z+ ا��89 �1!ًا �ر*�Yع  ����0! وأآ0�&! و"� أه� ".�آ-�ر*�Yع ا����ر :� 
وا��89 و*�!ض ا���Kر �|��&	 &�Y;	 ا�.�i ، �<ا  در6	 ا�;!ارة أ_'�ء "!>�	 ا��0ه�!

ا�'�� ا�eD!ي ا�9�ي وا��'�ف ا��0 *���0 &�89ر*�7 
�%   eY- زرا
	 ا��'�ف ذات
 .  وا�,'+ ا�ــ @��Y وا�ــ ����٧٣٧+ ا�ــ ا�;!ارة ا��!*�Y	 K"- �' ا��89 :� در�6ت

٥-	�Y !Dا��!وة ا� : 

� وأi�Ea و*.0- ���*�*�7 :� أi�Ea وأوا�- ����0! *�رع��� &<ور *�V ا��!وة :�  

 %���:�  و*��� ";,�� و:�!ًا) أول ا�,��8( و*'0.! زرا
	 ه<g ا��!وة :� ",! ا�
�:��! ود ��E! و '� ! و:�!ا ! و>0% أول "�رس ،�V�* -أآ�! ".�آ �ا��!وة *�!�7Z   و"

:� ا��.0- أو :� ا�رض  �|��&	 &�!ض �9�ط ا���درات :� أوا�- 
�! ا�.�0	 ��اء آ�ن
	&�&>��& 	&��|� �7Z!�* �ًe ، وأ 	80 �E!ة  ا���ا�'8وة ا��� �Z!" �ًe ء &.8ة وأ�eا���

ا�;�� 	 "� ا���&	 ا������ :� ه<g ا��!وة &.!ط *�:!  وا��kh0!ة ، و*��د "��1 أ�'�ف
+��Eاض ا�!"� . ذآ!ه� &�

٦-	 � : ا��!وة ا�.0

ه<g  &<وره� :� ����0! وأآ0�&! و*.0- ���*�*�7 :� أآ0�&! و��:��! و*��د زرا
	 *�رع
���7  ا��!وة :� ا��'��A ا�8ا:�	 وا�!"��	 &.!ط >�� �70 "� ا�,2�9 وه� *���,;"

��,2�9 و��ء ا��89  ".�آ��7 *�!ض ا�'��*�تJkل ا�0Y!ة "�  '� ! و>0% أ&! - و"� أه� 
�'��>�7 زرا
	 أ�'�ف *0;�- ا��89  وا�0.�ر ا���&	 &��'8وة ا����!ة وا��kh0!ة ، و .0!ط

 . :� ا��� ا���رد

 

	
 : *���7 ا�رض ���را

+�0D* � i��h0: ع ا������ ا��'�رع�
����ت *���7 ا�رض آ�K!ًا :��� &�'J0k�& �7ف � 


����ت  _�&x :� 2��6 ا�;��ت إ� &��K0'�ءات &��E	 و�'�0E!ض ا�نا�رض  ��0! 
�" 	Y�0D" اع�� ا�را�Z وأ eً� :� أ�" 	Y�0D" اع�"K- ا������ (ا������  ا���7�0 :� أ�

 	���Eا�– � (";8ودة ا�'�� –  أو ا������ ا�ر�Z	�a –! ";8ودة ا�'�

 



 

�ات *���7 ا�رض ���را
	 :� ا�;9�ل ا: أوً� �k ًا وا��!اد!�a ا��0 *!وى 	:�.���
� : زرا
�h& �70'�ف ";8ودة ا�'�

١-��*8"��0" � >!ث ا�رض >!_�0

� 	 ا�رض 8�6ًا &��8D0ام ا��>�:	-٢E*  

 وذ�V :� ا��را
�ت ا�,��Y	 ���D0-)  ]���-&;!ي( ",��` ا��را
	 :� ا�*��g إ]�"	-٣

+���* %�
 8
�E�: ط��Dا� �&��'�E	   در6	 ا�;!ارة ، أ"�ا�7�اء ا���رد ا�.���� &�
 d��D0ن ا��ا�'��*�ت �آ�! ]8ر  ��00!ض)  a!&�–@!]� (���را
�ت ا�.0� 	  eY- أن  �


8 :� *8:�	 ا�'��*�ت�E  ��" i�.ا� 	�@� ��ع  . "��� `E< 	��,ض ا��!
 +�0D و
�� :� ا��'�ف ���a٧٠ً� *�9م &�!ض  ا�,'+ ا���روع و"8ى ]�ة ���g ا�eD!ي و��'�7

 . :� ا��'�ف ]� 	 ا�'�� ا�eD!ي "0!١ –�� 0٩٠���	 ا�'�� ا�eD!ي و&�!ض "

 : أ"�آ� و2Z ا���Eد ا���8ي-٤

 

	 ��ن أ�a  ( `E!&� –@!]� ( وا��0  ��ن ا*��g ا��,��` &�7  :� ا��را
�ت ا�.0� 
 ا�D'�دق وو2Z ا���Eد ا���8ي &�7 ه� &�8 ا���K ا�ول "� ا��,��	 "� ا��7	 "��ن ���-

 . ! 	ا��;

 

 

	�Y�,ت ا��
�ن أ�E` )  ]���–&;!ي (وا��0  ��ن &�7 ا*��g ا��,��`  أ"� :� ا��را��:
 . ا�8��E0 ا����� ه� &�8 ا���K ا�ول "� ا��,��	 "� ا��7	 ا�.!]�	 "��ن ���- k'�دق

 

  .  �� و&��ل dk ا��را
	٤٠ �� و
�A ٢٠و ��ن ا�D'8ق &�!ض 

� ا�*�" ����� : و 0��ن ا�8��E0 ا

  "0! "��` ���د &�8ي 30-20 ( أ

���Yت أ>�دي 400 ( ب: !&� آ�� �

�م 100 ( ت���*� آ�� ���Yت &

 أزوت% ٢٠آ�� ���Yت �.�در  200 ( ث

  آ�� آ�! x زرا
� 100 ( ج

 آ�� ���Yت >8 8وز 25 ( ح

�م 25 ( خ�E�'4" ت�Y�� آ�� 

 آ�� ���Yت ز�V 25 ( د

  آ�� ���Yت "'�'�� 25 ( ذ

9&�Eت ا�����8ان ا�: 	<�E�� �Y�* 	 )٤٢٠٠2&!" !0" ) 

8�& �����آ�M  ذ�V  �0 *!د � ا�D'�دق &�8 و2Z ا�8D"	 &�7 و !ا
% أن  ��ن ا�8��E0 ا
 . :� أ�D� -Y'�دق و�  M'" 29 أي �6ء 
�% �7! ا��,��	

 . &7<ا *��ن ا�رض �6ه�ة �����	 ا��0.0-

 

 

 



 

 

�ات *���7 ا�رض ���را
	 :� ا�;9�ل  :_���ُ��k ًا وا��!اد!�a ا��0 *!وى 	:�ا���.
 � : (ا��'�ف ا��E��	( زرا
�h& �70'�ف �a! ";8ودة ا�'�


����ت *���7 ا�رض ا�A&�E ذآ!ه� :�-١ iY� � . >��	 زرا
	 ا��'�ف ا��;8ودة ا�'�

٢-	:�Zة ر:2 إ�
 ا����8ت ا�A&�E ذآ!ه� "� ا�8��E0 ا����� ا�A&�E ذآ!ه� "2 "!ا

"0! "��`  ٢٥ "" !0��8Y�� `ان ا��ا>8 أو ا�8�0ا�M &ــ ٤٠-٣٠ي إ�% "�8ل ا���Eد ا���8
  . (>��م ���د(  "0! "��` زرق ا�;��م ٢٠أو ) ���د دوا6� ( ���	 آ0��ت 

٣-x��K*  أ&��د %�
�ار أ"�آ� ا�.0- "��@!ة �& 	��.Dا�� ا��0! &�� ا�٣���9ا�9"   !kوا�

�% ا�9�ا�� "� أ
�% و* ��8�" V�� 8@ �0  �_dk 8@ �_ 8�6ًا M0��K  �ا�9�ا�� "� ا������


�% :� ا�V�E  و&�8 ذ�h& .d�k 8@ �0  Vو*�د "0�K	 :� ا�رض 8�6ًا �� ا" x�K" M:!�
� ا�.J0ت�� ��;� !< !kل  ا��.8ود وا��!ف ا���9
8ة ��٣٠& M�&�0 ر�� ��< �� 

M��
 � . ا�.�0	 ��'�

 . �-و&7<ا *��ن ا�رض �6ه�ة ���را
	 و
���	 ا�0.0

 
 



	� 80Eرض ا���
���	 زرا
	 ا�.J0ت :� ا : 

�0   �ً��p ا�.0- ا��8وي( ا�.0-  8و ً� أو �وذ�V &4!س  :� و6�د ا���ء) وا���4` ا��2�0 ه
و ��ن "��ن ا�.0-  ( ا�! .	 ا�����	( ��ي "� "�- ��6` ا��,��	 ا�.J0ت 
�% ا���K ا��

  آ��  ��

	 �
�% ر .	 ا��,��	 ا��;! 	 �V�>& ^�,0 ه� ا�! .	 ا�����	  : :� ا��را
�ت ا�.0
وه� ( و*,�^ &<�V ا�!@	 ا���9&�	 ��7 )  �dk �7& 86 زرا
	 ا�.J0ت وه� ا�! .	 ا��0(

`��6 !kا� 	ا) ا��,�� 	اءه� ا�! .�
8 *��رات ا�7�E* %0< V:� ذ� 	وا��� ،	����� 

 . ا��;! 	 
�% "�- ا�.J0ت إ�% آ�"- �7! ا��,��	

	�Y�,ت ا��
  . *�رع ا�.J0ت 
�% ا�! .	 ا�.!]�	 ���,��	 : :� ا��را

 �و*4!س ا�.�0	 رأ��ً� و� *4!س &��- ، "2 "!ا
�ة د:� آ�"- ا�����ع ا��<ري و�6ء "
Eا� 	ا��'�'� 	9 �Eا�%�Y hypocotyl ( 	�9�Yوراق ا��أي د:� �6ء ) ا��0 *�86 أ�Y- ا

� ��ق ا�.�0	 :� ا�0!&	" . 

� : و �0 ا�.0- ا��8وي &{>8ى �! �09

 : ا��! 9	 ا�و�%

6�د ا���ء &��;9- و �0 ذ�V &�4! ا�;9- &����ء و:� أ_'�ء ا�!ي أن� �0 @0-   �0 ا�.0- &
� ا����ل &" �ا���"- ا�ول &0;8 8  �را
	 dk وا>8 >��  9�ما�'��*�ت &hن  9�م آ- أ_'�


,� ��4!ة &����9س ا�����ب A !� �
 	
و 9�م ا��'�� VE�& !k	  �E":�ت ا��را
أي أن ا���"- ا�ول . ا�<ي  9�م &�را
�70  ا�.J0ت وإ
��ء ا�.J0ت أو� &hول ����"- ا�ول

	
�,�'�	 و '�و�M ا�.J0ت وa!س ا�.�0	 وا�M0�7" �& VE�" !k ه� *;�E" 8 8:	 ا��را
+[�� أو� &hول >0* � %0��" x[ع و!�h& �0*و 	ا����� . 

 

	���Kا� 	ا��! 9 : 

�% ٥٠أي *��ن ر��&�70 (  �0 ا�!ي ا�;9- &����"- _� *0!ك إ�% أن *0E;!ث  أن"  	�Eا�
6�ر ��4!ة 
'8 أ"�آ� ا��را
	 _� *�0 زرا
	 ا�;9-) ا�;��9	 !Y;* �_  وى!* �_ -"����&

�
�% ا�آK! و*,�^ ه<g ا��! A  رض &�8 *��م ا��را
	 "��@!ة أو &�8ه� &��م أو إ_'��ا

'8 زرا
	 ا������ :� ا�@7! ا���ردة . 

	'Eا� � . أ"� ا��! 9	 ا�و�% :0,�^ *��"ً� :� ا��را
	 :� ا�@7! ا�;�رة "

 

 

 : "J>�1ت "�7	 
'8 ا�.0-

 ي ]�- 
���	 ا�.0- �0�:�! ا�;�� 	أوً� رش ا�.J0ت &hي "��8 >.!ي �76ز  �0-١

M6�
8اء ا�;.! 	 ا�k!ى &���ً� أو أي "� ا,k ء�eا��� 	ا�<&�& �
�م ��.J0ت " . 


�Yن ا��<ور ري-٢� ا�.J0ت :� ا��.0- ]�- 
���	 ا�.0- "��@!ة &hي "��8 :�!ي 

xن آ� أو  �0 ري ا�o....... وأ"!اض *d[�E ا���درات "K- ا�! �و��i أو ا��0�Y:�آi أو ا��
�7 ��اء آ��x :� ا��.0- أو 
�% رأس ا�;9-EY� ا���وإذا ��  E�0! � ذ�V . &�����8  ا�,

�ل ا����8 ٣و� ذاك  �a �0! 6<ور ا�.J0ت ��8ة �;" �: A��[د . 



�ا�� :�م -٣� �: 	
�٢٠٩(إذا آ��x ا�.J0ت "�رو�
 !ا
% ��ع ا�.�0	 &��"- )  
 . ع ا����+ :� ه<g ا�,�ا��6<ره� >89Y� � %0 "��ة ا���0را

 ( وا��eY- أن *kp �0! ا�'�7ر(
���	 ا�.0- :� ا�,��ح ا���آ! أو kp! ا�'7!  *�0-٤

وإ�76د ا�'0^   ��
	 ه� :0!ة ا���- و�  29 ا�'��ت &�00�١٢d4Z x;* �7!ض ا�'��*�ت إ�% 
� أ@�	 ا�.�i و>! ا�'�7ر" j*�'ا� .  

	��;�" : 

�
� ���*�ت ا������ �� !kh0  8ة ا�ــ" � أ �م "� *�ر o ا�.�E  ���: -0% &,8"	 ٧-٥ ا�'�
� 6<ور 86 8ة  Transplanting shock ا�.0- �. وه� ا�0Y!ة ا��0 *��م ا�'��ت �0�


�% �8"	 ا�.0- &,�رة أ�!ع x��4* 8�6ة آ��� 	ا�.�0 xوآ��� آ�� . [/ 

 

  

 : ا�#�1 ا5�6 ��&4 �����ر
)  9�م ا��!ار أوً� "��M& �ً9 ا�ـ-١ marker( 	
 . أو ا���Dط &{]�"	 ",��` ا��را

 

 
 



 
 

 
 



��) %�$ ا��
ار وا�51  3 �;:أ ��: ذ�8 �
��) ا�7را%) -�<���1���< =�) ا�7را%) ا��� و�1
(��5 ���
ار أر��) %�� ���م �7را%) أر@�Aا��7ء ا� $�% C��") وا�:ة و�Dط د�FG ( ل

!G ��
 L�G ا�6) %��� أو �#
ف أو �� :س (%��� ��M"ول وN� Pًا�6) ا���ا>5 أو ���1� 

:�Q ��#�
 %���) ا��1# �R S� :آN1�� . 

 
 

 



 

 

 
 

 

 




�- ا��	- 	�������" : 

 

 

 ه<ا ا���ء  9�م &kh< ا�.�0	 "� ا�,�'�	 وa!��7 :� ا�0!&	
 

 

 
 



�9�* 	

8ة أذرع ���را ^Z�ا�ذرع  9�م &��- k'8ق  �����ً� و*�رع ا�.J0ت 
�% ا�0�ا�� و �J� 86ح أ"�م *�J0.��&Vت "�� ا�,�رة *
	��Dت ا�Jم ا����9* �_ M�0.ا� M& 2Z��رة ا��YE% &��0!د � >�ل ا�.J0ت 8�6ًا �0� !�4,��& 	;Z�  . ا��

 

 

 
 

 

 


����ت ا�8D"	 ا��را
�	 :� ا�;9�ل ا���.�:	 وا��0 *!وى �a!ًا 

 

 : ا�0!]�2 -١

�iY  ه� إ
�دة زرا
	 ا���ر ا����4	 ، وه�  �8 أو�% 
����ت ا�8D"	 ، و �!ى "� ا�0!]�2
 و �0 "� ا�.0- ،   �م ا�و�%�١٤�ع ا�,'+ ا���روع ، و �0 ا�0!]�2 أوً� &hول Jkل ا�ــ 

@J0ت "�0	 و���  !ا
% ��`  &��!د �7�ر أي) @�0	 *�� ا�k!ى ( ا�0!]�2 إ"� :!ادى 
�م  و
�ء "� ا���ء 
�% "��ن زرا
	 ا�.�0	 &�8  ���_ �زرا
�70 وه�<ا &,Y	 �0E"!ة "

�ع  "� ا�.0- ، أو إذا آ�ن 
8د ا���ر���:� ( ا����4	 آ��!ًا  �0 ا�0!]�2 
'8 ا�!ي 
�% ا
�م ١٤أو 
�% ا�ـ ) ا�,��Y	  ا
�ت>��	 ا��ر   )	 � و �0 ا�0!]�2) :� >��	 ا��را
�ت ا�.0

  . أ eً� :� و6�د ا���ء

!kh0ا�'��*�ت وا� ��& � :� إ6!اء 
���	 ا�T  2�[!0دي إ�% >8وث *�Yوت آ��! :� ا�'�

�ر 
��ً� &hن 
����ت ا�8D"	 ا�k!ى *!*�g>7& d( و"�ا
�8 ا�زه�ر وا�_��ر "� . ( ا

٢-A ا��� : 

� ا������ت ا���7	 و��7 :�ا�8 
8 8ة ، " �و k M& 8,9!&.	 ��^ ا�رض &��hYس وه
 	
��� ا��را�� �Y� �7 آ��  ��٣و��,Y* �*h  ت�[�
  : 



 : ا���]	 ا�و�% -١


�]	 Y�Yk	 و k �7& �0!&.	 ��^ ا��,��	 و �0 &�7 �9- �6ء "� *!اب ا�! .	 و*��ن 

ا��,��	  إ�% ا�! .	 ا�����	 :�) �a! ا���روع :� ا��,��	ا��� ( ا�����	 :� ا��,��	 
ا��,��	 و*��E!  و*�D�0 :��8*�7 :� *'��� �7!) . ا���ء ا���روع( ا����ورة ��7 

 -�[J9آ��!ة ا�;��( ا� 	آ0- ا�0!& (�� ا�;.��" ��D0ن  وا��ا��eرة و !ا
% أن *�
	K 8;ت ا�J0.ذي 6<ور ا�T* � ��;& 86ًا 	و�% &�8 و*�0 . ��;�� أ��&2 "� ٣ ا���]	 ا

 . ا�.0-

٢-	���Kا� 	ا���] : 

ا�����	 :�   أ��&�2 و �0 &�7 أ eً� �9- �6ء "� *!اب ا�! .	٣ – ٢&�8 ا�و�% &ــ  و*�0
ا��,��	 ا����ورة  إ�% ا�! .	 ا�����	 :�) ا��� �a! ا���روع :� ا��,��	( ا��,��	 

� ا�;.��� ا��eرة  ��]	 ه� ا���D0وا�4!ض "� ه<g ا�) . ا���ء ا���روع( ��7 "
ا��,��	 وا�0!د � 
�% ا���8ة  وا�0!د � 
�% 6<ور ا�'��*�ت و*�8 - و2Z ا�'��ت :�

�
 �� و 8�Y ذ�V :� ٢٠>�:	 ]'�ة ا��,��	 &';�  ا���e:	 ، و&g>7 ا���]	  �8�0 ا�'��ت 
%�

 &�9ء ا�'�� ا�eD!ي وا���Kر  �Y�0�� و�  �0!ض 	آ�"- �7! ا��,�� �: M�87* 8'

 . ا�!ي &��� ا��,��	 و*�!MZ ���ء

٣-	K��Kا� 	ا���] : 

أ:!ع ]8 *��ن   أ��&�2 و ��ن 
'8ه� ا�'��ت آ��! ا�;�� و�٣M-٢&�8 ا���]	 ا����K	 &ــ  و*�0
g>إ��0ام ا�;!ص أ_'�ء ه `�  V�>و� dDا� �ا���]	 &;�� �  �0 آE! أي  "�870	 :� &��

�ل  �زه�ر >0% �:!ع "� :!وع ا�'��ت ا��;�- &�,;���& !��Ek 8وث< �
 Vذ� `�E0  .
�D�0*و ، �ً"��* 	���Kرة *�8 - أ:!ع  و*�0 آ���eا� �� ا�;.��" ��D0ا�8ه� :� ا��:

� ا��,��	  ا�'��*�ت ا���870	 :���& )!�E�* ن دون��8ة ) &89ر ا�"���وا�0!د � 
�% ا
	:�eا�� �ًe أ 	��,��� 	�E'��& 2 ا�'��تZو*�8 - و .  

A 8 ا���'
 : "J>�1ت ه�"	 

١-  V070ن ��8م *�!ض 6<ور ا�'��*�ت ���0+ وا���89ر ا�"& �ً�;�� A ن ا���� �` أن  �
 . "��  Tدي إ�% >8وث أZ!ار &��4	 &��'��*�ت

 ��0!  >��) وه� ا���^(  أ �م ٣ �0 ا��� A ]�- ا�!ي "��@!ة أو  �0 ]�- ا�!ي &ــ  أن-٢
 A ( ا���	ر  +,� ( M��6�دة :� ا�0!&	 >�ل�
�% �8 ا�.9�ق ا�� -��   V�>ا��<ور و�

�: �ً��,kا�.�ء و m�& �  . ا��را
�ت ا�,��Y	  ��� ا�'��ت ا�89رة 
�% *;�- ا���

 >0% �) &�8 *��م @!وق ا�.�i( ا��� A &�8 زوال ا�'8ى و:� :0!ة ا�e;%   �!ى-٣


d[�E* 8 ]�!ات ا�'8ى 
�% ا�0.�ر ا�"!اض ا��Y! 	 و�E �ا�'��*�ت ا��,�&	  ا����0! 	 "
	���Eإ�% ا�'��*�ت ا� . 

4- 	���Eف ا��'��
���	 ا��� A _�&0	 :� آ- "� ا��'�ف ا��;8ودة ا�'�� وا !�0�*  

 

 -x !����& !�Y�0ا� : 

�" !Z�;ا� x[�
�7 :� ا���@ -[ ��1!ًا  
����ت ا�8D"	 ا�.���	 ا��8D0ام ]8 �ً� و��
6�د &8ا�- أ�7- :��ر*�Yع أ���ر ا���! x ا�� . ا�8D0ا"�7 �را
� و�1!ًا �



�: x !��8ام ا�D0ا�8 ا��: �D�0*: 

1-  gر�_p �>�� 	 ا�'��*�ت "� &�m ا���&�ت ا��Y! 	 وا�;.! 	 :7� "��8 :�!ي أ�Jً و"

�% ا�'��ت � . ا������	 �!د &�m ا�;.!ات "

� ا�0!&	 وز �دة آ�Yءة ا"0,�ص &�m ا��'��! وذ�  9�م -2�E;0& ول�� A !� �
 V

�% ��^ ا�0!&	 :���- 
�% ر:2 >��Z	 ا�0!&	 ]�!ات ���0��& Mو��و� M��
 ) ا�'8ى 

-��9* ph 	&!0ا��<ور) ا� ��� dو� �: . 


�% *8:�	 ا�'��*�ت @�0ءًا >�� *��- >����ت ا���! x آ����8	 آ�� -3 x !��ا� -��   �:
. و �داد د:�ً�  !:2 در6	 >!ارة ا�'��ت*���2 أ@�	 ا�.�i و*!آ��ه� 
�% ا�'��ت و&�����0  

 . و ��د إ�% ه<g ا����D	 ا���	 :� �!
	 إ��eج ا���Kر @�0ءًا

 

�0   x !����& !�Y�0و�%٣-٢ا��&�8 @7!   "!ات :� ا�;9- ا�8ا�� ��ل "��� ا�'�� ، ا��!ة ا
� ا��را
	 و �Y�* �0! ا�8Yان &ــ "١٠ �
و�% &.7! ا����K	 &�8 ا� وا��!ة.  آ�� آ�! x زرا

 �Y� 8ان ، أ"� ا��!ة١٥وY�� �
�ن &�8 @7! "� ا����K	 و �0   آ�� آ�! x زرا�0: 	K��Kا�

�   آ�� آ�! ٢٠x*��Y! ا�8Yان &ــ �� �
و !ا
% ا���0ام &�����8ت ا����% &�7 . زرا

 . إ�% >8وث أZ!ار &��'��ت وا�� �دة 
'T* �7دي


���	 "�87ة و��7 أZ!اره�ذآ!�� أن 
���	 ا���& !�Y�0��x ! ا��ر وآ�� �
 ا
� ا�'�

ا�8D0ام  &��'�E	 �����9 &����	 ا��Y�0! >�� أن ذرا*T" Mذ 	 ����� آ�K!ًا و�<�V @�ع
 !�Y�0ا� �
�  وه� آ�! x  ���0( ا���! x ا����!و�� "kT!ًا آ�8 - 
 M*4! >�� ذرا,&

7��	) ا���! x ا���دي وإ"����	 ذو&��M :� ا���ءE� Vوذ�  M"8اD0ا� 	ا�'�>� �" �ًe وأ
�:! &��'�E	 ����ارع " � 6!ام آ�! x ٧٥٠رش ا�8Yان &ــ  >��  �0. ا�]0,�د 	 ه

  . �0! "�ء و �0 ا�!ش آ- أ���ع٢٠٠/ "��!و�� 

  . و@�ع "kT!ًا أ eً� ا�8D0ام ا���! x ا���E- آ�8 - أو &����0دل "2 ا���! x ا����!و��

 

 : ا�!ي- 

�ا"- أه��7 0�]+ "8ى ا>��0ج ا�'��ت ��!ي

8ة  %�
 : 

�ع ا�0!&	 -1�  

��: �: �7'
ا�را�Z  ا��8 �7 أن ا�0Y!ة &�� ا�! �ت *9- آ�K!ًا :� ا�را�Z ا�!"��	 
  ا���'�	 ا���9K	 و*��ن "0���	 :� ا�را�Z ا�����	 ا�,Y!اء

٢-� ����	 ا��

6�اء ا����80	 وا���درة�   �داد "�8ل ا�!ي :� ا��� ا�;�ر 
'M :� ا

٣- !�
��6	 ا��7& !�  �0���EYا� 	ا�'��ت وا��!>�  

	Y�0Dا�� gر�  >�� *�0D+ ا>�6��0ت ا�'��ت "� "��8ت ا�!ي Jkل "!ا>- ���g و*�

 

 

	"�

8ة �[ : 

 eY- ا�!ي ا��YD+ :� ا�را�Z ا�!"��	 ا�Y�YD	 و
�% :0!ات "�90ر&	 &�'��  eY- ا�!ي 
  . ا��4 ! :� ا�را�Z ا���9K	 و
�% :0!ات "��0
8ة

 



 : و ��ن ا�!ي :� ا�را�Z ا���9K	 آ��  ��

١-، �ً9&�� ^Z�" �   �0 ا�!ي 
'8 ا�.0- آ�� ه

إذا آ��x   أ �م٧ أ �م إذا آ��x در�6ت ا�;!ارة "!*�Y	 أو &�8 ٤ا�!ي &�8 ا�.0- &ــ   �0-٢
�7�: %
( &hن *��ن Y�Yk	  در�6ت ا�;!ارة "��80	 و*�E% ه<g ا�! 	 &! 	 ا��0! 	 و !ا



8ة ا�.J0ت) . �% ا�;�"�ا�!ي �E" %إ� 	ا�!  g>ا"0,�ص ا���ء ]�- أن  و*87ف ه %�

�ن ��7 6<ور 86 8ة�0* . 

�م 
'١٤8 أ �م :� ا��� ا�;�ر وا���ف أو 
�% ٧ذ�V  �0 ا�!ي 
�% ا�ــ  &�8-٣    	
ا��را
�: 	K��Kا� 	ا�!  -�[ A ا��� 	���
�م   ١٤>��	 ا�!ي 
�%  :� أ6�اء ر��	 و !ا
% إ6!اء 

  . أ �م ٧أو ]�- ا�! 	 ا�!ا&�	 :� >��	 إ6!اء ا�!ي 
�% ا�ــ 

 �زرا
	 أ�'�ف ";8ودة ا�'�� أو ( إ�% ه'�  ��ن &!��"j ا�!ي _�&x :� آ��0 ا�;���0
� . ) أ�'�ف �a! ";8ودة ا�'�

� : ا�!ي 
'8 زرا
	 أ�'�ف ";8ودة ا�'�

�م٢١ :� ا��� ا�;�ر و  �م١٥&�8 ا�! 	 ا�Y��E	 ا�<آ! *,� � ا�'��ت ��8ة   �0 • • • •    �:
�: A��0" ع 6<ري���" � ��* %�
  ا�0!&	 ا��� ا���رد وذ�V ��� �.�2 ا�'��ت 

و:�    �م :� ا��� ا���رد١٥&�8 ذ�V ري ا�'��*�ت آ- أ���ع :� ا��� ا�;�ر وآ-   �0 • • • •
� ا�!ي 
�% >E` ا�1!وف ا��� 	 أي آ;8وث "�6	 >�رة 86ًا'9  	��k ت��<  �
80E*

80
�) إن آ�ن &��"��ن(  أ �م ٣- ا�!ي آE* &�ردة 86ًا 	6�ا�!ي �>��0ل  أو >8وث "

�% ا�'��*�ت ) ا�,2�9( ��ول ا��!د  .%�

8 ا�!ي �E  :,- ا�,2�9  و����� 	�9و"") �ً
��

�" (.  

� ا�;,�ل _�  0�]+ ا�!ي &�8 % ٦٠ا�!ي 
�% ه<ا ا��'�ال إ�% أن  �0 2�6  و �0 • • • •" 


8ة ا�'��ت�E�� Vذ�M� د 86وى�
	 وآ<�V �1!ًا ��8م و6!E& ر��Kج ا��eإ� %�
   V�* �:
�. ا�0Y!ة " �7��ا�0Y!ات ا�;!6	 :�  و !ا
% 86ًا 
8م *���� ا�'��*�ت :� :0!ة ا�زه�ر 

d[�E* %دي إ�T  0!ةYا� g>ه �: �( آ�� أن ا�A !40 . ا�زه�ر  
�! ا�'��ت وا����0
 . �iY ا�'��0	  Tدي إ�%أ �e :� ه<g ا�0Y!ة ) ا��!اف :� ا�!ي

 

� : ا�!ي 
'8 زرا
	 أ�'�ف �a! ";8ودة ا�'�

�7 "0�ا��	 ا�زه�ر وا�_��ر �0Y!ة ز"'�	 *���0�h& �� �	  ا��'�ف �a! ";8ودة ا�'��

���	 ا�0,� �  و*�8أ *�V ا��'�ف &���0ه�! &�8 >�ا�� @7! "� ا��را
	 و�<�V إ6!اء


�% *�V ا��'�ف ]�- &8ا 	 ا��0ه�! �ا�eD!ي "��  Tدي إ�% T   +�Zدي إ�% �Z+ ا�'�
�7�" � � : و ��ن ر �7 آ��*� ا�'��ت &.�- 
�م و�<�V �  �0 إ*��ع ا�0,

 أ �م :� ا��� ا�;�ر و:� ا�را�Z ا���9K	 أ"� :� ا�را�Z ٧ – ٦ �0 ري ا�'��*�ت آ-  • • • •
  .  أ �م٤ – ٣ا�!"��	 :0!وى آ- 

• • • • %
ا�! �ت  و*�0&2) ري 
�% ا���رد( 2�.0 ا�0!&	 &����ء أن  ��ن ا�!ي &���ً� >0% *  !ا
86ول ا�!ي آ��  ]�- *.A9 ا�رض &;��  �0 ا�!ي ]�- أن *�0!ض ا�'��*�ت ���� ، و ��ن

 :  �� :� ا��� ا�;�ر

١- 	
 ر 	 ا��را
	 و*��ن 
�% ا���رد.........................................
'8 ا��را



 (*�! 	(ر 	 �! �	 
�% ا�;�"� .......................................... أ �م٤-٣&�8 -٢

 ر 	 
�% ا�;�"�............................................&�8 أ���ع -٣

 ر 	 
�% ا���رد.....................&�8 أ���ع و&�8 ا���]	 ا�و�% -٤

٥- �رض و
8م *���.�7  �0 ا�!ي 
�% �iY ا�'j7 آ- أ���ع "2 "!ا
�ة 
8م *A !4 ا
 ً�ً[Jإ� .  

 

  دورات ����2 ]8  2�0 ا���m ]�- آ- دورة٥-٤:� ا��'�ف �a! ";8ودة ا�'��  و*��ن

 ��  ، :�7) و
��j7'" ) �7�...�7 ا���0� �� �دة �!
	 ا�'je ، و
���	 ا����0" 8 �*
 آ�� أ�� ";0�ى ا���Kر �!
	 ا�'je و*��- 
�% ز �دة ا���اد ا�,��	 ا�<ا��	 ا����	 :�

V�>& -�;00: �70&J� ��ن ا���Kر و*� 8 "� �" �E;*  �: �ً��,kوا�'9- و �ا�.;

���7 أ��7 *��- 
�%  . أ�'�ف ا�0,'�2 وا��0  �0 ��7�9 :� >�و �ت آ��!ة >kT  �" �و��

�ن "� أ>8 ��7���0 ) آ��x أم آ��!ة ��4!ة( إ��eج 2��6 ا���Kر 
�% ا�.�!ة �* V�>و�
� �
ا��زن ا�����6 ��;,�ل ا�;9- ، آ�� أ�T* �7دي إ�%  ! A ا�mYk�: 89Y ا��;,�ل 
�رة أ�!ع "��  Tدي إ�% *��9- :0!ة ا�;,�د ، وإ*��ع ا����0�  *8ه�ر ���*�ت ا������,&


���	 "�7	 "'< ا����	 �
���	 ا����0 !�0�* V�>8د ا�����ت ، و�
 ا�و�%  Tدي إ�% ]�	 

ا��'�ف  � &�- ";,���7 "!ة وا>8ة ، و"�Kل *�V:� ا��'�ف ";8ودة ا�'�� وا��0 *!"
*h*� ) ";8ودة ا�'�� ( وه� أ�'�ف أر�Z	  ا�shifa ......o وا�ــ nima وا�ــ g.s ا�ــ

V�>وا>8ة و� 	�7 د:����ن ذات 86وى ا]0,�د 	 8�6ة  &���1 ";,�  �7�" �إ*��ع ا����0
 .2" � .  �0 إ� 
'8 ا���2 ا��k!ةا��'�ف ";8ودة ا�'�� :�',^ أ�  أ"� إ*��ع ا����0

 

�ل ا������,;" %�
 	�Zر� : *h_�! ا�!��&	 ا

��ً� أ�'�ف ا�0,'�2 درس,kل و�
�	 ا��;,�
�% آ��	 و� 	�Zر� *h_�! ا�!��&	 ا

��< �ا���ن  وو86 أن ا�!ي ا��ا�8 أدى إ�% ��9 ا��;,�ل و��9 :� 6�دة ا���Kر "
 . ث *kh! :� ا�'jeو]�	 ا���اد ا�,��	 ا�<ا��	 ا����	 ، و>8و

ا���اد  ا����0� أدى إ�% ز �دة 6�دة ا��;,�ل "� >�� ز �دة در6	 ا���ن وز �دة أ"�
 . ��9 :� ا��;,�ل ا�,��	 ا�<ا��	 و�!
	 ا�'je وز �دة �J&	 ا���Kر و��'M أ eً� إ�%

�ًYل 8�6 آ�ً� وآ��,;" %�
  . و�<�V  ��0! ا�
80ال :� ا�!ي "�7 86اً ، ��;,�ل 

 

 

0�*!� 	

8م زرا %
ا������  ا������ "� ا�'��*�ت ا��0���	 ا�0;�- �����>	 و�<�V  !ا
ا������ "��g *8�0ى  و� *!وى. :� ا�را�Z ا���;�	 إ� &��7�Ea 8 8�6ًا "� ا�"Jح 

 �" !K�70 أآ<�ا���ء ا����^ ��!ق ا�!ي &��!ش ،  و�  ��ز ا����0ل.  "��� "�ز ١�٥"�
��T* �7دي إ�%  Vا>0!اق أوراق ا�'��توذ�  !D& 8�& وراق����0	 �0!اآ� ا�"Jح 
�% ا

  . ا���ء

��>	 أ]-  ���" 	�E� %�
 زرا
	 ا������ :� أرض "��;	 &.!ط *�:! "��g ا�!ي *;0�ي 

 �"١٠٠٠�Y�* ت����و& �ً�"�  ���E4-   �6ء :� ا�����ن و���  !ا
% ري ا�'��*�ت "!*�



و�  '�^ ه<ا ا�'�1م &89ر  8 "'�7 :� &��� ا�0!&	 و&��8ًا ،ا�"Jح أوً� &hول و*!@�^ ا��ا�

��� إ� :� ا�را�Z ا�!"��	 
���	 ا�'�Yذ 	  

  ا�8��E0 :� ا��را
�ت ا���.�:	 وا��0 *!وى �a!ًا- 

 

 

�عZ��ع �a 	 :� ا�8�9�0 ، و"��1 ا���kء ا�.���	 ��*�	 "� أ��kء :� "Z�" 8��E0ا� 

� 8��E0��: ، 8��E0ت ا��
� �! A ا�0!&	 أو6!

'��! ��'��ت  	:�Zد إ!�" i�  ا�!ش
�رة "��'	 
Jوة  :d9 ، &-  �` ا��2Z :� ا�
��0ر أن ا�'��ت �  �9- ا��'��! إ� :��

`�aدي :� أT  وا�<ي m�7 ا���e�& 2" !��'ا�� i:�'* %�
ا�>��ن إ�% �7�ر ��9  
8�
�ا" V�>وآ ، !kp !,'

',! ���0	 ا��!اف :�  :�Zا� !��� 	Y�0D2 ا��!ا>- ا��" 	

��6 ��'��ت ا�'��ت ، &��  0'��` "2 ا���!���EYا� . 

 : *8��E ا�;9�ل ا��'�ر
	 &�h'�ف ";8ودة ا�'�� ا�eD!ي

 "0! "��` ���د &�8ي آ�"- ا�0;�- :� ا�D'�دق ا���D	 ��7 وا���Z^ ٣٠-٢٠ �eف  -١
Vأ"�آ'�7 ]�- ذ� . 

� ا���8ة ا�����و 	 �eف "2 ا���Eد ا���8ي ا��!
�ت ا�0 -2" 	��� : 

���Yت  300 • • • •: !&� p2o5 %١٥آ�� �

 n %٢٠آ�� ���Yت �.�در  100 • • • •

• • • • 100 �
  آ�� آ�! x زرا

�م  100 • • • •���*�  k2o %٤٨آ�� ���Yت &

٣- ��  �" 	:�Zو�%  �0 إ�  &�8 ا��را
	 &JK_	 أ��&�2 و]�- إ6!اء ا���]	 ا

  n %٣٣آ�� �0!ات �.�در  50 • • • •

• • • • 50 Y�� م آ������*�  k2o %�٤٨ت &

  و �0 ا�!ي &�8ه� "��@!ة

٤ ��  �" 	:�Z�0 إ  	���Kا� 	أ��&�2 و]�- إ6!اء ا���] 	_JK& V8 ذ��& : 

 n %٣٣آ�� �0!ات �.�در  50 • • • •

�م 50 • • • •�Eآ�� �0!ات آ�� 

 : و&�8 ذ�JK& V_	 أ��&�2 و]�- إ6!اء ا���]	 ا��k!ة  �eف "�  ��-٥

�م  50 • • • •���*� k2 % ٤٨آ�� ���Yت &

 

 

� *8��E ا�;9�ل ا��'�ر
	 &�h'�ف �a! ";8ودة ا�'�

 

 

� ا��'�ف ";8ودة �
 �ا�'��   �0D+ ا�8��E0 آ�K!ًا :� >��	 ا��'�ف �a! ";8ودة ا�'�
�ه�  و���  !ا
% ر:2 ا����8ت &�m ا�.�ء 
Jوة 
�% أن *�V ا��'�ف ��� +[�0 

���7 :� "!>�	 ا��0ه�!kي &��!د د!eDا� 

)� ، &- *�0E! :� ا�'�� ا�eD!ي و ا��0ه�! "�ً� ،) آ���'�ف ";8ودة ا�'�



�م "� ا�.0-٣٠وأ eً� *���0 ه<g ا��'�ف &��زه�ر ا����! >�� *�8أ &��زه�ر &�8    .  

 و 8��E* �0 أ�'�ف ا������ �a! ";8ودة ا�'�� :� أرا�Z ا�!ي &���4!

 : آ��  ��)  "0! "!&2 ٤٢٠٠(  :8ان �١�- 

 :  :8ان١/ 8��E ا����� وا�<ي  �2Z ]�- ا��را
	 :� ا�D'�دق ا�0-١

"0! ١٥"0! "��` ���د آ0��ت أو ٢٠"0! "��` ���د &�8ي آ�"- ا�0;�- أو  30-40 • • • •
�ل٢٥"��` زرق ا�8وا6� أو �k ` ���د��0! ""  .  

  :  �eف "2 ا���Eد ا���8ي "�  �� • • • •

���Yت  300 ( أ: !&�  P2P5 %١٥آ�� �

 N %�Y��٢٠ت �.�در آ��  100 ( ب

�م  50 ( ت���*� K2O %٤٨آ�� ���Yت &

  آ�� آ�! x زرا
� 100 ( ث

	9&�Eا� 	��D2 ا�" ��  �" 	:�Zإ �ًe أ -eY و : 

  آ�� ���Yت >8 8وز 25 ( أ

  آ�� ���Yت ز�V 25 ( ب

�م 25 ( ت�E�'4" ت�Y�� آ��  

%
6�دة  2��6 ا�D'�دقd�k ا�����ت ا�9&�E	 E���0" �ً��kً� أوً� _� *�زع 
�%  و !ا�ا��
أ�Y- ا�D'�دق   �� و*�2Z ا���D	٤٠&�,��` ا��را
	 ، و !ا
% أن  ��ن 
�A ا�D'8ق 

V�* %ا���ء إ� -,  	
� �! A ا�'.2  _�  !دم 
���7 &0!اب ا�رض ، و
'8 ا��را
ا�D'�دق 
%�
�ي :� ا�0!&	 :���- 
�% &8ا 	 ذو&�ن "����ت ا�D'8ق و ��- eد ا����Eا� -�;* . 

٢- A ف ]�- ا����e و�% و�� ا��را
	  �0 إ6!اء ا���]	 ا" ��
�  &�8 أ��

 N %٣٣آ�� �0!ات �.�در  50 • • • •

�م  50 • • • •���*�  K2O %٤٨آ�� ���Yت &

٣- 	
� ا��را" !8 @7�& ) !�
 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م ٣٠أي 

 N % ٤٦آ��  �ر �  50 • • • •

٤-  	:�Zإ !kأ �" ��
�
�! ( &�8 أ�� 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0) م  �٤٥أي 

 N %٣٣آ�� �0!ات �.�در  100 • • • •

�م  50 • • • •���*�  K2O %٤٨آ�� ���Yت &

٥-  	:�Zإ !kp �" ��
�
�! ( &�8 أ�� 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م ٦٠أي 

�م  50 • • • •�E١٧�١آ�� �0!ات آ�� % N 

٦- 	:�Zإ !kp �
�! ( &�J_ 8_	 أ��&�2 " 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م٨١أي 

 N %٣٣آ�� �0!ات �.�در  50 • • • •

�م  50 • • • •���*�  K2O %٤٨آ�� ���Yت &

 

٧- 	:�Zإ !kp �
�! ( &�J_ 8_	 أ��&�2 " 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م ١٠٢أي 

 N %٣٣آ�� �0!ات �.�در  100 • • • •

�م  50 • • • •���*�  K2O % ٤٨آ�� ���Yت &



�*h*�70 إ� و:�Z�0 إ  J: ل�
'8 ا����	 ا�و�% ���;, 	:�Zا� g>&�8 *��مه   	ا����
-�;* ���
أزه�رًا �8�0 8  ا�و�% و���� :��7 د:�	 "� ا�زوت �k 2��.0!وج ���ات 

�م �k 2��.0!وج و*�8 8���*�
Jوة 
�% أن . ا�زه�ر  ";,�ل ا�'��ت و �eف "��7 ا��
�ن ";���K��& Jًر ا��0 ��  ��0-�  Jًا�'��ت أ�  �" 	���Kا� 	ا�8:� -K�* �0ه� &�8 وا����

 . د:��ت ا���2

8-  8�&٢ 	:�Zإ !kp �
�! (  أ���ع " 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م ١١٧أي 

�م  50 • • • •�E١٧�١آ�� �0!ات آ�� % N  

��6ت ا���2 و �0 &�7 2�6 و*,�دف" �" 	���Kا� 	6�"�  أ eً� ه<g ا�8:�	 "� ا�8��E0 ا��

�% ا�'�� ��ل ا��0.�! و
'8 ه<ا ا���!  D+ ا��`ء ",;" ����0^ :!�	  ت آ�K!ًا*�%9 "

  . أ�!ع وأ:D� -e!وج أزه�ر 86 8ة و��� ا���Kر ا���]8 وآ�!ه� :� ا�;�� &�! 9	

9-  8�&٣ 	:�Zإ !kp �
�! (  أ��&�2 " 8'
   �0 إ�Z:	 ا����0)   �م ١٣٨أي 

  N %٣٣آ�� �0!ات �.�در  50 • • • •

� ا���2 و���aً� "� *���0 ه<g ا و*,�دف" 	K��Kا� 	6��M6 &,4!ه<g ا�8:�	 ا����  ��E�
ا���6�0	 و�J&	  :� >�� ا���Kر ���0	 ز �دة 
8ده� 
�% ا�@��ر و��� *���0 &� �دة

���7 8�6ًا �* �E<ر و��Kا� .!kp ه� 	ا�8:� g>8 >��  0!ك ا�'��ت  و*��0! ه��E0د:��ت ا�
�  !ا
% ا�ه��0م�� 8��E* 8ون& Vذ� %�
  %�
�ل ,;�� 	"8Dت ا�����
&��!ي و&�]� 

���6ت ا���2ا��" � . M6 ا�!ا&�	 "

 

����ل ا��� 	Y�0Dا�� 	د ��Eا��'��! ا� �" 	:�e8ات ا��<� : أ����6 ا�

 

 

� �! A ا�!ش( &!��"j ا�8��E0 ا��ر]� 
 ( : 

 

 	�'�"�� �! A ا�!ش &���4< �ت ا���!ى وا�,4!ى وا�>��ض ا
 8��E* �0 ا��ر]� 
 : &��E�E0- ا����0

  �0 ا�!ش  �م  ١٥&�8 ا��را
	 &ــ  -١

  �0! "�ء١٠٠ ��- 6١٩/١٩/١٩!ام ���د "!آ`  150 *

  �0! "�ء��١٠٠ "� أي "'j0 *��ري  ;0�ي ا��'��! ا�,4!ى ��-  100 *

   �0! "�ء��١٠٠ "�دة ��@!ة ��-  50 *

�ل ا�!ش &ــ  �0�;" � �7e�& 2" �7��k ا���iY� �: m ا��!"�- و*89ر 6!
	 ا�8Yان "

0! ";��ل :� ا��'�ف 200� )	���E�7 ) ا��Y��: 	�Zر��ل   �0!١٥٠أ"� ا��'�ف ا�;"
  ��8Yان

	���ر 	 : "�;YEYا� 	2 "��1 ا����8ات ا�;.! " d�D�� 	�&�[ 	9&�Eا� 	ا�!@ 


8ا ا��!آ��ت ا��0 *;0�ي 
�% �;�س :�e  Jف�" 	 !�Yوا� 	ا�';�س "2  وا���!و_!ود 
�ر 	 إ�J]ً� وآ<�V ا����8ات ا���!و_!YEYا����8ات ا�	ود  . 

�م١٥&�8 ا�!@	 ا�و�% &ــ  -٢    

*150  -�� 	 �e
   �0! "�ء��١٠٠ أ>��ض أ"�'�	 



   �0! "�ء��١٠٠ "� أي "'j0 *��ري  ;0�ي 
�% ا��'��! ا�,4!ى ��- 100 *

   �0! "�ء��١٠٠ "� أي "�دة ��@!ة ��-  50 *

�ر 	ا�0���Y	 ا�9&�E	 �&�[	 ��d�D "2 "��1 ا����8ات ا: ��d�D  ا��9&��	YEYا� 	 !.;� 

�7��k 2'�  �"2 ا����8ات  وا���!و_!ود 	 وآ<�V "'��1ت ا�'�� وا����8ات ا�آ�رو��	 و��
 . ا��Y! 	 ا��0 *;0�ي 
�% �;�س

 �7e�& 2" ����6 �7��k 300 ا���iY� �: m &!"�- ا��e;0! و*89ر 6!
	 ا�8Yان &ــ  �0

��: 	�Zر��7 �0! ";��ل ��q'�ف ا��E��	 أ"� ا��'�ف ا�Yل٢٠٠� . ��8Yان  �0! ";�

�م١٥&�8 ا�!@	 ا����K	 &ــ  -٣    

�م &0!آ��  150*�E���ا� %�
� أي "e;0E! *��ري  ;0�ي " ��٣٠% Ca أ]-  أو
@�ء >0%   �0! "�ء ، و�  �eف "��7 أي١٠٠&�Y!دg أو ",;�&ً� &�'��! أk!ى ��- 

�م �E����70 "2 ا�:�Zن آ��. ا���دة ا�'�@!ة � *�0 إ� �0! ٤٠٠-8Y��٣٥٠ان  	 ا��;��لو*�
�ن��: 	�Zر�0! ";��ل٣٠٠-٢٥٠&��8ل  ";��ل ��q'�ف ا��E��	 أ"� ا��'�ف ا�  . 

 

*�!ر ا�!@�ت ا�9&�E	 iY'& ا�0!*�` ا�A&�E "!ة أk! :� ا��'�ف ا�ر�Z	 أ"� ا��'�ف 

�% ا�0�ا�� �  . ا��E��	 :0�!ر "!*�

 : &��!ش"J>�1ت "�7	 
'8 إ6!اء ا�8��E0 ا��ر]� 

��Yً� أ"�  &��,��ح ا���آ! أو :� kp! ا�'�7ر و �0 *�'` ا�!ش ����7ً� :0!ة ا��71!ة ا�!ش -١
i�.ا� xم ����� آ����ع @�0ءًا :���� ا�!ش :� أي :0!ة "� :0!ات ا���Eا� 	Y�Yk . 

٢-  	��Dات ا��6�دة 
�% ا����ا���0ام ا��0م &��0!آ��ات ا���Z;	 أ
gJ أو ا�ر@�دات ا��
 . ��'��0ت&�

 . *�'` ا�!ش 
'8 ه��ل ا�"��ر أو و]x ه��ب ا�! �ح ا�.8 8ة-٣

 . ا�!ش &�*��g ا�'��E أو ا�! ^ و�  �0 ا�!ش 
�i ا*��g ا�! ^-٤

 . ار*8اء ا��i&J ا��'���	 ��!ش آ���Y9زات وا����"�ت وا�>< 	 ا��ا]�	 -٥

� أو *'�ول ا����م أ_'�ء 
���	 ا�!ش-٦�k808م ا�
 . 

٧-�D0د:'�7 :� ا� �� ا����ات ا��Yرa	 أوً� &hول :� ا���9"	 و�  �0 >!]�7 أ&8ًا و ��" �
 . ا��'��A ا�D!&	 أو :� "8ا:� ا���9"	 ا�,;�	

%�
 	��D8ام ا��'��! ا��D0ة ا��

'8 ا�8D0ام ا��'��! ا�����D	 ��!ش  �0 "!ا EDTA 


�! ا�'��ت ، أ"� :� ا��!ا>- ا���! 	 �
��ر ا�و�% "�ا�'��ت أزه�رًا   ا��0  ;�- &�7:� ا

�% أ>��ض أ"�'�	 	��D8ام ا��'��! ا��D0أو _��رًا :��0 ا�  �� 	 ، وآJ ا��'��0e
و

�اق ���& !:�0".��"ً� ه<g "�9ر�	 �! �	 &��
ا���^ ( ا��'��! :� ��ر*�7 ا�����8	  و

�%) ا�����8 	��Dا��'��! ا�� �
�ً� ) EDTA و&��'� 	��D�1! (ا��� �*�7 ا����D	 و&�


�% أ>��ض أ"�'�	  )�ً����� 	��Dا��( : 

 

 

 

d�9'0ا� A !� �
  زراع ا������ :� ا�را�Z ا��8 8ة وا��0 *!وى 

 

 



))� )) ا��'�ف ";8ودة ا�'�

 

 
 

 

  *���7 ا�رض: أوً� 

� 	
� >��	 زرا
�ات *���7 ا�رض ���را
	 :� ه<g ا�;��	 �k ًا!�K�0+ آD*  �Zرا�ا
 . ذآ!ه� �>9ً� ا�89 �	 وا��0 *!وى �a!ًا ، &��K0'�ء &�m ا������ت ا��0 ���0

 : و*�8أ "!>�	 ا���7�0 آ��  ��


�% أن *��ن ا�;!_	 ا�و�% &�*��g ا�d��D0 �0 >!ث -1 ��*8"��0" ��نا�رض >!_�0� 

	���Kا� %�
 8"��0�� d��D0ا� �*h �7 و��
 . ا����K	 "��0"8ة 

� ]�- ذ�V آ�� :� ا��را
�ت ا�8��90 	 >��  ��ن  ��ن -2��" � ا*��g ا�d��D0 آ�� ه

�ن��: 	�Y�,ت ا��
ا�d��D0  ا�a �[!@ d��D0!&� :� ا��را
�ت ا�.0� 	 أ"� :� ا��را
�. &;!ي ]��� [ `E< %�

!ض ا��,��	  +�0D ي ��,'+و!eDا� �ا��!اد  ة ا�'�

 ��"ً�  0!اوح 
!ض ا��,��	 "�
 . (ا��,��	 ��:� �7!(  "0! ��١ إ�% ٨٠زرا
M0 و

3- 8�& 2Zن و���0+ "D د ا���8ي و��E2 ��7 ا�Z� ا�Y< �0  d��D0! ا�D'�دق ا��0 ��

!"��  ا�D'8ق 
�% >E` "��ن زرا
	 ا�.�0	 
�% ا��,��	 ، و��'�س :� ه<ا ا��h@
Y�0D"%�
9�م &�را
	 ا�.J0ت :� و�d ا��,��	 &����0دل   �" �7'�: ��م  ��!k ����6
  ا�!ي،

9�م &�را
	 ا�.J0ت &�8 ا���K ا�ول "� ا��,��	 و
�% dk وا>8 و 0!ك و"'�7  �" 

 ا�'��ت ��'�� "�80ًا 
�% &�]� �7! ا��,��	 

 

%�
�ط>E` �! 9	 ا��را
	 آ�� ذآ!�� ��&9ً�  ;8د "��ن ا�D'8ق �� و�k -Yن أ��ا�!ي  �
� ."��@!ة 
 M9�
 . �� ٤٠و !ا
% أن  ��ن 
��9ً� &89ر ا�"��ن &;�� �  9- 

_�  Jً�,Y* �7���& �*h�� ( �0 :��� &�8(  �0 &�8 ذ�V و2Z ا�8D"	 ا�����	 :� ا�D'8ق  -4
 . ا�0!د � 
���7 &��0!اب

5- 8�& %�
�ن أ�* ��;& d�9'0��& ا�!ي 	�ط @���k �0 :!د  Vدق *��"ً� _�ذ��'D�0   ا� 
�

	 ري  10 *.�4- ا������D0� g! ا�D'�دق و�Ea- ا�رض "� ا�"Jح ��8ة � *9- �� )

:8ان /  آ�� ٥&��8ل  و eY- إ:�Z	 m"�< ا���! V�0 ا��!آ�) . 
�% >E` ����	 ا�0!&	 
	_J_ أو � . "2 "�ء ا�!ي 
�% د:��0

 

 

 

�� ��� ���� 	
� ���� ������ ��������� ��� 	�	 ���� ��� :  

 *8��E أ�'�ف ا������ �a! ";8ودة ا�'�� :� ا�را�Z ا��0 *!وى &'�1م ا�!ي  �0


�ت ا����0	 ��- !���& d�9'0��&آ��  ��)  "0! "!&2 ٤٢٠٠(  :8ان ١ : 

 :  :8ان١/ ا�8��E0 ا����� وا�<ي  �2Z ]�- ا��را
	 :� ا�D'�دق 

"0! ١٥"0! "��` ���د آ0��ت أو ٢٠ا�0;�- أو "0! "��` ���د &�8ي آ�"-  30-40 • • • •



�ل٢٥"��` زرق ا�8وا6� أو �k ` ���د��0! ""  .  

  :  �eف "2 ا���Eد ا���8ي "�  �� • • • •

���Yت  200 ( أ: !&�  P2P5 %١٥آ�� �

 N %�٢٠.�در  آ�� ���Yت 200 ( ب

  آ�� آ�! x زرا
� 100 ( ت

	9&�Eا� 	��D2 ا�" ��  �" 	:�Zإ �ًe أ -eY و : 

  آ�� ���Yت >8 8وز 25 ( أ

  آ�� ���Yت ز�V 25 ( ب

�م 25 ( ت�E�'4" ت�Y�� آ��  

%
6�دة  d�k ا�����ت ا�9&�E	 E���0" �ً��kً� أوً� _� *�زع 
�% 2��6 ا�D'�دق و !ا�ا��
أ�Y- ا�D'�دق   �� و*�2Z ا���D	٤٠&�,��` ا��را
	 ، و !ا
% أن  ��ن 
�A ا�D'8ق 

� �! A ا�'.2   و
'8 ا��را
	  ,- ا���ء إ�% *�V_�  !دم 
���7 &0!اب ا�رض ،
ا�D'�دق 
%�
�ي :� ا�0!&	 :���- 
�% &8ا 	 ذو&�ن "����ت ا�D'8ق و ��- eد ا����Eا� -�;* .  

 

  اه� ا�"!اض ا��0 *,�` ا������
	�<�� �7��: V�>� ا��!&� و ���� اه� ";���- ا�eD! :� ",! و ا�" !�0�*  -�[ �اه��0"�ت آ�K!ة "

� ! و *;8 � ا��7�ا���>�* 	�<�� ��اء "� ��K  و 	 !�Yا�"!اض ا� 	ا���0ج و "�9و" 	Y
�e��
��K<آ��  �07 ا��� 	و��!�Yا�  ���
�0� ! �!ق ���e9ء 
�� ا�"!اض ا��0 *,�` ا�'��*�ت و �<�V د�

  . ا�"!اض ا��0 *,�` ا������ "2 ذآ! �!ق ا��]� 	 و ا��Jج "'�7 ��!ض اه�

 

�������& 86�  :  ا��8 8 "� ا���&�ت "'�7 

 

١- 	 !�Y--٢ . ا���&�ت ا�  	-٣. ا���&�ت ا�;.!  	و��!�Y- ٤.  ا���&�ت ا�	�6����EYب ا��  ا���

.  

 

��� �0'�و��7 :!ع :!ع
  : د

 

	 !�Yاو� ا�"!اض ا� :  

 

  Early blight : "!ض ا�'8و 	 ا��8ر 	 -١

 



 

 

 
 

%���  M��E  alternaria solani :�! ا�0!��ر � �

 

"�  ;8ث ا��!ض آ{��&	  وآ�K!ا. �ت "� 
8ا ا�زه�ر و ا��<ور  ��� ا��Y! ان  ,�` 2��6 أ�6اء ا�'�
ا�;.! 	 أو ا�"!اض أو ا�1!وف ا��4! "'���	  _��� 	 *!*��e& d+ ا�'��ت ���0	 ا���&	 &��:�ت

M&�.* 8ث;  �" ����a ، �� أ"!اض  ��'�

!اض ا�'�@�	 �� ه<ا ا��!ض و ا

!اض ا�'�@�	 �� ا�&
 . و p:�ت أk!ي

 2��0E*وiY� ��ا�- أk!ي "
 ��
 !k� ���" �ا�����	 "K-  6!ا_�� ا��Y! أن *��9 >�	 "
��
ا���9 � ا�'��*�	 ا��,�&	 :� ا�0!&	 وآ<�V  ا�����i و ا�Y�Y- و ا���ذ���ن ، آ��  ��'�7 أن *1- >�	 

�ا��	 ا��Y! :� "87 ا��<رة و *;8ث :0!ات ا�;!ا و*;8ث ا���&	. 
�� ا��<ور & �"��
رة ا�و��	 
  . و ا�!��&	 ا�����	 و *'0.! ا��!ا_�� &��! �ح ا����80	

  : ض ا�
!ا

@Jk 8 8ل 2��6  *71! أ
!اض ا�'8و 	 ا����!ة 
�� أوراق و ��ق و _��ر ا������ و *Z `�E!ر

!اض :� ا��8ا 	 :� ا�;9-. "!ا>- ��� ا�'��ت ��دة 
�� ا�وراق  و *71! اE" 	�'& آ�29 ��4!ة

:� . ، و
'8 و6�د &29 
8 8ة *,�^ ا��ر]	 &��"�Y� �7!اء  *;�ط ا���9	 ��7&	 �Y!اءا��E'	 و ر&�� 

�ن "� *��ت "'�9	 "� &�m ا�;��ت *0�ا86!� M��: 	[ر��� 	�E��!ا>8 ا��!وق ا� ��
 ا���9	 

��7 	 ا����� و *;x  و *,�^ ا��29 
8 8ة :�. ا��ر]	 :��� وراء ا���9	 و 0;�ل ����7 إ�� ا��'� 
  . ا��,�&	 و*�0!ض ا���Kر ��Y;	 ا�.�i وف ا����J	 �890م ا��!ض *d[�E0 أوراق ا�'��*�تا�1!

� ��^ ا��Eق
 J��[ 	eYD'" و 	ن ��4!ة ]�*��*��! ه<g ا�9!>	  . ]!>	 ا��Eق 
�� ا���درات *�
 . "!آ� وا>8 ���M ا:0^ "� ا�9!>	 �0��ن ]!>	 دا�! 	 أو "���0E	 &8ا�7�k >��9ت دا�! 	 ذات

 mYD'" �7���ت ه<g ا���درات ، وإذا ��x >�	 :�ن "�8ل ���ه� و";,�* �" ����a . g>ه ��
 A�� و
� ا�!]�	Y
 . ا��!>�	 "� ا��!ض 

�" Jآ ��

'A ا��K!ة و *;8ث ا���&	  �ا���Kر ا�eD!اء و  و *,�ب ا���Kر 
�د*� &��9!ب "



 	�Z�'و. ا� M& ة إ�� >�� � &�س!�Kا� ��
  . ����a "� *�� ا��K!ة &��"��7 و*��! ا���9	 

 

 

  �K��_ : Late blight ا�'8و 	 ا��kh0!ة

 

 
 



 
 

���0EYرا ا��K:�0�: !�: M��E  Phytophthors infestans  

	9&�Eت ا��;���- ا��Y�D" أو 	ا���ذ����� 	ا����� ���.< ��
 ��< !�Y�9 ا��  	ا�8ا:� A��'ا�� �: . 

�" A�[ء ر�.a د� &,Y	 80E" �	 ا���ء &��!د أن *90E! ا��!ا_�� 
�� أوراق ا����- :��M  ��م و6
  . >kh* %0< ا��8وى �! �79 و V�>� �:Jk � *;8ث إ��&	

 '0.! ا��!ض 
'8 ار*�Yع ا�!��&	 و ا��YDض در6	 ا�;!ارة و *��ن ا�1!وف "'���	 :� ا� �م ذات 
 . ا�'�7ر ا�8ا:� و ا���- ا���رد


	 Jkل ا�0Y!ات ا�8ا:�	 ا�!��	 ";Y� �_8;	 @8 8ة ���;,�ل!E& ر ا��!ض�  .  Jkل ا �م ]���	 �0

 : ض ا�
!ا

	�Z�� اء أو!ek xاء آ����ق و وا�:!ع و ا���Kر �Eوراق و ا��
!اض 
�� ا�  . *71! ا

 	 �
�� ا���^ ا��� 	�10'" !�a ر &29 آ��!ة�
!اض ا�;'�ء 
'A ا�وراق ��Y- و �7�وأول ا
�]	 ا��71!�E" ر"�دي !ek�7 ا���ر]	 و ��� .  

ا��71! و����a "�   �6:	 و آ��! و �a! "'�10	 *71! آ�<�E	 ek!اء &'�	 @;��	ا���9	 
�� ا��K!ة
�]	 و *�80 >0% *�� &�]� ا��K!ة *;8ث 
�� ا�',+ ا����ي "� ا��K!ة ا�eD!اء آ��9	 ر"�د 	�E" . 

� ا��! ض" A9;0�� :  

 M���" ش��[ 	��[ ��
0�ي ;  V�0�Jا�� �" iآ� -kدا 	ا���' �Y< �0  )8ر," 	&�و*0!ك ��8ة  ) ر�
^���
�� ا !�Y�� m�&��م ا��Eا��� ��م ��� *.�2 ��  29��� 	��YEا� .  

  Powdery midew : ا����ض ا�8]��9

 

!�: M��E  Leveillula taurica 

ا���ذ���ل و ا������ و ";���- أk!ي آ�K!ة آ�� : ا��Y! ا��M� `�E "8ي وا�2 "� ا���ا�- "'�7 



� .  ,�` &�m ا�;.��

� �! A ا�! �ح *'90- 6
� �|��&	. !ا_�� "!ض ا����ض ا��9�[8 ��  	"�
 	Y,&  x;* أن *;8ث
*��0` و6�د ]�!ات >!ة "� ا���ء  �!وف ا��� ا���ف ����E ، >�� أن 6!ا_�� ا����ض ا�8]��9 �

x�'* ��� . 

 :� ��7 	 آ�� ه� ا�;�ل :� ا�1!وف ا�2Y*!* �0 :��7 در6	 ا�;!ارة أ_'�ء ا�'�7ر و  ��ن ا���- &�رد
g>ي :�ن ه�ا�1!وف *��ن آ�:�	 ����Eح &;8وث ا���&	  "��� ا�,�+ و أ_'�ء "���� ا�'��% و ا�.0

!�Y��& . 

 �" %�
�م *��- 
�� ا��!اع °٣٠&��!د >8وث ا���&	 
�% أوراق ا������ :�ن در6	 ا�;!ارة ا
� *89م ا���&	 و "�ت أ��E	 ا��ر]	" . 

 


!اض� : ا

 

@ !Kاض أآ!
�
� :� ا��!>�	 ا�و�� "� ا���&	 ه� �7�ر &29 ����7 اek!ا��  !Yإ�� ا� ^*�:
&8ا�7�k >��9ت دا�! 	 *.�M &29  و �7�ر &29 "�0	 ر&��  0��ن.�"2 
�� ا��E^ ا����ي ���ر]	 

�ق د]��Yk �9+  "!ض ا�'8و 	 ا����!ة ور&�� *��40 ه<g ا��29;E�& ��YEا� 	ر]�
�� ��^ ا� .
�و*;x ا�1!وف ا��'� 	��J�  Jآ ��
ا��Y! و *89"	 *71! ���ات �a !ة "� أ
�eء *.�M ا�.��!ات 

�;�Eا� 	ا�.��!ات ا���د  �
 	��7E& ه����* ��ر]	 و ا��0  ���� ��YEي و ا���ر]	 ا����� .  

�ن ��;�7 ا����ي�  ��;& ��Y,� إ�� 	ا��,�& 	ر]����Dرج و  �0  ���0!ف 
�� ا��!ض  �0 �� ا�
� ا�.��!ات و ه� أ��ل:;� >�:	 ا�
� @��!ات ا��ر]	 ا���د 	 �� &��8	  8و 	 ���;� " J��[ . 


�� ا�'��ت  �" d9E* �" '�7 ��درا�&.8ة و� 	وراق ا��,�&��ت ا�* .����aو  	86 إ��&�ت "���0�  �"
�زار �م و ا�'8و 	 ا����!ة "� ا����ض ا�8]��9 و ا��'���ت ا�>�! و ذ&�ل�Yا� . 

 

 : �Y!ار ا�وراق ا��Y!و��"!ض *��8 و ا

Tomato Yellow leaf curl Virus (TYLCV 

 

�ل,;" ��
 �7��E  �0رة ا��EDا� ��< �ا������ و ا�'�]- �7<ا   ��0! ه<ا ا��!ض ا�آK! اه��	 "
� Bemisia tabaci ا��!ض ا�<&�&	 ا����eء" �ا��Y!و_�ت ا��K&0	 ا��0 *1- :��7 ا�;.!ة ا�'�]�	  وه

�اء آ��x >.!ة آ�"�	 أو >�ر 	 ��ل >��g ا�;.!ة ، وه<ا ا��Y!وس �  ث ا��8وي]�درة 
�� ا>8ا�
  . ا��6ل ا�;.!ة و �  '90- &���<ور  �رث "2

  : ض ا�
!ا

>���7 ا������  "�% ٢ �E` ا��Y!وس *.�ه�ت :� ا�وراق و Tدي ه<ا ا�� �4! >�� ا��ر]	 ا�� 
�اف ا�وراق &.�- آ��! ,- @�-، آ��  ,�>` ه<ا *��J� 8وراق و  �k< :��7 ا�'< !Y,* و 	ا����9 . 

���Z	 86ا و &�
8اد  و ,�>` ه<g ا�;��	 *J� d[�Eزه�ر و&�����0 �  ;8ث ا��89 أو ]8  �0 &,�رة
�� �79 ، و *71! ا�
!اض &�8 >8وث ا���&	  ]���	 86ا و *��ن ا���Kر ��4!ة ا�;�� &;�� �  ��E*

�م٤٠&;�ا��    .  
  �E� : Rhizoctonia stem cankerق ا�!ا �وآ0���را&�� *9!ح ا

 

!�: M��E  Rhizoctonia solani 

� ا���ور وY
�ت ا���درات و " Vا�"!اض &�� :� ذ� �
8ة ا��Eق و   �E` ه<ا ا��Y! ا��8 8 "�[ �Y

� ا���Kر Y
ا���درات ا�,�4!ة ��اء ]�- �7�ره� أو   ;8ث "�ت. *9!ح ا��Eق :�ق ��^ ا�0!&	 و 

� 8�&� . ا�,�&�ت و ا�;9�ل 7�ره� :�ق ��^ ا�0!&	 :� آ- "



� ا���ور &.8ة 
'8 *�!ض ا�'��ت �1!وف ]���	 "K- ا��ر
	 :� ا�0!&	Y
ا���9K	 أو *;x  و ;8ث 
��k	 &��8ودة ا��9رZ	 أو 
'8 ا���&	  �!وف ا�0!&	 ا�84]	 أو &�8 >8وث اZ!ار "�������	 ��'��ت

�دا *�89 ا���ور*���'& .  

 

 
 

� ا�E6م ��* ��
�ات 
8 8ة �1!ا �89ر*	 'E� 	&!0ان  ��9 :� ا� !�Y�� ���   !�Yو '90- ا� ، 	 !�<
�" j0'* �0ت ا�J0.ا�!ي و"2 ا� g���& �9 &��! �ح و< -*�."	� .  

 

  : ض ا�
!ا

6�دة *;x ��^ ا�0!&	 ، و T_! ا�Y,& !�Y	 �kة 
�� ا���درات و �9�م &��- ا
�Yن ���8ور ا�� 
 . ا�'��*�ت ا�,�4!ة ";8_� "�ت ��7

�7�[�E* وراق وJ� 	;Y� ا��<ور >8وث �Y�* �
 j0' و . 

 

�زار �م�Yل ا��  Fusarium Wilt : ذ&

 

!�: M��E  Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici  

 

	�,Dا� 	ا�0.�را :� ا�0!& !Kاآ � . ه� ا>8 ا"!اض ا��� ا�8ا:%ء و ه

6�دة :� �ا>����  ;8ث ا�0.�ر ���!ض &�ا��	 ا��<ور ، و 4<وا ا��Y! ا�'��ت "� Jkل ا��!وح ا��
	_� . ا��<ور ا�'�"�	 :� ا�0!&	 ا���

." � . ا�o... �*- >��9	 أو "2 ا�!ي و]8  '90- ا��!ض "2 ا��<ور أو ا�.J0ت ا�D* �0!ج "

 

 
 

  : ض ا�
!ا

g>ن ا�وراق ، وه�ا�
!اض *��ن ",�&	  *9<م ا���درات "2 ذ&�ل ا�وراق ا��E'	 ، ا�Y!ار �
  . ا�<&�ل >�0  ��ت ا�'��ت  &�E` ار*�Yع ا�;!ارة و  �0�ر&<&���'��ت ا_'�ء ا�'�7ر



 	����
��� ��'��ت &���ن ا��'� و ه� ا>8 ا�
!اض ا�����ة ���!ض و  8D0Eم آ��0�ن ا���7ز ا� 
M��
  . ���0!ف 

	���0�Jت ا���  p:�ت ا��'8ورة :� ا���
 

  ��� ا	�ور ا	��� وا	�ر ا	����� -١
pyrechaata terrestris 

 

���اضا :- 
  �!"# � &789 ا	�5�6 ا	4"ر�3 - ��� /�� 2�ي- ذ/'ل ا	��"&"ت -� ا	,+* ا	()'-#�"&"ت $�

  &;4: ا	�ور-	��ر
 .  ذ/'ل ا�وراق-&@�� ?"�<ة ا	6"ق

 

 (-"BC	ا :- 
/@< ا	Mرا�  !nabam"  >�"6L"C"  رش ?"�<ة ا	6"ق /C"دة ا	�"/"م-&@+�: ا	8�/  آ"	C@8"د ��� 

 /"NOا P��4& Q�� 

 

 ا	8@�� ا	�!"دي -٢
Botrytis cinerea 

 

�اض��  -: ا
�آV- M)'ب /�� ��Q ا	6"ق C	ه8  -� ا"/  ��/ X+/ X! ر"CY	ا Q�� اء� - 9]'ر \�+"ت [;

  &@�� ر!"دي 2�ي

 

 (-"BC	ا :- 
�a زL"دة ار&�"ع ا	�2'/  ا	'L  وذ	7 !� ]^ل ا	L'98  ور-X در3  ا	)�ارة& aL - ش� ا	

 زا	 /"	���'!�c /@< إ
 /")C	وراق ا�   ا	�ش /C"دة ا	�و#�^ن او ا	�و-�ال-ا

 

٣-�!��fOوس ا��- :- 
Aspermy viurus 

 

�اض�� -: ا
 ;@/ Q�� P�Y"ت آ��	و ا>�L-k?��ة -  ا�وراق &l8'ة و&�8�mN ن'B& >? ر"CY	ر - ا"CY	" ا�	و$"

 &B'ن /"	��ور

 

 (-"BC	ا :- 
"ورة وا	8L �8: /"	+;"ء ��Q ا	�C ا	�ي c+�L ا	���وس !C	م ا'�Y�#اML�B	<ورة أو ا��	ت ا"&"�# �

 	 o�! ";Lأ ��8@& 

 

�8�ي -٤B�	ح ا� -: ا	8+
Corynebacterium michiganene 

 

�اض�� -: ا
�ة ��u,f Q ا�وراق ا	t8- >@/ "C�- :(8�& �8دي ا	Q !'ت ا�وراق�mN  C&"?  ��/ X+/- 

�ة /�;"ء !(��ة�mN 6"\"ت! 
�ة &- ��Q ا	6"قl+	ا al4	ا ��  	96'/ v�6�-ر"CY	ا Q�� د'fه" أMآ�  /+X /�;"ء !

 

 (-"BC	ا :- 
 /� إ/@"د - &'?P ا	�ي ا	MاQ�� >w ا	��"&"ت- &P��4 در3  ا	)�ارة /'اf,  ا	L'98 -&@+�: ا	8

 /")C	"&"ت ا��	ا 
�B�8f^�	ا x��	رج ا"[-P�4! س"(#  ,f"&"ت /'ا��	رش ا - Q�� +;"ء	8: ا�	ي �او !��< -,

�C	عا'�fا cش آ� ض و8L: ا	



 

�ة-٥[o8C	)  ا��	ا :- 
Infestanes ohytophthora 

 

�اض��  -: ا
� ��Q -!6"\"ت /��  ��Q ا�وراق !X ],'ط $"!+  ��Q ا	6"قC(C	ا ���	"/  (V�! X+/ 

 ا	CY"ر ا	4;�ا ا	f �8'ف &8@�� و&C'ت

 

 (-"BC	ا :- 
 cY!  (��	ات ا>��C/ :�8�! cBl/<وري و	ش ا�'زaLا	a��LM"ا	#"C	وا x�#"C	وا  " ��[

 L'98	ا  ,fا'/  L' ا	�2'/  ا	

 

 -: ��� اOوراق -٦
Cerium cladosp fulum 

 

�اض��  -: ا
�اء ��Q ا	u,6 ا	@�'ي 	�'ر? �N X+/  

 

 (-"BC	ا :-  
 زرا�  أ�N"ف - ]P اOوراق ا	 ���6	�C6"ح /"	L'98  ا	�<ة-]�� ا	�2'/  ا	'L  ا	@"	� 

�ض C�	  !ا- !+"وa��LM	دة ا"C/ ش�	   
  
 

  ��9 ا��'��!
  
 

�م�E�'4�9 ا���:- 


!اض� -: ا

�ن ا��'� _� *8��0 و*��ت و 890م *8ر ��� >��  �� ا�'��ت &�آ��	���& 	��YEوراق ا�� ا�Y!ار و*��ن ا

 -: ا����:;	

�م ا���eف &.�- "x[T-ا�!ش &��^ ا��4'�� �م ���*� .  *m�YD ا��

 

 -: ��9 ا�;8 8


!اض� -: ا

 Y!ار و@;�ب 
�م 
�% ا�وراق "2 ا>�Y0ظ ا��!وق &����ن ا�ek! وا�'��ات ا�;K 8	 ه� ا��0 *�0_! :� ا��8ا 	ا�

 -: ا����:;	

   ]�- زرا
	 ا��'8ورة و�8�0 -٧ا�% *;x در6	  Ph ا�1!وف ا��9� 	 ه� ا��E` ا�.��2 �<ا  �` *�8 - ال

ا�'��ت ا��,�&	 >��  �e+ ا��9�0^ :� >��	 ا��� ا���ف ا�'�9 
�% ا�'��ت  �eف @�Jت ا�;8 8 ا�% ا�0!&	 >�ل 
  آ�K!ا

 

 -: ا��89 ا���ف


!اض� -: ا

9�ط �9�ط ا�زه�رE��& ر��Kا� p8�* 

 -: ا����:;	

��Zءة او  �` أن *8
� &���Zءة�& �
�ء  �` ان *8e��& �9!ةYت ا��<�Eن و:� ا����"� . d�Z ا�0��_! ]8ر ا

 

� ا�زه�ر�� +[�* :- 


!ا� -: ضا

�ء ا�8اk- او >!ارة در6	 ا���- وا�'�7رe��& 	[J
� ا�زه�ر ا�	 ��7 �� +[�* `�� 2[�0  



 -: ا����:;	

 . ا����0ل ا����ت ا���6�6	 "� ا6- ا��0آ8 "� _��ت ا��'�]�8 ا��ه! 	 ا����!ة

 

9�ط ا�زه�ر� :- 


!اض� -: ا

   وز �دة *!آ�� ا�"Jح :� ا�&!0	d[�E0* ا�زه�ر ���0	 �Y6ف ا��� و��9 :� ا���ء 
'8 ا��<ور

 -: ا����:;	

� ا�1!وف ا�����	 و"!ا]�	 إ�Z:	 ا���ء &;<ر وا��'��! ا�4<ا��	�E;* .  
  
  

� زرا
	 ا������
 M"ت ه��"���"  
  

��Xث ا�;S���M د / %;: ا�
ؤوف ه�":ي.  د-:ا���دة ا�����)  :��� . >�D�� :�Mاض ا� ;���ت د/ %�$ ا�
��Xث ا� :���. 

$Q�< رج�Q  /(ذا�� 
[Aا� ��)�X� S� \��Fا� 
ا�4���1 وا�1$ �1;[ ا�����) ا�;�ذ>��>�)  ���: ��Xث ا�
اض ا� ;��1�1;
S�� S� $و�Pا (;�

 �S ��` ا����M) ا�� 7ر%) R �"� واP>�1ج وا�1RP_ك وه$ و���$ 5D ا��[Aا� ��)�X� 

�:ا") �8��1M�S ا�� \�زQ) او �� �) و��A1R:ام ا��1(��ت ا�����)  (X�X�ا�  
�D�� ]� bR� ا�� L ���1ر ا�Gا
(�Q�1<ز"�دة ا S�
وف وا�����_ت "�cا� �[D: ا����1ج وز"�دة ا�<Pا (@��� S� ���" ��� (��Mو�:ة ا��.  

 

 

�) ا�;�]�ء و��:د %�ا���� و�� �S� e;;M ا>1#�ر �
ض ���: اوراقا� ا>1#�ر •���  ()�G 
@)Pا \��Fا�
5D 
وة ا� ���) وا�#�1") و%:م و�Qد زرا%�ت \��\����  (�������Mت ���1���M" ( ���� ا��S� ("�f ا��

 . ا�;�]�ء

• (g":X�� (�":ا�7را%�ت ا�� S� (��)Pا>��1ل ا (���Rوات و
 . �:ا�G ا��

��i ا�7راع ��P( �ف ا�� �R;) وا��Q��1ت آ� ( S� L ا�RP:ة وآ��8 %:م • (D
%:م ��
D) ا%
اض  ��

اض وا�DPت وآ�@�) ���و���1�P�� (��)Pا . 


 ا��1#) •�% S� ة
�
 5D ا%��ر �;@)Pوراق اP: ا�س ��
�@� (��)Pاض ا
 . %:م ��jر ا%

• �

ارة ا��Xت ا��Qدر ��X1� Sد ا( �ف أو ه��Qم و:%([@A أو ا�� (�@ . 

• \��Fوا�1� �[ % : ز"�دة ا>�1ج ا� >"�M1آ� ا��#� . 

	�k�'ا�1!وف ا�� 
 



 S��1
اوح � $�gارة ا��
Xا� (Q1:ل ، ودر�� mDدا ��� \��F�1ج ا�Xم٥ ٣٠-�١٥  q[@A<ا� �� إذا ا L�"و ،
 S% ارة
Xا� (Qارة٥ ١٠در
� (Qث %�: در:X" Pم ، و  S� �f: ٥ ١٣ا��ا� (;M< Pارة م ا
Xى و��دى ا�
�ا�;

 S% (�@�
3
 %�$ درS"��� (Q ا���gر م �@#�٥ ٣٥ا��s� : آ������1$ ا����وآ�ا ��Rط  %���) ا�4���1 واGP��ب و
S"��� ا3 �ء ��&�@A<وا S"��15 ا�D ب��
 �D (M<��1$ ا�S"��1  ا���: ا����
 و"sدي ا��1�u >\� � ر��c� ر��gا�

  . %�$ ا���gر

D :��وا� 
��Fل ا�@1
ة ا�]���) إP أن ا>A@�ضوا�71ه� 
3�1" P \��Fر  5 ا���g�1ى ا�X� $�% 
3s" ءة�&Pة ا:w
Sرو����  . �S���1�D S ج، ا�

  ا�0!&	 ا��'���	
 

(� �Fو�1$ ا� (���
 5D ا>�اع �1�:دة �S اPرا&$ �:ا") �S ا�\��Fا� �����دا  ���د ا� S� ه���G ط
#� (���gا�
Q ن�� ا�����) إ�$ �: �� 1XD$ درQ) ����)  �:ة ا��
ف و���X1وا�
اض ا����ل و�\��F٢ا�y٥ EC  $F��

i@A " ا:�Q P��X� 8ذ� S% (ا����� (Qر"��� آ��� زادت در:� .  


ة وا���د")�
وات ر���M) ه5 ا���@�) ا��;% ]�
 5D ار�� 5D \��Fوة  �7رع ا�
��� (D�&z��وا� ���) وا��1#") 

ة �Xا��)�;fPا qX� زع

ة ) ��S ا��
وة��و��1Xج آ� %
وة �� L أو ه��R� " S;�� ) ا�#�1") وا���@�) ا��;
 ا�1$ �7رع 5D ا���X وا��:ول\��Fا� Sا( �ف وه� c�� ن�� ا���#�ف �1;[  ا���1$ "�&4 ذ�8 �[ ا���

 �X:ودة ا� ��\��Fا( �ف ا� (%���� . 

 



 
 


وة% ��� (;R� ا�� Sف ا���� )Pا  اه

 



 

 

 ا��
وة واP( �ف



 
 

 

Sوة و ا���
  ا��



 
h�k!

 

 

  ا��
وة ا���@$ ا���د")

 





 

 

(�@"
Aوة ا�
  ا��

 

 
 

  ا��
وة ا��1#")



 

  

 زرا
	 ا��.0-
 

(�Rو

اض �G() ا�@��Pا S� (���G ة:�Q (�1w ا>�1ج \��Fل ا���X� س >��ح�Rا ..  S� �1#������ا "�b ا�� �") 

اض�Pا S� ("ت ا%:اد و����7 وزرا%) و����DPوا .  

 :و !ا
% ا���0% ]�- زرا
	 ا��.0-

�3) وا��1Gر ارض ا��S� (���G �1# ا�X#��| وا� �����دا و���:ة %S زرا%�ت \��\ أو ا�;�ع دورة 3_ •
(�":f ذ>��ن�� . 

��;�: اP" �":  رش • |��#X�����ءة �� q<ا�7را%) اذا آ� �;f �1#٢٠ارض ا��Q /  S� $#A" ء واذا آ�ن�� 
1�
1 ا�
ش ���: ا��;�:ات�D دا����� ��� ��1� . ا� ������داا��A() ا���($ ��� &: ا(�


 R�D@�ت ���:ل  %:م ا&�D) اى ا�R:ة ازو��) •��R (D�&5 ا@�
اط �#�1 ا3 �ء ا�7���1 و"@]�/ آ�٢٠و"�f 


"q ا�7را%$;�Pرض ا��#�1 % : ا�7���1  ا�RP:ة ا��ر& (��� 5D (�f�L ا�#1_ت ،آ��8 "�($ ��&�D) ا�
١٠���:ل  
اط/ آ��f 

• (��\

ى و%:م ز"�دة ا���� . ا�� �") 


وف زرا%) •cا� S� ("��X�� (���1R_;ا� (�;fPا qX� ة
�ا�;�~�) ا�5D ("��1 اP"�م  �#�1 ا��
وة ا���@$ ا��;
�)  ا�:اD~) ، أ�� �#��� ا��
وة ا� ��$ وا��1#")��
 ا�� @� ����u أو ا�#�ش �"
QPا S� (�;f�� (�F�1ا%$ ا�
�D

L#و%:م آ f $��fش ا��

Q) وا�Xوف ا�
c�� Pا (�;fPا(�F�1ا%�دة ا� �; . 

•  S"��� :��
"Q (@�@G (�;\ q:ا ;���� 
 .  اوراق �����)٣-٢ا�1�@�

�����ا>$ • b�Aس ا���� q�;ا� (~�� 5D Sور ا������ . زرا%) 

�1��) �:ر"���  %�� •R_;ا� (�;fPا ]D
�
وة)ا�f (�M�1;� >�� ا�#1_ت وذ�8 ����
ة  �و� [ ا�
ى ) ا���@$ ا��;
1
ة @���Pرا&$ ا��F �) ، وD$ ���) ا���ا>$ f;� ا� �� ٢٠-١٥و ا"�م ��Pرا&$ ا�
���) ، ٧-f٥;� ا� ��  ���" 

، S�����
 R�D@�ت  ��Mل ا���X��وآ�ا ��@�
 ا��f  �1#;� ����[ و>�� ا�#1_ت �����S% ١و"@]� رش ا���1# 

 R�D@�ت ���م��Mل ا���X� :�� q"
;���� . 



 �!ق زرا
	 ا��.0- وآ��	 ا��90وى
 

�ا�%ا��را� �: 	
 
 

��ور واذا آ�>q ا���ا>$٥٠-5D٣٠ ���) ا�����1X" Sج ا�@:ان ��ا�$  Q   ه�
��F� 3 (�
�Pا S� ���Mu 1" (���1M�
 Sل ا�@�ر������X� 5D ��M���٤٠%  C٣٠أو آ��راآR٣/ (~�� �;�� 3 L�@�1�� ه�
1
 ��ء ��:ة C�G د��f< و� #�� 

b�Aس ا���� q�;ا� ,D*�7 آ��*%و �` "��د��70 و�� :  

��q ��س  (��� +٣ qآ����
�D ال�Q )د ا���ء�Q5 وD ا:�Q C<��1وا� !�Aا� ��درة �_ط  1") + 4  ٤٠٠+ آ�Q 

 R�D@�ت ٥٠٠+ �R@�ت >#�در ��R Q  +٣٠٠Q   م��R���� �R@�ت ����M uم ٣٠+ �R@�ت Q +أو ٧٥ q�� � Q 


 و"1�Fن آ��M��� ��ا��A! و�1
ك ��:  ��ت ا����
ة 5D ا���ء واA1R:ا��� 5D %����تا��Q !�A:ا و"��S اذا�) ا�
��٢٤ا�b���1 ��:ة �3 ��;� ا���ا>$ و�7رع ا�;�ور  (%�R   $رة %�$ أن "7رع ��ا��� S�%١٥ Sر���;� � �% 

]�f
5 ���ن �
�@[ %S اPرض 3 ا�
ى �bM ا�Q�X) و"
ا%$ A1RP:ا��� 5D %����ت �D $<ا��� �) و��&[ ا���ا 

  .  ر"�ت٤-����X٣ ا����") �
ة آ� ا��

�ر :� ا>�اض�� �: 	
 ا��را
 

���� ا��اض  (@�@Aوا� (���
 ٢٠ا��Pاض �FRر %�$ ا���د   �1
 و"��� دا٢�G×٢ أو ١×1�٢ 5D اPرا&$ ا�R
 >���
 ا�;�ور g أو١و� $�F��� $F�� 3 R  ى

 ا��Pاض ������� وا��uء و!;��bM ا�
�� �[ ا%�Fء ا�
") اPو�$ 

(Q�Xن ا�:ه� ا���
 ا���
ى و% : &�L أو ا(@
ار ا�#1_ت "1 ا%�Fء ���") ور�f) %�$ أن ")� ���� .  

�ط�k %�
 	
 ا��را

 

���:ل  !�FA1ا� 1�D (���3 (� �\ رضPا q<م اذا آ�:A1M�١٤ �FG/٢، (;�f   !Aا� $;<�Q $�% ر�FR 5D (%وا�7را
����F$ أو (�F�1ى وا����ا� `�g5 ا�D ��
  .  و"�b أن "�� ��ء ا�
ى ��;�ور ��� #[ا�

`��," %�
 	
 ا��را
 



ض �1�� b\��� ������S ا��FMر %�$  �A1M:م 5D اPرض ا��F �) ا�A�;) ا�S� (���A ا�P_ح  (D�Mوا��
 (;F�ى٢٠-١٥ا��
3 ا� (�F�1وزرا%) ا�;�ور وا� R  �1ى ا�;�ورM�� و(�ل ا����� b�" (���1ت ا��"
ا���: و5D ا�

��S� $ا���ا>$ � #[ وه :��
ق Fا� �[Dا  

 آ��	 ا��90وى

•  Sا��� (��� 5D �1ج ا�@:انX"ا>$٥٠-٣٠�) 5D ور �7رع�� Q  . 

•  (��M� 5@�
ام ��ور " 1w �1_ت �Q �1 ٦-٥آ����� �g� ى
[Aودة ا�:X� ف� )P5 اD 8ان وذ�:D ٨٦ ، 
 $R�"٩٧. 


ام ��ور " 1w �1_ت ��@��M�� 5)  ����%) ا���ر� : آ��� –اP( �ف �f") ا� �� ��Dراد":  •Qان٨-٦:D  . 

	���0�Jت ا��� :زرا
	 وإ��0ج ا������ :� ا���

 

 

 

 "7رع �X��ل\��F5 ا�D ة
g�� (���1R_;واج ه�ا  وذ�8 ا�;��ت ا�

 ا*( �ف ا��_��) ���� ا�7را%) و�D�1ا�
. ا��X��ل \��F5  >7رع ا����
"@5 ورG S��R�� 5D ةND:� 
�u ت��� S�&ةND:� ت��� S�& 8وآ��. 

 


 ا*رض ��7را%)�[X� Manure & Fumier : 5  "]�ف��1R_� q�� �S ا���Mد ٢م/ آ�١٤y٥إ�$ آ� 
 ��;�q، وا�1��� إ�� أن "��ن آ���و"ً� ���R\) ا�@���م ا�;�:ي ��: ذ�8 ��
ي %���)���) � Vapam( 8ل  وذ�:���

٢-١ ��� 
�) و"�b ا�c1<Pر ٢1Dم١٠ ��1
٣
ة  �S ا�1�f*ا $�% ]���R) و�1$ ��ر"� ا�7را%)، أو   أ����ا�� :��

و��: ا�����1� (FRا�� Methyl Bromide  ل:��� ،١٠٠-٥٠Q /٢م :�� S� (%�R �����) ٤٨ و"��S ا�7را%) 



(�
�e ا�1 .(�
��Aر ا���ء، ��: ذ�8 ��
ي %���) �
ث %���) ��1 (\�R��  أو 

A5 ا�D 5R�R*د ا��Mا� 
g " 8ذ� :��1 إ%:اد أR_ك ا�7را%) ا*ر&�)" 3 (�
1��� !�A"و !�D (Qط ا��7دو�F. 

 


";ً� ،١٥ا�#1_ت �Qه7ة ��7را%) % : ا�� ��د ا�7ه
ي ا*ول أي ��Fل  ���ن :ا�7را%)�� R   ����1 ا�7را%) �
 >��� (�1w ��
ة �@�١٠$F�ا�#�1) و� ���D ]&و�� R  ��@�1ن ا�fن ا��ر���) و"
ا%$ أن �
1��� 4FR ق�D �1ن�

(�
��S. ا�1 (D�Mى  ا��
G*٣٥ا�#�1) وا]�

ا%$ أن ";�$ %:د ا� ;���ت 5D ا��1
 ا��" `�� R  ت٣���;<. 

 

 

 

�� � 

ة "1��< ��%: ا��1# ��:ة %�ا�� أذآw�;� (%ا�7را :��
ي ��R") �� ;���ت ��: 


 �:NDة–>�ع ا�7را%)  -�u ة أوND:�  

 ���[ا�C�F ا���M: و��ا%�: �:وث ا� -


آ) ا*R��ر 5D ا��Mق -�  

 

�ً;��u (��X5 ه�� ا�Dو e�D ب�u
";:أ (�� ���1: ا�7را%) ا��F"�) ا*�:  5D ا�;��ت ا��:NDة "��S ا�5D �1# ا��qf ا��
L��و�;�$ �1$ ا� L"
A5 ا�D �1#����1��) ). ا���دم R_;5 ا�;��ت ا�D)ةND:ا�� 
�u ( \��Fزرا%) ا� S��"

 .(آ��� �F) ا�����M)( 5 ا�� �\< ذات ا�#�1ء ا�:اmD \�"� ا*�: D آ�X��ل

 

:��M1ا�: 

����ت ا����1)��� :f;� ا�7را%) "�
ى ا���M1: ا*�FA� 5R�Rط ا�7را%) 

1
ات ا*��>��م ١٢�<   آ�


 R�D@�ت 3_53 ١٨��R   آ�

  آ� �R@�ت ا�;�����Rم ٢٤

��: ا�7را%)  :��M1�� (;M ���
ي ��: ) ���M: دوري(أ�� ��Dة
"�م �S / ٢٠-١٥/ا*و�$ و%�دة "��ن ��:  �@41 ا�7ه

ارة ���  ا�7را%) و�L�1A آ��) ا���Mد ��1G_فXا� (Qار�@�ع در : �D (���[ة ا�

ارة و�bM \�ل ا�@1Xا� (Qدر

��� �F� (;Mل ا�@1
ة ا�]���)  آ��) (���1Mة ا��:�R*ا .(���% ���<
� 5�" ���Dل ا�; :روة و��X�� ا�:وري :��M1�� 
 ) e1��M� q���) %�$ أ�Rس �MX� ت���� .( ٢م ٤٠٠ا�

-  :�� :  "�م �S ا�#�1 �]�ف آ��) ا*�R:ة ا����1)١٥

1
ات ا*��>��م�<  ا آ�


 R�D@�ت ١��R  آ�

 آ� �R@�ت ا�;�����Rم ٤

 آ� �R@�ت ا��� ���Mم ٢

�١٥
ة آ�  -(���Mت ا������) ا�
���) >@C ا�
 . "�م أو آ� أR;�ع 5D ا�1

- ��
"S �7اد ا����) �1�;4 آ�� "�5 �#�
ر �
ة آ� أS�%�;R(: ا��1# � : (و�

١yات ا*��>��م ٥
1<  آ�


 R�D@�ت ٢��R  آ�

 آ� �R@�ت ا�;�����Rم ٦

  آ� �R@�ت ا��� ���Mم ٤

 


� �� 5D ا�� �( \��Fب ا���� :f Deficiency – Carance �g� : 

 


 : >�� ا6زوت[G*ن ا�����1
ات ا*��>��م N  و�:ة١٠٠ا�@��4 ، "���� ��&�D) ���1ن ا*وراق < ��#�. 

 

 

 

��) ���و��ن ) ا��eQ ا�M@�5( ���1ن ا*وراق : >��� ا�@�R@�ر�f ت�@R�D (D�&�� ����" ، 5�M@ ;ن ا������R�D@�ت ( 
 .(ا*��>��م



 

 

 

� �): >�� ا�;�����Rم  ]�;� ��D��1ن ��ا� 3 4��D 
[Gن أ���
 ا*وراق �c�  ����"ـ� :��M1���  و�:ة ��Rد١٠٠

K2O ن >�� ا�;���س "7دادN���1ر %��ً� ��� (Dا��� (�
 .5D ا�1

 

 

 

 


ش ��M@�ت ا��� ���Mم) ����S ا��
وق( ا(@
ار ا*وراق : >�� ا��� 7"�م��� . و��� ��Rآ��1 ، "���� 

 

 

 

 

 


ش  ا*وراق ��1ردة، ا���gر ���:ة و�#�ه)، �f�M! ا�;
ا% ا�7ه
"): >�� ا�;�رون���، ا���ور ���1") "���� 
(�
����Xل ا�;�راآC و�@�دي ���&) ا�1 PH (�@�
 .ا��

 

 .e;;R ا��F| وا����1 ا����
: ا�1@�ف ا*وراق

 


ارةXا�:\��Fا� ��X1�  ارة
Xا� (Qدر 

ارة � M< ([@A;�ً� ، و��1;� (Qم٢١در °$�gا�� (Qه5 ا�:ر  ،����;<z
 (Qه5 ا�° م١٨-١٦آ�� أن در _ً�� (Qودر ،�� �� $�gل  ه5° م٢٤-�١٩�)ه� %:م ا�� ا���g$ �� �� >��رًا ، ا���

5D رة���ا� :��� (Qوه5  إ�$ در (��Aو"�;4° م٥ا� (�M<*دي إ�$ ��7ق اs" (Qل إ�$ ه�� ا�:ر�)ا� ;�ت  وا��

اض�*�� (��)zا ��Rو �ً@��&. 


ارة %�$ ا� ;�ت ه� ���ن ا*وراق Xا� (Qض در�@A<ا ��Pد Sو�
�����ن ا*��. 

 

 :ا���1")

 S� 
gا�7ا�:ة أآ (��\
�1��D qM�� 5! %��ً_% ٨٠إن ا�R_;ا� q�;5 ا�D  ،�Gا�:ا S� 5<:�ا�� q�;ا� ����� �ً�
A�

")، وأه��� �� ه5 أ"]ً� %��� �#�[ P>1#�رF@اض ا�

"C1: ا*���� $�Mدي ا����
 ا��ي Botrytis ا��@S ا�

gق وا*وراق وا��Mا� $�% 
�c"ر��. 

 

 

 

�Gارة دا
Xا� (Qدر ]@�
� ��: % SG�Mا���اء ا� S� ��A1�� �ً["ا���1") أ 1�  Sو� ، (���Fا�� (Qا�:ر S% q�;ا�
 "�;e�D 4 ا���:\��Fل ا���X� م أن���ارة  ا��
Xإذا ���وزت ا� _ً��fم٣٠ ° S% q[@A<ت ١٢أو ا�� b;M�م 

 .�;�ب ا����ح

 

�:ا") ا�7را%):ا�
ي 5D ("��Mن ا����b���) ا*>�;w (FRا�� ("��Mي ا�
���R\) ا��Nس، ��: ذ�8 ��  

Installations . S�
 >]� ا��X��ل و���;� 5D :%�M" ا� ;���ت |�F�� إن  !f�M� $�% ���" :ا�7ا� |�F�1ا�
إ�$ ا>A@�ض آ��) ا����رة 5D ا���gر، إذ أن ا� ;�ت % :�� "�1Xج إ�$  ا*زه�ر، وا>A@�ض >M;) ا���:، آ��s" 8دي

�) ا�����

 5D ا�1D�1ا�  .S� ����% ��X" e<�D ا���gر إذا �

S� ة ا%1;�رًا:#� إ�$ ا���ء �7داد \��Fت ا��;< (Q�� ا���1رب أن i��
ت �jآ�� أن  أ ،(�<�gء إزه�ر ا� �رة ا�:�
1
ات ���1ر�) 5D ه��D $�%7ارة و�� .ا��
��) "#�[ %�$ ��Rط ا*زه�ر ا�
ي 

اzزه�ر و"��ن ا�����ع ا���م   �1
 5D ا���م 5D \�ر�٢ ;�ت ا��ا�: ا�����) �ـو�X:د ��i ا��
اQ�� ]Q) ا
1
ة ا�#�1 و>]� ٧٥ا��b�F1" (��X ا� ;�ت  �1
 ��ء �� ;�ت 5D ا�@�� و5D ا�7را%)١٣٠D S��1
 �S ا���ء وذ�8 � 

3
 %�$ ��:ل ا� 41. >�رة ��3ر أولs� ارة ا���
� (Qإن در Evaporation در آ�� أن ار�@�ع (�
1���
ارة Xا� (Q
 Sا�1��ص ا���ور ����ء°  م١٥-�١٢ (%
R S� L%�["  S� ���Dأن ر S�� 5D ات
إ�$ ° م١٥���:ار 3_ث �



٣٠Pإ (%
M7": ه�� ا�"P ل  م:����) "sدي%. ٣٠�\
 ا���gر و>�� ا��� $�% 
3s" (�
 إن >�� ر\��) ا�1

D $�% L�@Aي ا�
 ���") ا� ;�ت  1
ات ���1ر�) ه� �@]�إ�$ ز"�دة �
آ�7 ا*�_ح، و";:و أن ا��c � �Qأ S�
�����ء. 


وفj ]5 �� ;�ت و�f4 ا��رFMا� ]� bR� 1� ي
 5D ا�;��ت ا�7را%�) إ�$ ��ء ا�\��Fا� (Q�� إن   

C�Fا� ;�ت إن.ا� S� 
A;1ا� 41 وا� (�"
F��) إ��e آ��) �Q��  S) ا��X��ل إ�$ ا���ء ���دل �MGرة ا���ء 
وا�1
5 �
آ�;eا���ء &~��)D (�Gا�:ا �ً�;M< . 

5����1��) ا����Fة R_;ا�;��ت ا� S�� (����ن  إن ا�Q�X) إ�$ ا���ء ���ن ��#1" ��: % (�Q�Q7وا�;��ت ا� S���1"ا
�1�Q 5:":ًا و�@
دًا،R_;ء ا��F�آ��رو": ا� �� �D 5������ M;) ��;��ت ا����Fة �����Fء �S >�ع  �fن أ�� PVC و�

 .S��� PE ا��7دوجو��� M;) ��;��5 إ"1

 

��) ا� ;���ت و�������
�: 

 

 

 S�� %�$ ��Gط وذ�8 ��L ا��A! ��7و>�ً� ��ل ا��Mق و������ وا�: ��رًا 5D ا���D�Mت ��\��Fت ا����;< $�
�
 .ا���:

��ط= 5D �ً%�;� 
�c� 51ا� (Dزا�) ا� �� ا���>;�) آ��� 1�D ا��
��) ا*وراق، وأz :%�� �[Dزا���1 ه� 5D  أ�� ا����1
إ�$ أن ����  ا� ��ات ا���>;�) �1�� إ�$ �� آ;�
 �MG ���Dرة آ;�
ة 5D ا��
دود إ&�D) ا*و�$ � ��ه� إذ أن �
ك


FG S� :"7"وح �� ;���ت و
Q دي إ�$ إ�:اثs" (���Mا� ��ات ا� ("
F@اض ا�
�*�� ��1� .إ(�

:X�� 8وذ� (�
1�� (M�_وا�� (��@Mي إزا�) ا*وراق ا�
 . �S ا>1#�ر ا*�
اض وا�X��ل %�$ ���") �Q:ةآ��8 "�

 :�M< S�MX;) ا���:


ًا أو ���ن��f ن ا� ��ر��
 � �R;) آNن "�u (�~�;وف ا�
cن ا���ا��D�g) ا�]���) 5D (���f ا�;��ت  % :�� �
5D ردًا���1��) أو "��ن ا��� R_;ا� _ً��f ن��
 ا��:NDة ، �Dن %�: ا���gر "�u ا�;��ت .MX� �Qأ Sو�:�% S�  ر��gا�


ق ا����1)Fل ا����1Rا S��" �ً�%� ): 


ارة ار�@�%ً� آ;�
ًا و"��S أن "�M%: ���ر ا���اء Xا� (Qار�@�ع در b ا���") و�� (��\
ا���1") ���) �i�@A ا�
]�Fر ا��;u ��< $�%. 

:��M15 ا�D ()�G :�Q ��#� (�:Aأ%��ل ا� ��@ �. 

 (���<��
ق ا���Fل ا����1Rا��7(ا(. 


  7 ا� �رات ا�7ه
") "�M%: %�$ ز"�دة ا>��1ل أو ا>1#�ر u;�ر ا��F[ و"��Mإن هg< $�% ]�#" 5��1���
ر� وX�
Rا���� $�% ]�Fر ا��;u .ه�ا >��X� S�
ق ا�5��1 و"�Fى ا�:��� :ا��7 

5���
���R\) ه7از آ� Vibreur. 

 


غ(���R\) ه7از ه�ا�5 @� 
 (��Qز رش أو ��@�

�R��
ب [���
ة %�$ �G! ا�1���< أو %�$ ���� ا� �را��7 ا��:وي ��) ��% (\. 

 �g� �� اد ا��� i����1R���ل  ):�R8�1 أR= 5Mآ� �Dراآ��رو��1
آ�7 ) � . 7Qء �������ن٣٠

>��Mآ�7 ا�
� @C ا�1 :�R= 5M�1آD�< �1��. 

���:ل  ���
وآ��١٠-٥R ء /٣�� 
1�. 

 (\�R��
ش ":وي (��
 أو � (\�R��إ�$ ا�F1;�< ا�5Mء "sدي إ�$  ا"
وزول �[ اP>1;��و"��S رش ه�� ا���اد 
!�D رش ا*زه�ر b�"و (M<��1� 
�u ن ��3ر��و�� b رش ا*وراق و�G() ا�;
ا% ا����)، F�P;< ه��  �

C�F5 ا�D (����ًا ا��
�gر أو ا�;�رد آ�Xا�. 

��1XD��
ات ا�b��� 51 ا�; :ورة و\
ق �#Xوا� ("
F@اض ا�
 :ا*�

�fوا�:ة";:أ � @�� ا�� (wاء ر
Q��أR;�%�ً� �[ اA1R:ام >�L ا��
%)  ") % : ��jر ا*وراق ا�����X) ا*و�$ 
1
آ�7�� (R�Mو� ([u د") *ن ا�#1_ت��5  ا���fش ا��
�1
 أ"]ً� ا�M" �1#ا� :�� ، (XD��ا��
�@[ ���اد ا��

���:ل رw) وا�:ة آ� أR;�ع ����;�:ات ("
F@ا�. 

:�R= 8�1�R5 أMآ� �D راآ��رو��: % Pإ ("
#Xا��;�:ات ا� ���1M�Pو ،  (D�&إ S�"ه�ا و ،(��)zه:ة ا�#�
(XD�� ��اد ا��c�� ]� ا� �درة 
 .ا�� �(



\��Fزرا%) وا>�1ج ا� eQت ا�1$ ��ا�� اه ا��#�آ� وا����

 

�) ا�;�]�ء و��:د %�ا���� و�� �S� e;;M ا>1#�ر �
ض ���:-��� ا>1#�ر ا�� ()�G 
@)Pا \��Fوة ا� ���) اوراق ا�
���
�) ا�;�]�ء  وا�#�1") و%:م و�Qد زرا%�ت�� ���M� 5Dت ���1���M" ( ���� ا��S� ("�f ا��\��\ .-�Gوات  �:ا
ا��

 (g":X�� (�":ا�7را%�ت ا�� S� (��)Pا>��1ل ا (���Rو .-(D
��i ا�7راع ��)P �ف ا�� �(;R وا��Q��1ت آ�  %:م ��

اض وا�DPت وآ�@�) ���و���1 ��
D) ا% ( S� L ا�RP:ة وآ��8 %:م�P�� (��)Pاض ا
 %:م ��jر ا%
اض-. 


 ا��1#) �% S� ة
�
 5D ا%��ر �;@)Pوراق اP: ا�س ��
�@� (��)Pت  %:م-. ا�Qدر ��X1� Sد ا( �ف أو ه��Qو
 ([@A أو ا�� (�@�

ارة ا��Xآ�-. ا��#� \��Fوا�1� �[ % : ز"�دة ا>�1ج ا� >"�M1ا� .  

ا�Q��1�Pت \��Fا� S� :�Q ل��X� 5 ا>�1جD ة
3sا�;�~�) ا�� . 

(�G� وف ا��
cا�  

 

 S��1
اوح � $�gارة ا��
Xا� (Q1:ل ، ودر�� mDدا ��� \��F�1ج ا�Xم٥ ٣٠-�١٥  (Qدر q[@A<ا� �� إذا ا L�"و ،
 S% ارة
Xارة٥ ١٠ا�
� (Qث %�: در:X" Pم ، و  S� �fا٥ ١٣ا
Xى و��دى ا�
�رة ا��
�@�) %S م اM< P;) ا���: ا�;

3
 %�$ درS"��� (Q ا���gر م �@#�٥ ٣٥s� : آ������1$ ا����وآ�ا ��Rط ا���: ا����
  %���) ا�4���1 واGP��ب و
S"��� ا3 �ء ��&�@A<وا S"��15 ا�D ب��
 �D (M<��1$ ا�S"��1 %�$ ا���gر و"sدي ا��1�u >\� � ر��c� ر��gا� . 

 
3�1" P \��F5 ا�D :��وا� 
��Fل ا�@1
ة ا�]���) إP أن ا>A@�ضوا�71ه�  S� ر��g�1ى ا�X� $�% 
3s" ءة�&Pة ا:w
Sرو����  . S���1�D ج، ا�

(;R� ا�� (�
  ا�1

 

(� �Fو�1$ ا� (���
 5D ا>�اع �1�:دة �S اPرا&$ �:ا") �S ا�\��Fا� �����دا  ���د ا� S� ه���G ط
#� (���gا�
��X1ف و�
 ا�����) إ�$ �: �� 1XD$ درQ) ����) ا� وا�
اض ا����ل و���ن �Q:ة ا��\��F٢y٥ EC  $F��

i@A " ا:�Q P��X� 8ذ� S% (ا����� (Qر"��� آ��� زادت در:� . 

 


وات ر���M) ه5% ]� 5D ار\��Fوة�7رع ا�
% ��� (;R� ا�� Sف ا���� )Pا 
ة وا���د")  اه�ا���@�) ا��;

ة �Xوة ا��
��� (D�&z��
زع �)qXوا�("�1# � ;fPةا
�و��1Xج آ� %
وة ) �) ��S ا��
وة ا�#�1") وا���@�) ا��;

 ا( �ف وه�L �� S أوc�� ن��  ا�1$ �7رع 5D ا���X  ه��R� " S;�� وا��:ول ا���1$ "�&4 ذ�8 �[ ا���\��Fا�
 �X:ودة\��Fف �1;[ ����%) ا( �ف ا��#�  ا� �� ا��

 

 

 

 

 

(�:Aت ا�7را%) وا�����% 

 

 

 

 

 زرا%) ا���1#

 

 


اض �G() ا�@�
و�R)ا�Rس �Pا S� (���G ة:�Q (�1w ا>�1ج \��Fل ا���X� ح��< ..  S� �1#������ا "�b ا�� �") 

اض�Pا S� ("زرا%) ا��#�1 ا%:اد و����7 وزرا%) و��� �;f $��1ا%$ ا�
 :وا�DPت ، و"

 را%�ت \��\ أو ��ذ>��ن f:"�)ا�;�ع دورة 3_�3) وا��1Gر ارض ا��S� (���G �1# ا�X#��| وا� �����دا و���:ة %S ز -

. 

- :"� "Pا :�;�� |��#X�����ءة �� q<ا�7را%) اذا آ� �;f �1#20 رش ارض ا�� Q / S� $#A" ء واذا آ�ن�� 
1�
:���1 ا�
ش �D دا����� ��� ��1� .ا��;�:ات ا��A() ا���($ ��� &: ا� ������دا ا(�

- �D 
��R (D�&5 ا@�
اط/ آ�R٢٠@�ت ���:ل %:م ا&�D) اى ا�R:ة ازو��) و"�f  �[@"�1 ا3 �ء ا�7���1 و#�




"q ا�7را%$ Pرض ا��#�1 % : ا�7���1 ���:ل  ا�RP:ة ا��ر& (��� 5D (�f�L ا�#1_ت ،آ��8 "�($;���&�D) ا�
١٠ 
اط/ آ��f 

- (��\

ى و%:م ز"�دة ا���� . ا�� �") 

- ��1R_;ا� (�;fPا qX� ة
�
وف ا�;�~�) ا�5D ("��1 اP"�م ا�:اS� ("��X�� (�  ، (~Dزرا%) �#�1 ا��
وة ا���@$ ا��;cا�
�) أ�� �#��� ا��
وة ا� ��$��
 ا�� @� ����u أو ا�#�ش �"
QPا S� (�;f�� (�F�1ا%$ ا�
�D ("�1#وا�  (�;fPا L#و%:م آ

(�F�1ا%�دة ا� �;f $��fش ا��

Q) وا�Xوف ا�
c�� Pا . 

- ��
"Q (@�@G (�;\ q:ا ;���� 
 .  اوراق �����)٣-٢: ���"S ا�1�@�

�����ا>$ - b�Aس ا���� q�;ا� (~�� 5D Sور ا������ . زرا%) 

�1��) �:ر"��� -R_;ا� (�;fPا ]D
�
ة ) %�� ا�f (�M�1;� >�� ا�#1_ت وذ�8 �
وة ا���@$ ا��;����و� [ ا�
ى f;� ا� �� ) 
1
ة @������S ، و"@]�   �) ، وD$ ���) ا���ا>$ f;� ا� �� "��� ��Pرا&$ ا�٢٠�F-١٥ا�
���) ، و  ا"�م ��Pرا&$٧-٥


 R�D@�ت ��Mل ا���X����: ���Xل  f;� ����[ و>�� ا�#1_ت% ١رش ا���1#  q"
;���������S وآ�ا ��@�
 ا���1# 

 R�D@�ت ���م��Mا� . 

 

 

 

 

 


ق زرا%) ا��#�1 وآ��) ا���1وى\ 

 

 

 ا�7را%) 5D (�ا>$

 

��ور واذا آ�>q ا���ا>$٥٠-�٣٠$ 5D ���) ا�����1X� Sج اPرض ��ا Q   3 (�
�Pا S� ���Mu 1" (���1M�
 Sل ا�@�ر������X� 5D ��M���
ه� ��F�٤٠%  C٣٠أو آ��راآR٣/  3 L�@�1�� ه�
1
 ��ء ��:ة C�G د��f< و� #��

(~�� �;�� $�Pآ� ��;��Aد���1 و���� b�"و b�Aس ا���� q�;ا� : 

��q ��س  (���
��آ��٣+ �D ال�Q  q)د ا���ء�Q5 وD ا:�Q C<��1وا� !�Aا� ��درة �_ط  1") + 4  ٤٠٠+ آ�Q 

 R�D@�ت ٥٠٠+ �R@�ت >#�در ��R Q  +٣٠٠Q   م��R���� �R@�ت ����M uم ٣٠+ �R@�ت Q +أو ٧٥ q�� � Q 


 و"1�Fن آ��M��! و�1
ك ��: ا�A ا��Q !�A:ا و"��S اذا�) ا�����ت ا����
ة 5D ا���ء واA1R:ا��� 5D %����ت ��
��٢٤ا�b���1 ��:ة �3 ��;� ا���ا>$ و�7رع ا�;�ور  (%�R   $رة %�$ أن "7رع ��ا��� S�%١٥ Sر���;� � �% 

]�f
5 ���ن �
�@[ %S اPرض 3 ا�
ى �bM ا�Q�X) و"
ا%$ A1RP:ا��� 5D %����ت �D $<ا��� �) و��&[ ا���ا 

 .  ر"�ت٤-٣ا������X ا����") �
ة آ� 

FR 5D (%5 ا��اضا�7راD ر� 

 

 

 

���� ا��اض  (@�@Aوا� (���
 ٢٠ا��Pاض �FRر %�$ ا���د   �1
 و"��� دا٢�G×٢ أو ١×1�٢ 5D اPرا&$ ا�R
 >���
 ا�;�ور g أو١و� $�F��� $F�� 3 R  bM� ى

 ا��Pاض ������� وا��uء و!;�ا�
�� �[ ا%�Fء ا�
") اPو�$ 

(Q�Xا% ا� 
 ا���
ى �Fء ���") ور�f) %�$ أن "��ن ا�:ه�و% : &�L أو ا(@
ار ا�#1_ت "1)� ���� . 

 ا�7را%) %�$ �FGط

 

 

���:ل  !�FA1ا� 1�D (���3 (� �\ رضPا q<م اذا آ�:A1M�١٤ �FG/٢، (;�f   !Aا� $;<�Q $�% ر�FR 5D (%وا�7را
����F$ أو (�F�1ى وا����ا� `�g5 ا�D ]# ��� . ا�
�� و"�b أن "�� ��ء ا�
ى ��;�ور 

 ) %�$ ���\bا�7را%

 

 



ض �1�� b\��� ������S ا��FMر %�$  �A1M:م 5D اPرض ا��F �) ا�A�;) ا�S� (���A ا�P_ح  (D�Mوا��



 (;F�ى٢٠-١٥ا��
3 ا� (�F�1وزرا%) ا�;�ور وا� R  �1ى ا�;�ورM�� و(�ل ا����� b�" (���1ت ا��"
ا���: و5D ا�
S� $وه ]# ���
ق ��: ا���ا>$ Fا� �[Dا 

 �وىآ��) ا��1

 

 

 Sا��� (��� 5D رضP�1ج اXا>$٥٠-�٣٠�) 5D ور �7رع�� Q  . 

 

- (��M� 5@�
ام ��ور " 1w �1_ت �Q �1 ٦-٥آ����� �g� ى
[Aودة ا�:X� ف� )P5 اD 8ان وذ�:D ٨٦ $R�" ، ٩٧. 


ام ��ور " 1w �1_ت ��@��M�� 5) –اP( �ف �f") ا� �� ��Dراد":  -Q ا٨-٦ ����%) ا���ر� : آ���:D ن . 

 

�) ��7را%)
 ا%:اد و����7 ا�1

 

 

 


ث اPرض �Q:ا و��M"��1 وازا�) �� ��� ��A� S@�ت زرا%�) و"
ا%$ ا�;�ع�  S�� دورة 3_�3) %�$ ا�fP أن �
 : وا3 �ء اP%:اد وf;� ا��FA1! آ���R��G $��1) وا&�D) ا�RP:ة f;� ا�7را%)

 

- f د��Mا� 

ات وا� �����دا ا&�D) ا���Mد ا�;�:ى ا�����ر و"1 آ�#Xا� i����ور ا�X#��| و S� ��A1�� e1D�&ا �;
$�Pآ� : 


ة أو آ��) 5D \;��ت ���1;�دل �[ ����Aت ا��7ر%) -@� 5D د��Mا� ]&�"  ��X1ة %�$ ا�:%�Mا� ;���ت ، و��� �"���و

 R�D@�ت ٢٠+ زرا%$   آ� آ;
"٥٠qوا1RP@�دة "]�ف ��R ��Rد و"��b  آ� �R@�ت >#�در ��� \S ١٠+  آ�

1
ة ��Q S:ا@� (����) و��F$ ا��\

 ا�D�� ]ف٤-�٣�[" 3 ��X1ر �1$ ���م ا���w   ل:��� (�
 ��@:ان ٣م٣٠ -1��٢٠
�_را&$ ا�
���) ���A\� �[ ا�R:ة �� f;� ا�7را%) آ��P$ وD  (��� 5D:ان / ٣م٤٠-�٣٠_را&$ ا��F �) و���:ل 

 :��Rد ا�:واSQ "]�ف >�L ه�� ا����) اA1R:ام

 

 ا&�D) ا�RP:ة ا�����و") f;� ا�7را%)

 

 Pرا&$ ا��:"�): اوP5 اD (%ا�7را �;f �� ة:�Rا (D�&إ : 

 

 

 


اء ا��FA1! ا�� �L ��� bR أو ا���S �]�ف ا�RP:ة ا����1) ��� D:ان -Qا �;fرض وPا3 �ء ����7 ا :- 

 

١-�Mآ� آ��) ا� (D�&ا 1" (X&]�") ا����ة ا�:�RPا (D�&5 ���) اDد  �د��M���$1 "1 �Q eF�G:ا � $��@R�@ا�

 R�D@�ت ا������Mم ��@:ان٤٠٠وه5 ���:ل  ا��]�ى و���ن �1M� 5Dى �Qور ا�#1_ت��R  .  آ�

٢- (D�&5 ���) ا�7را%) اD١٠٠(�
�1
"� %�$ ��A� ��X@�ت 5D ا�1�   آ� ��Rد �R@�ت ا� #�در �1 #�! ا�;

٣- 5D ة %]�") أو:�Rا (D�&5 ���) %:م اD("أو %���) ا���� ("

 R�D@�ت  اPرا&$ ا�����Mد ا���R (آ�� (D�&ا 1"
S�1"و�M1� S�1�Dد $�% (����� (X&و�$ % : ر") ا���Pا (�D:ا� ]� (�<�gاد وا�7���1 وا�:%Pو�$ ا3 �ء اPه�ا  ا ، ��"�Xا��

 (D�&ا �[@" e<إ�$ ا (D�&P�� . آ� �R@�ت ا�;�����Rم ٥٠+ ا3 �ء ا�7���1   آ� آ;
"q زرا%$ ��@:ان١٠٠

 : ا&�D) ا�R:ة �� f;� ا�7را%) 5D اPرا&$ ا��:":ة: �3>�� 

 

 

 

 >���
ا\� ا�
ى وG S5 ا��آD �D ��%  و"]�ف ��A� e�Dط ا�RP:ة٢٥"1R  ا:�Q (�
1��� b��� أن $�% (��Pا
)(�
 : آ��P$ وذ�8 ��� D:ان وه$) ��A! �[ ا�1

 


 R�D@�ت أو >�L ه��  ٤٠٠+ أو >�L ه�� ا����) ���R Sد ا�:وا��R  SQد ��:ى ���X1 أو ����ر ٣م40��R آ�



 ��
 آ� �R@�ت ا��� ��Mم و��: أن ��A! ١٠+ آ� آ;
"q زرا%$  150 + آ� �R@�ت ا� #�در١٠٠+ ا����) �S ا�1
(�
1���
اء %���) ا�7را%)٤-٣"1 ا�
دم %���� و"@41 %���� ا�
ى ��:ة  �Q:ا Qا �;f ت�%�R  . 

 

 ��FA1! و��D�Mت ا�7را%)ا

 

 

 

-  �1�� �g� ود:Xف ذات ا� �� ا��� )P٨٦ا- $R٩٧ وا��� !FA" ط ٧�FG  /ا�7را%) ٣ (D�M� ، (;�f ٢٠R. 

 

�$–اP( �ف وا���FR�1� S) ا� �� ��g آ��R روك  - S"
1Rا -$� S"
1Rا 
��R  –  
 ٢/ �FGط ٧ه��S ��د"
��S ا� ;���تD�M� ، (;�f٣٠) ا�7را%)  R  . 

D�M� ، (;�f) ٢/ �FGط ٦ ��Dراد": و���) ا���FA" S! –اP( �ف وا����f S") ا� �� ��g ����%) ا���ر� :  -
٤٠ا�7را%) R 

 

 


ق ا�7را%)\ 

 

 

 


"�) ا�7را%) %�$ \ Lf�1و� (�@�

ارة ا��Xت ا��Qد"� �:ر�@� 

 أو 5D ا��;�ح ا�;�آ�cا� :��
اء ا��1# Qا �[@"
 .���) ا�#�1) وqf ا�7را%)

 ا�5D �1# و�Qد ا���ء

 

 

 $�gا�#1_ت ا�� bR� �) (�1#١٤-١٢\�ل ا�R  (:�Q رى�Q ذات ����ع . 

 

ا��cD�X) %�$ ا�����%) ا���رى  "1 رى اPرض %�$ ا���دئ و�#�1 ا� ;���ت 5D ا��g` ا����ى �S ا�A! و"
ا%$ -

")  و%:م ا>g �ء� P%�$ و�q�;g ا�#�1) وا�7را%)X;ا� (#"
��� (%�$ ا�(�@"
A7را%�ت ا���@�) وا��� (;M ((#"
 و%�$ ا�


ة�  . ا��;��) ��7را%�ت ا�#�1") وا���@�) ا��;

 (�

 ا�RP:ة وا�1��ص �
ارة ا�1�Aو� ��X� $�% ة:%�M��� (%ر") ا�7را �;f (�
اء ر") آ:اQو%���� "@]� ا
��1�;gو� . 

:����� ا�7را%) 

 

 

 

 
G�� $1ا� 
�;� ا��Xا�#1_ت ذات ا� bR� ������ و% :��  ��%: >���� أو ا�1$ زاد (�1 رى اPرض ر") آ:ا" ���Dو
4�M" >��� :�����
ث �1 ا�7را%) X1M�  ى
 ا���Fء ����� 3 ا��X"ق و�Mا� S� 7ءQل ا�����ع ا���رى و�G:�


ةw�;�  ل:��� (�F�# � د��R (�Dد (D�&ا S����ار٥٠و"� �#�;� . ا� ;���ت آ� �R@�ت >#�در �

��;�ت ا�7را%)زرا%) ا��� #1_ت ا� ���) �S ا���ا>$ 

 

 

]Dأ�� د >"
\ S% (�1#ا� e���b ا�#�1) ا��ى � �� � �X�1 %�� �Qر (��
ة "  b�gا� S� (� ��ا� �@Rا S� b��ا��
�;f ى

اء ر") آ:ا�) وه5 اDP]� أو ٤٨-٢٤ا�7را%) ��:ة  ا�M@�$ و"�M%: %�$ ذ�8 � [ ا�Qا :�� 1� :fو (%�R 

�:ون  $�%S� (�F�# � (�Dد (D�&ة و"@]� ا
w�;� (%م ا�7را��� :����Rد >1
ات ا� #�در ا��م ا�
ى  أن "1 ا�
ى 
S5 ���) ا���D ()�Gار ا�#�1) و��� �#�;�� . 

]�f
 ا�1

 



 

]�f
1�� ����G ا%�دة 3 :�f
� (�"
\ �[@� Pا��#�1 أو ا���ا>$ و C@< S� ا�#1_ت S� (;���ا� ;���ت ا� S5 ا��آD 1" . 

|��#Xا� (XD�� ا��7"< و�

 

 

>"
\ S% �� � ��A1ا� b�" اض ��ا
�Pات وا
#Xدر ا>��1ل ا���� 
FGا S� |��#Xا� : 

 

�#)٣-٢ ا��:وي وا��f7) اPو�$ ��: ا��7"< -
G 5 (�رةD (%ا�7را S� ]���Rا   |��#Xا�#��ق وازا�) ا� :M�
�) ا�7Q ��< ]� |��#Xء �S ا�
"#) ا�;��F) ������) �[ "��� و"1 ازا ٢٠-١٥ ا��f7) ا��g>�) وا�g��g) آ� –ا����
ة 


آ) ���� ا�
ى و"@]� ����<X� 
w�;� 
�u ]&5 وD ن ا� ;���ت��� $1� !Aا� S\��
اء ا�
ى ��: ا��7"< �ـ  Q٣-٢ا 
()�G7"< و��� >�;F� اء
Qى ا"�م آ��8 "@]� ا
 . اذا آ�>q ه �ك دD���R (د �Rف �]�ف �$1 "��� S�f ��1�F;� ا�

- S���D (���Xا� |��#X���ا�
ش f;� ا�
ى ا��ى "M;< زرا%)  ���XD) ا�X#��| آ���و"� اذا آ�>q اPرض ����ءة 
 b��1R دة���
ة w�;� ل ٥٠٠ا�#1_ت:��� ١y٧  

�wش٢٠٠/ D:ان / �1���1
 ��ء �  . 


ة و� ���D� ���FG (�Fط ا�7را%) ���;_8�1R وذ�5D 8 ا��
وة ا�#�1") أو ا���@�) -��FG $Fط ا�7را%) ا��;
���;_8�1R �[ و�Qد ا��آS �7را%) ا�#1_ت  :%�M7را%) ا�#1_ت و�� Sد ا��آ�Q8�1 �[ وR_;��� (�"
Fه�� ا� :%�Mو�


"�) %�$ ا>A@�ض �7ه
 ا�P_ح ه��Fا� . 

 

 ا�
ى

 

 

 



ارة و%�Xا� (Qرض ودرPا (��;\ bM� $�% �:%�� د:X1" c1 ى ا��
وb�" P . �� ا� ;�ت و�
��) ا�  "
ا%$ ا�
 . ا>1#�ر ا�����ع ا���رى ا�1��F| ا5D P ا�
") اPو�$ ����M%:ة %�$

-  5��Xء و%�$ ا��M5 ا��D أو 
��ن ا�
ى 5D ا��;�ح ا�;�آ" L��ا� 
�w5 اD: و��وا� 
ا�c1<Pم 5D ا�
ى % : ا�71ه�
�����ء b\��ا�� 
�u و%:م 


ة "
ا%$ %:م ���F| ا� ;���ت -�1
اتاP( �ف وا���S ا��;D 5 ا� ]� و�����D  �[ ا") ا�:� 5D ى
و"� [ ا�
ى . ا�
%5 ٣٠��: ���"S ��ا�$ D 8ر وذ���gا� S� ة
1
ة ا���[ ا����D ذات Sف وا���� )Pا (��� . 

3 اwP;�ع و�G() ا3 �ء ���"S ا���gر و�:ا") ا� ]� Pن ذ�8 - |�F�1م ا�:%  >�#� S� :"7� $1ا�� ا���ا� �S اه

ف ا�7ه
ةا���gر وا>1#�ر\ S@% ض
 . ا���$  �

1
ات ���1ر�) % : و�Qد >S� (;M ا�����) -D $�%و $��Xى %�$ ا�
 . ا�

 

:��M1ا� 

 

Pاو :
����� 5D اPرا&$ ��c< qXم ا�
ى 

 

 

 

-  ��"�Xح ا�#�1 و% : ر") ا����< :�� آ� �R@�ت ٥٠+�R@�ت >#�در   آ�١٥٠"]�ف )  "��� �S ا�٣٠�1#-٢٠(

 R�D@�ت  آ٢٠٠+ (������Rم ��R  . (5D ���) %:م ا&�D) ا����) آ��� ا3 �ء ا�D 7���1:ان وذ�8/ �

 

-  (���Mا� (D�&Pا S� 
�w :�� آ� �R@�ت ������Rم ١٠٠+  آ� �R@�ت >#�در ٢٠٠ "��� �S ا�#�1 "]�ف ٦٠-٥٠
 . D:ان/ 

-  :��1
ات >#�در ١٥٠ "��� "]�ف ٩٠-٨٠<  . D:ان/  آ� �R@�ت ������Rم ١٠٠+  آ�


 ١٥٠"]�ف ��: ا����) اPو�$  -�Q ات
1< 5D ���) ا�7را%) 5D  %50 و%���� "�b ز"�دة.�S اPرض /  آ�
 (���

";�  و5D ���) اA1R:ام ه��f S"). اPرا&$ ا��� (D�&Pات ا
 . (ر") ور")(و�]�%@) %:د �

 (>�cم ا�
ى ���1 ��!(اPرا&$ ا��:":ة : �3>��

 



 S� (���1ت ا������� D:ان)  �
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   التي تصيب البندورة في فلسطيناآلفات
 
۲۰۰۸  
  

تصاب البندورة بالعديد من اآلفات واالمراض كالحشرات والعناكب والفطريات والبكتريا 
والفيروسات والنيماتودا باإلضافة لألمراض المتسببة عن نقص العناصر ومنها ما يتم التعامل 

د الزراعة وال يعني ذكرنا لكيفية العالج بالظروف معه قبل الزراعة مثل آفات التربة أو بع
الكيماوية أننا نلغي أهمية الطرق األخرى الغير ضاره لإلنسان والبيئة كالمقاومة البيولوجية 

والطرق الزراعية وغيرها من الطرق اآلمنة وسوف نستعرض أهم اآلفات التي تصيب 
  :البندورة بعد الزراعة وكيفية معالجتها وهي كما يلي

  
 :اوال االمراض الفطرية 

 
 :  البياض الدقيقي ۱

الهامة التي تصيب البندورة و هو ينتشر طوال العام و تشتد االصابة به عند  من االمراض
  درجات الحرارة في الربيع و تقل االصابة عند انخفاض الحرارة ارتفاع

 حال المرضوالزراعة البعلية والري بالتنقيط تساعد علي استف كما ان الجو الجاف
  

 : االعراض
 

 
 

على السطح العلوي  االعراض االكثر شيوعا هو تكون بقع خضراء باهتة الى صفراء المعة
للورقة واحيانا تكون  السفليلالوراق كما في الصورة كما قد تتكون بقع ميتة على السطح 

 . ذات دوائر متراكزة كما في اللفحة المبكرة
تتكون طبقة دقيقية خفيفة على البقع من السطح السفلي للورقة وفي الظروف  من الممكن ان

لتطور المرض من الممكن ان تتكون كميات كبيرة من الجراثيم الكونيدية و حواملها  المالئمة
 . سطحي الورقة على
 . راق المصابة بشدة تموت ولكنها نادرا ما تسقط من النباتاالو



 
 : المسبب المرضي

 
 

 syn. O. taurica او Oidiopsis sicula الطور الكونيدي او الالجنسي للفطر هو
عادة من الثغور  وم يتواجد عادة داخل نسيج الميزوفيل للورقة وتخرج الحواملو الميسيلي

واحجامها متفاوتة اما  حاملة الجراثيم الكونيدية والتي يكون شكلها كمثري او اسطواني
على شكل سالسل او  الحامل الكونيدي فيكون طويل ومتفرع و مقسم و هو يحمل الجراثيم

  بشكل مفرد
رؤية هذا الطور في المختبر  ومن الصعب Leveillula taurica فهواما الطور الجنسي 

 حيث انه يحتاج الى ظروف خاصة لتكونه
 

 : المالئمة ودورة المرض الظروف
والكونيديا خفيفة تحمل بالرياح و تحط  الفطر موجود طوال الوقت على مدى واسع من العوائل

يل حيث تخرج الحوامل الجرثومية الميزوف على العائل حيث تدخل من الثغور وويستقر في
  والجراثيم من الثغور ايضا

 درجة مئوية يتطور المرض اكثر عند ارتفاع ۳٥ – ۱۰عادة على درجة  تنبت الجرثومة
 . و عادة ما تسرع من موت االوراق  درجة۳۰الحرارة عن 

 
 : المكافحة

  للمكافحةة مهمة جدامصاب  بالقرب من مزارع باذنجان او بندورة او فلفلةزراعال عدم إن 
 : ويجب اخذ ما يلي في الحسبان

   نبدأ بالرش مع ظهور المرض  ۷حتى نهاية شهر  
 اسابيع في حالة الزلراعة ۳ نبدا بالرش الوقائي عندما يكون عمر النبات ۸ مع بداية شهر 

  اسابيع في حالة الزراعة من بذور٥من اشتال او 
   ايام۷ – ٥كل  ند ظهور المرض وع يوم۱٤ – ۷يتم الرش الوقائي كل 

 
 : يمكن استخدام المواد التالية

   ايام۳وفترة االمان = للدونم  cm3 ۷٥  ۱۰۰أوفير بمعدل 
  ايام۳االمان  وفترة " ۲م۱۰۰۰" جم للدونم ۲٥بايلتون بمعدل 
 ايام ۳وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۷٥شفيت بمعدل 

  ايام۳وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۷٥بايفيدان بمعدل 
  ايام۳وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۱۰۰بمعدل  ليثريل

  يوم۲وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم   حم٥۰  ۳٥مورستان بمعدل 



 وفترة االمان صفر " ۲م1000" مراك كاليفورني بمعدل لتر واحد للدونم
 14  االمانوفترة " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۱۰۰سستان بمعدل 
  ايام۳وفترة االمان "۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۱۰۰سبرول بمعدل 
  ايام۳وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۷٥أتمي بمعدل 
  ايام۷وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰"للدونم  cm3 ۸۰فكترا بمعدل 

 يوم ۱٤وفترة االمان  " ۲م۱۰۰۰" للدونم ۱%هليوجيفريت بمعدل 
  وفترة االمان صفر " ۲م۱۰۰۰"م للدونم ك٤ بمعدل۷۰%تعفير كبريت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Leaf Mold  كالدوسبوريوم او العفن القطيفي او ۲
وهو من االمراض الخطرة خصوصا في وجود الرطوبة  Fulvia fulva يتسبب عن الفطر

 العالية
  : االعراض

 

 
ثم ينتقل الى  الجزء الوحيد الذي يصاب عادة هو االوراق واالوراق القديمة تصاب اوال

مصفرة على  اق االصغر وتظهر االعراض االولية على شكل بقع خضراء باهتة اواالور
االصابة قد  السطح العلوي ثم يتحول الى االصفر الواضح معحواف غير محددة وعند اشتداد
مصفرة  تتحد هذه البقع وتؤدي الى موت االوراق اما على السطح السفلي فتكون مناطق

اتجهنا الى   اللون ويكون اللون اكثر تركيزا و عمقا كلمايكسوها عفن قطيفي زيتوني الى بني
 . مركز البقعة

االزهار والسيقان و اعناق االوراق  االوراق تتجعد و تذبل وممكن ان تسقط احيانا تصاب
الصغيرة فقد يتكون عليها بقع متعفنة  واالزهار وقد تموت االزهار اما الثمار الناضجة او

 . غير منتظمة و قد تعم ثلث الثمرة اقي و تكون ذات حوافسوداء جلدية على طرفها الس



 
 Causal Organism المسبب المرضي او

ولونه اصفر برتقالي الى  Cladosporium fulvum او Fulvia fulva الفطر و هو
قطيفي تخرج الحوامل الجرثومية من الثغور و هي غير متفرعة وهي ضيقة من  بني له مظهر

لجرثومة لونها بني فاتح او داكن ممكن ان تكون مقسمة او غير اعلى وا تحت وتتسع من
   حواجز ولها سرة كثيفة۳الحواجز من صفر الى  مقسمة وعدد

 
  دورة المرض والوبائية

Disease Cycle and Epidemiology 
تنبت الجرثومة عندما تكون الرطوبة النسبية  يحتاج الفطر الى رطوبة عالية و ماء حر حيث

 درجة مئوية ونادرا حتى ۳۲ الى ۱۰٫٥من  تحدث االصابة في مدى حراري % ۸٥اعلى من 
   درجة۲٤ – ۲۲ درجات و يحتاج المرض كي يتطور ٤

وتنتق الجراثيم  ينشا المرض من البذور او االجسام الحجرية او بقايا النبات التي يترمم عليها
  الرياح او الحشرات العمل اوالكونيدية عن طريق المطر او طرطشة الماء او العمال وادوات 

 : المكافحة
 :التالية تخفيف الرطوبة والتهوية واستخدام احد المبيدات

  ايام۷جم للدونم وفترة االمان له ٦۰بنلت بمعدل 
   ايام۳جم للدونم وفترة االمان له  ۲٥۰داكونيل بمعدل 

  % ٥. بمعدل ۳٥ناث
   ايام۷  للدونم وفترة االمان له۳سم ۱۰۰  ۱٥۰فكرا بمعدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Late Blight اللفحة المتاخرة او الفايتوفثرا  ۳
الحقل كله خالل  ينتشر عادة في الجو البارد الماطر ويسبب خسائر فادحة وقد يقضي على

 . فترة وجيزة اذا لم يعالج
 

  : االعراض
 

 
تتشابك لتغطي جزء  تتكون بقع مائية لها لمعة الزيت على السطح العلوي لالوراق قد تتسع او

الرطب يقابل هذه البقع  كبير من الورقة تتحول هذه البقع للون البني او المسود في الجو
النموات على السطح  تكون هذهنموات زغبية بيضاء الى وردية على السطح السفلي وقد ت

  العلوي
  ما تذبل وتجف و تموت تتحول الورقة كلها الى اللون البني او المسود وسرعان

 
القعة الساق فيجف   مسودة وقد تحلقتتكون على الساق واعناق االوراق بقع بنية داكنة او

  ويموت وتموت كل النموات المتفرعة عنه
بقع سوداء زيتونية وقد تاخذ لون القار وعادة ما تكون جافة ومتصلبة  اما على الثمار فتتكون

جزء كبير من الثمرة وعند توفر الرطوبة تكسوها نموات الفطر البيضاء  وسطحية وقد تعم
 . تتعفنتتشقق و ومن الممكن ان

 



 
 : المسبب المرضي

و هو يكون جراثيم  Phytophtora infestans الفطر الطحلبي يتسبب المرض عن
وف الرطوبة والبرودة تنبت مباشرة وتخترق النبات او في ظر اسبورانجية ليمونية الشكل قد

جراثيم متحركة او زوسبورز تخرج هذه الجراثيم وتسبح في فيلم  ۸يتكون داخلها اكثر من 
 R – 1 او االكثر خطورة R  0 بالمرض وهناك ريس او ساللة صفر ماء و تسبب االصابة

 
  : الوبائية واالنتشار

 القمامة التي تحوي بقايا النباتات المصابة الكبيرة او اكوام مصدراالنتشار االولي هو النباتات
البرية او الحقول المجاورة او الجراثيم البيضية تنتقل و تنتشر الجراثيم  المصابة او االعشاب

  بالرياح او طرطشة الماء ويمكن ان تنتقل داخل المزرعة عن طريق الرطوبة الحرة عادة
 – ۹۱ال   نسبية عالية تتجاوزالجو المثالي لتطور المرض هو ليل بارد ونهار دافئ و رطوبة

  درجة مئوية هي۲۲ – ۱۸مع رطوبة حرة ولتكون الجراثيم االسبورانجية هي  % ۱۰۰
  ۲٥ درجة مئوية و النباتها ۲٦ – ۳الدرجات المثالية وقد تتكون السبورانجيا من 

ور لتط  درجة مئوية النباتها اما۱۲درجة مئوية اما بالنسبة لل زوسبورز فانها تحتاج الى 
   درجة۲٤ – ۲۱انبوبة االنبات أي االصابة فانها تحتاج الى 

 .يعالج ويتطور بسرعة في الجو المالئم و قد يقضي على المزرعة كليا اذا لم المرض ينتشر
 

 : المكافحة
 يراعى ما يلي

بالتنقيط أفضل من الرشاشات ويجب استخدام الرشاشات في الليل فقط وتتوقف عند  الري 
 الشمس بزوغ
 المبيدات الوصي بها تفيد ضد الترناريا 
 %۰٫۲ – ۰٫۳الوقائي كل أسبوع بتركيز  في المشتل نقوم بالرش 
  منكوزيب مانسيدان٬ مانكوزان٬ مانكوتيل٬ هي مركبات 
 لتر في ۱۰۰أكثر من  توصي الجرعات العالية للنباتات الكبيرة أما النباتات التي تستهلك 

 لتر محلول۱۰۰ تعطي مع الرش فان الجرعات الكبيرة
   اسابيع۳  ۲ورادوميل ال يستخدم أكثر من مرة كل  سندكور

 : التالية يمكن استخدام احد المبيدات
  ايام ۷ جم للدونم وفترة االمان باليوم هي ۲٥۰  ۱٥۰بمعدل  % ۷۰انتراكول 

   ايام۳للدونم وفترة االمان ۳ سم۳۷٥   ۲۷۰ بمعد ل ٥۰۰براقو
   ايام۳ جم للدونم وفترة االمان ۳۷٥   ۲۷۰بمعدل  ٥۰۰نوجال

   ايام۳للدونم وفترة االمان   جم۲٥۰   ۱۸۰داكونيل بمعدل 
   ايام٥االمان   جم للدونم وفترة۲٥۰  ۱٥۰ بمعدل ۸۰%مانبيجان
   ايام٥وفترة االمان  cm3 ۲٥۰  ٤۰۰ بمعدل ٥۰%مانبيجان
   ايام٥ االمان  جم للدونم وفترة۲٥۰  ۱٥۰ بمعدل۸۰%مانكوزب مركبات

   ايام٥وفترة االمان  cm3 ۲٥۰مانكس بمعدل 
   ايام۳ جم للدونم وفترة االمان ٤۰۰ترايميلتوكس بمعدل 

   ايام٥ جم للدونم وفترة االمان ۳٥۰  ۲٥۰مانكور بمعدل 
   ايام٥جم للدونم وفترة االمان  350  ۲٥۰سندكور بمعدل 
  يوم۱٤االمان  ة جم للدونم وفتر۳٥۰  ۲٥۰رادوميل بمعدل 

ويستخدم للعالج المشترك   ايام٥ جم للدونم وفترة االمان ۳٥۰   ۲٥۰سندكورنحاسي بمعدل 
  يوم 14 – ۲۱بين الفيتوفترا والتبقع البكتيري وال يزيد عن مرة كل 



  البتريتس او العفن الرمادي  ٤
GRAY MOLD 

 Botryotinia و طوره الجنسي هو Botrytis cinerea الفطر يتسبب عن
 

 : االعراض
المجموع الخضري واالزهار والثمار ويكون على االجزاء المصابة بقع ميتة ينبثق  يصيب
 حوامل جرثومية متعددة تعطى الجزء المصاب المظهر الزغبي الذي يشبه اللباد واللون منها

  البني الرمادي
 

 
 
 

  الجراثيم المتطايرة في الرطوبة فانه عند هز الجزء المصاب نشاهد نشاهد غبار من
لها والمتسببة عن الملوحة العالية  يمكن تمييز البقع المتكونة من البتريتس عن البقع الشبيهة

 ت اللون الرمادي والمظهر اللباديالجراثيم ذا او الرياحاو الفطريات االخرى عن طريق وجود
الوريقة ثم االعناق ثم الساق و الذي قد يصاب مباشرة من  البقع على الوريقات تتسع لتعم
الممكن ان تطوق الساق و تؤدى الى ذبول المنطقة التي تعلو  خالل جروح التقليم والتي من

  االصابة
  ا االوراق المصابةفيمكن ان تصاب بمناطق متعفنة عندما تالمسه اما الثمار

حساسة جدا لالصابة و هي تنقل المرض للثمرة بطريقتين اما ان تنقل  البتالت الشائخة
تفتح البتالت ثم تسقط البتالت و تبقى السبالت التي تنقل المرض الى  المرض للسبالت قبل
ب من طرفها الساقي او مباشرة من البتالت التى تظل عالقة بالثمرة فتصا الثمرة من منطقة
  طرفها الزهري

الطري ولكنه  االصابة على الثمار تكون في البداية عبارة عن بقع متميعة لونها ابيض كالعفن
المتميعة بينما باقي  اكثر صالبة من المتسبب عن البكتيريا ثم تتكون شقوق في مركز المنطقة

مادي او البني و اللون الر الثمرة يظل سليما وتنمو من منطقة الشقوق حوامل جرثومية تاخذ
وتتحول الى ثمرة مومياء او  المظهر اللبادي الزغبي وفي بعض االحيان قد تصاب كل الثمرة

  محنطة



 
تتكون ما يسمى  راق الثمرة فانهكما انه في بعض االحيان وعندما ال يفشل الفطر في اخت

بها على الثمار  وهي عبارة عن هالة مبيضة تبدا االصابة ghost spot ببقعة الشبح او ال
عفن ولكنها  الصغيرة وتتضح عندما تصل الثمرة الى مرحلة النضج االخضر وهي ال تسبب

تحاط بنقط  تشوه شكل الثمرة وتؤثر على التسويق وهي كما سبق عبارة عن هالة مبيضة قد
االنبات و لكن  بنية صغيرة وتحدث عندما تسقط الجرثومة على الثمرة فتنبت وتدخل انبوبة

  الميسيليوم يموت قبل ان يتغلغل الى الداخل

 
 

 : المسبب المرضي
  درجة مئوية وكذلك النبات الكونيديا 23 – ۱۸ج الفطر بتريتس كي ينمو بشكل جيد الى يحتا

الكونيدية تنتا مباشرة من الهيفا ويكون لها  هيفات الفطر مقسمة متفرعة شفافة والحوامل
ولونه بني يبدو وكانه متفرع بشكل ثنائي و لكن  خلية قاعدية منتفخة والحامل طويل وثابت

حيث يتوقف  determinate والحامل محدد النمو دة يكون بشكل غير منتظمتفرعه في العا
امبوال التي ينشا منها انتفاخات قصيرة كاالعناق  عن التفرع وتنتفخ الخلية الطرفية لتكون
 عنقود العنب حيث ان الحامل يتفرع مثل عنقود العنب التي تحمل عليها الجراثيم وهي تشبه

خلية واحدة بها عدة انوية مثل حبة العنب أي مطاولة الى بيضية  اما الجرثومة الكونيدية فهي
شفاف اذا كانت وحيدة او بني فاتح وعند تجمعها في كتل تاخذ اللون  لها سطح ناعم لونها
البني والجرثومة المنفصلة عن الحامل يكون لها اهداب او زغب عند  الرمادي او الرمادي

ى البيئة فان اضاءة النهار ضرورية الكثار الجراثيم وعندما يربى الفطر عل منطقة االنفصال
 على االشعة الفوق بنفسجية حيث تحوي

منتظمة صغيرة حوالي نصف سم  يكون الفطر اجسام حجرية سوداء اهليجية الشكل او غير



 وتسمى الطبقة الخارجية ثم النخاع او الحشوة cortex ولها قشرة معتمة يليها منطقة
rind النباتات السابقة وفي انسجة  يا تكون متواجدة في التربة على بقاياوهي أي السكلروش
 الخشب

على االف االنواع من النباتات وهو  فطر البتريتس غير متخصص وهو موجود بشكل دائم
اعضاء النبات او يظل ساكنا حتى  مسبب مرضي يعتبر ضعيف يمكن ان يسبب بقع في بعض

  منافس ضعيف كمترمم و هويشيخ العضو فينمو عليه كمسبب مرضي او 
 

  : المصدر االولي لالصابة
 
النباتات المعمرة سواءا بشكل ساكن او مترمم عليها  على العوائل المختلفة خصوصا – 

الجراثيم التي تنقل بسهولة بالرياح الى الحقول المجاورة  وعندما تتحسن الظروف فانه يكون
 او البعيدة

 الحجرية االجسام – 
ينتقل الى االجزاء  تربة على البقايا العضوية وهو في الحالتين االخيرتينمترمم في ال – 

البداية لذلك فهو  المالصقة للتربة وهو كما ذكرت مسبب ضعيف يحتاج الى مصدر غذائي في
يخترق مباشرة عند توفر  يفضل االجزاء الشائخة او المجروحة حيث يهاجم منها ولكنه ايضا

يتكاثر عليها اوال ثم يهاجم  ة الضعيفة او البتالت الساقطة حيثمصدر غذائي كاالوراق الشائخ
  االجزاء السليمة

الحرارة منخفضة ويفضل الرطوبة العالية ولكنه يمكن  يبدا المرض في الظهور عندما تكون
على المجموع الخضري وهو بذلك ال يحتاج الى فترات رطوبة  ان يكفيه الرطوبة المتكونة ليال

  تؤدي الى استفحاله طبع اذا وجدتطويلة والتى بال
النبات لالصابة كذلك فان  رش البندورة بالمنسيدان و المنبجان بشكل دوري يزيد حساسية

 لالصابة االرض الرملية والحمضية تزيد الحساسية
 

 :المكافحة
واعادته ليال والمرض يبدا عادة في الشتاء  التهوية الجيدة و رفع الشبك في النهار اذا امكن

 المنطقة رطبة و التهوية سيئةخصوصا في السواحل ن الممكن ان يبدا في الخريف اذا كانتوم
اللتر من مادة الروفرال او / جم ٥يخلط مع الهرمون بنسبة  عند استخدام الهرمون للعقد فانه

للمكافحة واكررمن الضروري التخلص من االجزاء المصابة بعيدا  المواد االخرى المستخدمة
 : ونقوم بالتبادل بين اثنين او اكثر من المبيدات التالية بة بالتهويةوخفض الرطو
  ۲م۱۰۰۰الكمية للدونم 

  ايام۳واالثر الباقي  ۱۰۰gm بمعدل ٥۰%رفرال 
  يوم۱٤الباقي واالثر ۱٥۰gmسلفاكور بمعدل 
  ايام۳واالثر الباقي  cm3 ۱٥۰اندار بمعدل  
  واالثر الباقي ۰٫٥% بمعدل ۳٥نات 
  ايام۷واالثر الباقي  ۱۰۰gmيتش بمعدل سو 
  يوم۱٤واالثر الباقي  cm3 ۱۰۰ريسك بمعدل  
 ايام ۳واالثر الباقي  cm3 ۲۰۰  ۲٥۰ميتوس بمعدل  
  ايام٥ واالثر الباقي ۰٫۱%بروفيكا بمعدل  
  ايام۷الباقي واالثر ۳۰۰gmميراج بمعدل  
 واالثر الباقي صفر ۲۰۰gmتريكودكس بمعدل  
 



  العفن االبيض او السكلروتينيا  ٥
Sclerotinia"Whetzelinia" scleritiorum 

 ۳حتى نهاية شهر   ويستمر۱۱يبدا المرض عادة قرب فترة االزهار وهو يبدا من نهاية شهر 
 حسب ظروفنا

 : االعراض
حيث . التشعبات حيث تسقط بتالت االزهار و تستقر  تبدا االصابة عادة على محور الورقة او

الى الساق وقد تكبر البقع وعادة يصبح الساق شاحبا او  ون مناطق مشبعة بالماء وينتقلتتك
المجففة في الشمس وفي الجو الرطب البارد تتكون  رمادي خفيف ويصبح شكله كالعظام
بعدها تظهر السكلروشيا على هذه النموات ما تتكون  نموات الفطر القطنية على السيقان

 . الساق وتكون مطاولة وعلى امتداد الفجوة ة داخلسكلروشيا او اجسام حجري
يشيخ النبات ويصبح ضعيفا كما انه قد ينتقل من  الفطر قد يهاجم من التربة خصوصا عندما

حالة تشابك النباتات الخصبة وبالتالي ينتقل المرض  نبات الى اخر على هيئة ميسيليوم في
  االصابة بشكل دوائر تكبر تدريجيا حول

وسرعان ما  ضا يمكن ان تصاب و يكون لونها رمادي وبسرعة تصاب بعفن مائيالثمار اي
 تتكون السكلروشيا وعادة تكون حول العنق

 

 
 

 



 

  
  
  
 
 

 المسبب المرضي
 Sclerotinia"Whetzelinia" scleritiorum الفطر هو

الخارج اسود و من الداخل ابيض ويصل طولها الى   منالسكلروشيا قاسية كالحجر ولونها
سطحيا وكل سكلروشيا تكون ابوثيسيا او اكثر و شكلها  سم او اكبر وتكون ناعمة و منقرة۱

خفيف تحوي اكياس اسكية اطوانية الى نبوتية كل كيس  فنجاني ولونها ابيض مصفر او بني
  ية غير مقسمةواحد شفافة اهليج  جراثيم اسكية على هيئة صف۸يحوي 

بيضاء تميل الى السكني الفاتح ثم تتكون  تتكون نموات الميسيليوم قطنية PDA على بيئة ال
   سنوات۳والسكلروشيا يمكن ان تظل في التربة لمدة  االحجار عادة حول حواف المستعمرة

 
 : دورة المرض و الوبائية

النبات  دة في التربة و تصيبتبدا االصابة عادة من التربة حيث تنبت السكلروشيا الموجو
بالهواء و تحط  بشكل مباشر ثم ينتشر الى باقي اجزاء النبات او قد تحمل الجراثيم االسكية

 على النبات وعادة تحتاج الى مصدر غذائي مثل البتالت لتطوره
 درجة مئوية و يمكن ان يتواجد في مدى ۲۰ – ۱٥المرض الى جو مائل للبرودة من  يحتاج
  ويتوقف النمو اذا قلت الرطوبة عن ذلك % ۱۰۰ – ۹٦ و رطوبة عالية درجة ٤حتى 

 سم هي المسئولة عن االصابة و هي تحتاج ۳ – ۲الموجودة في الطبقة العلوية  السكلروشيا
  درجة وعندما يتقلب الجو تنطلق الجراثيم۱٥ – ۱۱لتتكون االبوثيسيا ولدرجة من  الى اقلمة

  ساعة كي تبدا۷۲ – ۱٦ ت حتاج الى فترة رطوبة طويلة االسكية و تحمل الى العوائل و
  بالنمو على البتالت الساقطة او المناطق الضعيفة او الشائخة

 قبل االزهار اذا حثت جروح من التقليم او ميكانيكيا او ضربات برد احيانا تحدث االصابة
 

 : المكافحة
  طريقة صحيحةالتهوية ورفع الشبك وجمع االجزاء المصابة والتخلص منها ب

 : واستخدام احد المواد التالية
  ايام ۳ جم للدونم و اثرها الباقي ۱۰۰روفرال بمعدل 

   ايام۷ جم للدونم و اثرها الباقي ۸۰ دلسان بمعدل   بافستين او بنلت 
  



 Early Blightاللفحة المبكرة   ٦
ء في المشتل او عندما يؤدي المرض الى عفن الرقبة سوا يحدث و ينطور في الجو الرطب
وقد يسبب تساقط كبير لالوراق ممما يؤدي الى صغر حجم  الدفيئة فان الخسائر تكون كبيرة
  يصيب النباتات الضعيفة وهو قليل الحدوث عندنا الثمار وقلة عددها و هو عادة

 : االعراض
  واالفرع والساق و الثمار وفي كل مراحل تطور النبات قد تصيب االوراق

 القديمة كبقع صغيرة بنية مسودة كما في الصورة ة على االوراقتبدا االصاب

 
تصفر الورقة كلها  ممكن ان يصبح النسيج المحيط بالبقعة اصفر وعندما تكون البقع كثيرة

متراكزة حول بعضها خالل  مم تتكون دوائر٦قد يصل قطرها الى اكبر من تكبر البقع بسرعةو
 خالل المنطقة البنية الداكنة للبقعة كما في الصورة

 
الظروف المالئمة   البقع خالل الموسم وتحتتموت القع بسرعة و تصبح بنية اللون قد تزداد

  للمرض قد يصبح النبات اجرد و تتعرض الثمار لضربة الشمس
 الساق على االشتال تكون صغيرة وغاطسة قليال تكبر وتتحول الى بقع دائرية او مطاولة بقع

 مع وجود حلقات متراكزة فيها كما في الصورة



 
منطقة التاج او الرقبة  اذا تم زراعة االشتال المصابة ببقع الساق فان البقع تكبر خصوصا في

يتدهور ويسمى في هذه  وتطوق الساق وعادة يموت النبات واذا عاش فان نموه وانتاجه
  الحالة بعفن الرقبة

من جهة الساق في مرحلة النمو االخضر او النضج  بة للثمار عادة من الكاس اوتنتقل االصا
الثمرة كلها وعادة تكون متالاكزة في حلقات كما في  ومن الممكن ان تكبر البقعة و تعم

 الصورة
الممكن ان تغطى بكتل جرثومية سوداء قطيفية وغالبا ما تسقط الثمار  تكون البقع جلدية ومن

 للثمار الغير ناضجة % ٥۰ – ۳۰تسبب خسائر تقدر ب و المصابة بشدة

 
 المسبب المرضي

  Ahernaria solani و هو الفطر
 الوقت  مسود معالميسيليوم مقسم و متفرع لونه ابيض باهت يتحول الى رمادي ويصبح لونه

 
ولونها بني   حواجز وهي لها مناقير و قرميدية الشكل٥ – ۳الجراثيم الكونيدية مقسمة ب 

او في سالسل  زيتوني او داكن تتكون من برعم في نهاية الحامل الكونيدي وتكون بشكل مفرد
 من جرثومتين

ن اجسام ثمرية او محمرة ويكو و ينتج صبغة صفراء PDA الفطر ينمو بسهولة على بيئة ال
 او بكنيديلت متفرقة على المزرعة النقية

 دورة المرض والوبائية
 التربة او في البذور وهو ينتشر بالرياح يتواجد المرض في بقايا النباتات في

 درجة مثوية والجو ۲۸ – ۲٤خالل فترات الدفئ  و المرض ينشا عادة من التربة المصابة
  نشاطه عيقالماطر مع ان الحرارة العالية ال ت

درجة  34 – ٦ درجة ومدى حراري ۳۰ – ۲۸درجة الحرارة المالئمة النبات الكونيديا هي 



من   ايام۳ – ۲وهي تخترق النبات بشكل مباشر او من الجروح و تظهر االعراض بعد 
 االصابة

  بالرياح الماء الحر او المطر ضروري لتكون الجراثيم المتعددة التي تنتقل
 

 المكافحة
والدورة الزراعية الطويلة وازالة بقايا النباتات واالعشاب  ام االصناف المقاومةاستخد

على قوة النبات وتجنب استعمال بذور او اشتال مصابة كلها تساهم  والتسميد الجيد والمحافظة
  في عدم االصابة

 
  كما يمكن استخدام

عالج عند بداية تكون ونبدأ بال  ايام۷ جم واثره الباقي ۲۰۰   ۱٥۰ بمعدل ۷۰%انتراكول
 البقع األولي في الحقل

  ۳ واثره الباق ۳سم ۲۷۰  ۳۷٥ بمعدل٥۰۰برافو
   ايام۳واثره الباق  ۲۰۰gm – ۲٥۰ بمعدل۷٥%داكونيل
   ايام٥واثره الباق  ۱٥۰gm – ۲٥۰ بمعدل۸۰%مانبيجان

ان٬  ايام و مركبات مانكوزيب هي مانسيد٥واثره الباق  150gm – ۲٥۰مركبات مانكوزيب 
 مانكودي هي مع المانبجان مفيدة ضد األلترناريا وأقل فاعلية ضد مانكوزان٬ مانكوتيل٬
Stemiphylium 

   ايام۳واثره الباق  cm3 ۲۷۰  ۳٥۰ بمعدل٥۰۰نوجال
   ايام٥واثره الباق  cm3 ۲٥۰بمعدل مانكس

   ايام٥واثره الباق  ۳٥۰gmمانكور بمعدل
  ام اي٥واثره الباق  ۳٥۰gmسندكوربمعدل 

  ايام 3  جم واثره الباق۱۰۰   ٥۰بمعدل%رفرال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Gray Leaf Spot الستيميفيليوم او التبقع الرمادي  ۷
Stemphylium solani 

S. botryosum. f. sp. lycopersici 
 االعراض

  االعناق في الظروف المالئمة على االوراق فقط تتكون بقع رمادية ونادرا ما تمتد الى
صغيرة لونها بني داكن او رمادي وتكون  وتبدا االصابة على االوراق السفلية حيث تتكون بقع
يتحول لونها الى البني ويمكن ان تكبر  غير واضحة في البداية و دائرية وموزعة عشوائيا

عادة يجف مركز القعة وتتشقق و قد تصفر  مم ويمكن ان تتجمع و تغطي منطقة كبيرة٤حتى 
الورقة ثم تموت وتسقط بسرعة وفي المشاتل قد  يطة بالبقع ويمكن ان تجف كلالمناطق المح

 دون ان تصفر تسقط االوراق في االصابة الشديدة مباشرة
 

 
 

 
 

 : المسبب المرضي
1  Stemphylium solani 

 لم يتم معرفة طورها الجنسي
تتكون الجراثيم على البيئات بشكل كبير ويكون  الهيفات مقسمة ومتفرعة و تتخلل الخاليا

ال من الهيفا له قاعدة غير منتظمة وله قمة قلي الحامل الجرثومي اسود وقوي و مقسم اعرض
  منتفخة

الصغيرة تحمل فوق االكبر او ربما تنشا منها قرميدية معتمة الى مسودة  الجرثومة الكونيدية
قائمة الزوايا مع نهايات دائرية وقد تكون اضيق من احد الجهات بها العديد من  بيضاوية الى

  وهي تتخنصر عند الحواجز الحواجز
 

2  S. botryosum. f. sp. lycopersici 
 ۸والكيس االسكي له يحوي  Pleospora herbarum الجنسي االسكي هو وطورها



في الطبيعة بل على البيئة الصناعية والجرثومة االسكية بيضاوية الى  جراثيم وهو ال يتكون
 ةحواجز عرضية و حاجزان طوليان ولونها يكون مصفر في البداي 7 اهليجية مقسمة ب
  مخضر زيتوني الى بني الميسيليوم لونه

 
  درجة 39 – 5  درجة ومدى حراري۲۸درجة الحرارة المثلى لنمو الفطر هي 

النبات في بداياته وقد ينتقل  يبقى الفطر من موسم الى اخر حيا في بقايا النباتات وعادة يصيب
  الترممالتي تجيد من النباتات الموجودة بندورة او فلفل وهو من المترممات

 
 : المكافحة
  االلترناريا كما في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الذبول الفيوزاريومي  ۸
Fusarium Wilt  

  الفطر وهو يتسبب عن
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

تصيب البندورة ولكن وجود االصناف المقاومة له قللت من  و هو من االمراض الهامة التي
 اهميته

 
 : االعراض

  االشتال المصابة تتقزم
  يصغر االوراق القديمة تتهدل وتنحني الى اسفل و بعضها 
 االنسجة الوعائية تصبح بنية داكنة 
 كثيرا ما يذبل و يموت قاعدة الساق المصاب تتسع والنبات 

 : النباتات االكبر عمرا
  رمن االزهار الى نضج الثما تصبح االعراض واضحة خالل الفترة

  االعراض االولى هو اصفرار االوراق القديمة 
 عادة يتطور ذلك على جانب واحد من النبات و من الورقة قبل الجانب االخر 
االصفرار ليؤثر او يصيب معظم المجموع الخضري و يكون مصحوبا بالذبول خالل  يتدرج 

 الحارة في النهار الفترات
 يموت ى يتدمر النبات ويصبح الذبول اشمل من يوم الى يوم حت 
 االنسجة الوعائية للنبات المصاب تصبح عادة بلون بني داكن 
 "تقرحات العنق"يتقدم اللون البني الى اعلى ويكون مالحظا في ندبة عنق الثمرة  
  التلون البني للجهاز الوعائي من االعراض المميزة للمرض 
 سليما عادة يبقى النخاع 
 للثمار و تكون في النسيج الوعائي لهاتحدث احيانا اصابة  
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 : المسبب المرضي
Fusarium oxysporum Schlechtend.;Fr. f. sp. lycopersici 

  هو الفطر المسبب للمرض
  الى قرنفلي و هو متفرق الى كثيف الميسيليوم رقيق ذو لون ابيض 
جانبيا و بشكل غزير وهي بيضاوية الى  الميكروكونيديا تتكون على حوامل بسيطة تنمو 

 مقسمة متطاولة مستقيمة الى منحنية و هي غير
 سبورادوكيا  على حوامل متفرعة او على سطحالماكروكونيديا متفرقة الى كثيفة تتكون 
 العالم  هي االكثر انتشارا في۱ والساللة ۳ و ۲ و ۱هناك عدة سالالت منها  
 

 :الوبائية و دورة المرض
 األجواء الدافئة او الحارة من االمراض التي تتواجد في المناطق او 
 هو اكثر تواجدا في التربة الحامضية الرملية 
  ات القاطنة للتربة و يظل في التربة المصابة لعدة سنواتالفطري من 
  خالل الجروح الموجودة على الجذور يتم دخول المرض 
  رطوبة مناسبة  درجة مئوية و۲۸الدرجة المفضلة لتطوره  

والفوسفور وزيادة البوتاس  النبات يكون اكثر حساسية في حالة تعرضه ل قلة النيتروجين
  المنخفضة لنهار القصير والكثافة الضوئيةالمنخفض و ا PH وال
االمونيائي و  تزيد خطورة المرض بواسطة العناصر المغذية مثل الفوسفور والنيتروجين 

 يقل بالنيتروجين النتراتي
سيقان النباتات و االشتال المصابة والتربة  ينتشر المرض عن طريق البذور و عرش او 

  المصابة و تربة الشتلة
 لمسافات طويلة يتم عن طريق البذور واالشتال المصابة لاالنتقا 
محليا عن طريق االشتال وعصير النبات والهواء و الماء و  يتم نقل المرض و انتشاره 

  التربة الموبوءة والمعدات
  



 
  عفن الرقبة او التاج والجذور الفيوزاريومي ۹

Fusarium Crown and Root Rot 
 يتسبب عن الفطر

The fungus Fusarium oxysporum f. sp. radicislycopersici 
  يحدث في الحقل وفي الدفيئات

 : االعراض
  االعراض االولى كاصفرار لحواف االوراق القديمة عندما تقترب الثمار من النضج تظهر
  يتلو االصفرار فورا نكروسز و تحطم العناق االوراق 
 االوراق االصغر تتقدم االعراض ببطء تجاه 
ببطء وتستمر حتى نهاية  بعض النباتات تتقزم وسريعا ما تذبل في حين ان هناك نباتات تذبل 

 الحصاد
 بني للقشرة والخشب يتاثر كل المجموع الجذري و يظهر عليه عفن جاف 
 تقرح الساق يمكن ان يتطور عند خط التربة او اعلى 
 ۱۰ق عند خط التربة والى ارتفاع حاالت عديدة تتكون بقع ميتة واسعة على سطح السا في 
 سم فوقها ۳۰ –
  بعد المطر او خالل الضباب تتكون جراثيم وردية بكثرة على التقرحات 

 المرض الفطر يكون جراثيم ماكروكونيدية و مايكركونيدية و كالميدية خالل دورة
 

 
 

 
 
 

 : الوبائية و دورة المرض
 نباتات البندورة داخل و خارج الدفيئة وفي اكوام القمامة وجدت جراثيم الفطر بين اسطر

في جو الدفيئة كما وجدت كميات كبيرة من الكالميدوسبورز في   وجدتالمايكروكونيديا 



 كانكيولم الصابة محصول البندورة التربة و هي تعمل
   درجة مئوية۲۲ – ۲۰يفضل المرض التربة الباردة  
الجانيةيبدا  يدخل الفطر الجذور الدقيقة المغذية و يتقدم ببطء الى الجذر الوتدي و الجذور 

الخشب لعدة  هيفات المتغلغلة لخاليا القشرة و تنتقل الى الخشب حيث يتلونالمرض من ال
  سنتيمترات ابعد من تواجد الميسيليوم

  
وللتفريق بين المرضين السابقين و حيث انه من غير الممكن التمييز بينهما ميكروسكوبيا 

  لذلك فاننا نحتاج الى تقنيات اخرى وهناك فروق اخرى
   سنة ۳٥الجذور حديث نسبيا حوالى  فيوزاريوم عفن التاج و 
يسبب  فيوزاريوم عفن التاج والجذور  عفنا للساق والجذور الى جانب الذبول للنبات  

 في حين ان الذبول الفيوزاريومي يسبب الذبول فقط
فيوزاريوم عفن التاج والجذور يفضل درجات حرارة  منخفضة عن الفيوزاريوم  

 العادي
ور يكون كميات وافرة من الجراثيم خصوصا في الدفيئات  فيوزاريوم عفن التاج والجذ 

  على الساق والتي تلوث جو الدفيئة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ثانيا االمراض البكتيرية
  

وهي تحمل بالبذور وتكون مصدر لالصابة باالضافة  تصاب البندورة بعدة امراض بكتيرية
  ت االخرى التي تحمل المرضالنباتا للتربة المصابة او بقايا النباتات او

  والرشاشات وميكانيكا بالعمال واالدوات الزراعية المرض ينتشر باالمطار و طرطشة المياه
 والجروح المتكونة ميكانيكا او من الرياح المحملة باالتربة يتسرب المرض خالل الثغور
 وغيرها هو الرطوبة العالية الحرة كاالمطار والرشاشاشات الظروف المالئمة للمرض
 درجة اما االيروينيا ۲٥والزانثوموناس تحتاج حرارة اعلى قليال  والحرارة المنخفضة نسبيا

 درجة مئوية 37 – 5 فمداها الحراري كبير
المقاومة وتعقيم االدوات  تعتمد على تخيف الرطوبة وتجنب الجروح و االصناف: المكافحة 

كما ان استعمال بذور واشتال  نتقل المرضوااليدي والتعامل مع المصاب في النهاية كي ال ي
واستخدام مركبات النحاس على  خالية تعتبر اهم الوسائل ويمكن ان يساعد التعقيم للتربة

 التغلب على المرض
 
 
 
  النمش  تبقع االوراق او ۱

Bacterial Speck 
 Pseudomonas syringae pv. Tomato يتسبب عن بكتيريا

وتكون البقع  ية لونها مسود تتكون حولها مع مرور الوقت هالةتظهر على االوراق بقع دائر
جزء كبير من  على السطح العلوي على كل الورقة ويمكن ان تتجمع وتتصل وتؤدي الى موت

  الورقة
  بيضية مطاولة اما على الساق واعناق االوراق واالزهار والسبالت تتكون بقع

مرتفعة او غاطسة قليال  كنة والقعة قد تكونوعلى الثمار تتكون بقع صغيرة محاطة بهالة دا
 او مستوية

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 الجرب او التبقع البكتيري  ۲

Bacterial Spot 
  بكتيريا يتسبب عن

Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria 
الدبوس لونها داكن جدا على كل اجزاء النبات وتكون متخللة للون  تتكون بقع صغيرة كراس

  هاالت للبقع االصفر وال تتكون
الئمة الظروف الم تكون البقع ذات مظهر مائي وفي حالة وجود رطوبة حرة او عالية وفي
االعناق او على االوراق  يمكن ان تتجمع البقع وتكون منطقة كالخط او الشريط على االفرع او

  بالشكل المحروق و قد تؤدي الى حرق االوراق و تكون لفحة لها فيظهر النبات
  واالوراق يصبح النبات و كانه مكوم فوق بعضه بسبب التهدل الشديد لالفرع 

بارزة عن سطح الثمرة  قع تاخذ شكل الجرب وتكون البقعة مرتفعة اواما على الثمار فتتكون ب
ويمكن ان تحاط او ال تحاط  او تكون حوافها بارزة ووسطها غاطس وتكون صغيرة في البداية

  بهالة خفيفة او واضحة
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

 : المكافحة
البكتيرية يتم باستخدام احد مركبات النحاس التالي  تبقع البكتيري والجرب والنقطلمكافحة ال

 اللتر /  جم٥   ۳بعدل 
 ٥۰%كوبراميل
 ٥۰%كوبركس
 بلوشيد

 فونجوران
 ۱۰۱كوسايد

 او
  جم للدونم٤۰۰بمعدل  ترايملتوكس

 :مالحظة
 لألوراق دونم مع تغطيه كاملة/ لتر۳۰ – ٥۰نرش بحجم محلول 

  والستمتيفيلوم بات النحاس المستخدمة تفيد في أمراض الفايتوفثرا وااللترناريامرك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 االيروينيا اوعفن الساق البكتيري  ۳
Bacterial Stem Rot 

 بكتيريا يتسبب عن
Erwinia carotovora subsp. carotovora 

بعده ويتحطم النخاع يستمر لعدة ايام وقت الحصاد و  حيث يحدث ذبول عام على النبات
تفسخه ويكون الساق من الخارج رطب و لزج وتصبح  وتتكون فجوات في الساق تؤدي الى

  سهلة النزع المنطقة الخارجية من الساق مسودة و
  الفجوة تتلون االنسجةالوعائيةلكن التلون يظل محصورا في منطقة 

  اعراض داخلية

  
 اعراض خارجية

 
 

 المكافحة
ئات المزروعة النحاسية في الدفي يكافح برش مركبات النحاس و مسح الجروح بالعالجات
 والتخلص منها ويوصي باقتالع النباتات ووضعها في أكياس بالستكية

 
 
 



 
 
 
  عفن اللب كروجاتا او نكروسز النخاع  عفن ٤

Tomato Pith Necrosis 
 Pseudomonas corrugate يتسبب عن بكتيريا

ذابل و الجزء العلوي مصفر و  حيث تصفر االوراق العلوية الصغيرة ومع تقدم المرض يصبح
  مع موت السيقان السفلية قد يموت النبات

  على الساق المصاب يكون مظهرها قاسي و لونها رمادي او بني مسود تتكون بقع
  في الساق نالحظ فراغات في النخاع مع تلون اسود في النخاع عند عمل قطاع 

 الوعائية تتلون االنسجة  
  مصاب مناطق التي يكون فيها النخاعتتكون جذور هوائية بشكل كبير خصوصا في ال 
النيتروجيني وهو  المرض مرتبط بانخفاض حرارة الليل وارتفاع الرطوبة وارتفاع التسميد 

 النضج االخضر ينتشر بشكل عشوائي ويبدا في الظهور عندما تصل الثمار الى مرحلة
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Bacterial Wilt  الذبول البكتيري ٥
 وهي نادرة الحدوث عندنا Pseudomonas solanacearum تتسبب عن بكتيريا

  االعراض
اكثر من االوراق الحديثة يتبعه في الظروف المالئمة ذبول سريع  تهدل و ذبول في ورقة او  

 ايام من ظهور االعراض االولى 3 – ۲ات خالل و شامل للنب
يبدي النبات عدم مالءمة لالصابة او  تكون جذور هوائية على الساق وخصوصا عندما – 

  تكون الظروف غير مواتية
  متهدلة خصوصا عندما يتكشف المرض ببطء تصبح االوراق – 
تحول الى البني الداكن االصفر او بني خفيف ثم ي عند عمل قطاع في الساق نالحظ اللون – 

 خصوصا عند حدوث الذبول التام وذلك بسبب تلون انسجة القشرة والنخاع
 القشرة تتكون بقع مائية على سطح الساق بسبب مهاجمة  
 تفرز من الحزم OOZES عند عمل قطاع فان نقط بيضاء وسخة او مصفرة لزجة – 

 الوعائية
الفطر يبقى الماء  اع ونغمره في الماء ففي حالةللمقارنة مع االصابة الفطرية فانه نعمل قط

الخاليا البكتيرية وذلك  نظيفا اما في حالة البكتيريا فانه يتكون سائل بلون الحليب ابيض من
 يتحول الى شكل الحليب كليا  دقيقة فان الماء۱٥ – ۱۰ دقائق ولو ترك لمدة ٥ – ۳خالل 
البداية يتكون عفن بني في بعض  بة ففيالجذور تتدهور بدرجات مختلفة حسب شدة االصا – 

 الجذور الجذور ثم بتطور المرض يعم العفن البني كل
 

 
 

 
 



 
 
 

 :المكافحة
من المرض والتعقيم بالبخار او الغاز  تطوير اصناف مقاومة للمرض واستخدام اشتال خالية

  عندنا يدة و هي لحسن الحظ نادرة الحدوثيعطي نتائج ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  التقرح البكتيري ٦
 Bacterial Canker 

 بكتيريا تتسبب عن
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

 : االعراض
ما وعائي من اسفل الى اعلى يظهر على االوراق من اسفل الى اعلى او ذبول سريع عند ذبول
االصابة من اعلى بسبب جرح او قطم ففي الحالة االولى تلتف االوراق الى اسفل في  تحدث
 تلتف الوريقة الى اعلى من حوافها التي يكون بها مناطق جافة اما العتق فيظل سليم حين

  ولكن سرعان ما يتشوه
  يكون الذبول على جانب واحد من الورقة 
 تكون محاطة بانسجة ميتة ولون كريمي ويمكن ان تصفر تبقعات على االوراق احيانا تظهر 

 وتتحول العروق الى اللون االسود الورقة كلها
حول العقد و تخطط واحيانا تقرح اما من  على الساق تتكون جذور هوائية و تلون ابيض  

 المحمر و ذلك في االنسجة الوعائية حيث تتركز الداخل فيكون التخطط اصفر يتحول الى البني
 في منطقة العقد

الساق المقطوع فان كمية قليلة من االفرازات االوزز تفرز وتكون  عند الضغط على  
  مصفرة
 احيانا يتلون ويصبح هشا النخاع  
مميزة للمرض حيث تتكون  على الثمار غالبا ال تظهر اعراض لكن ظهورها يكون عالمة 

محاط بهالة بيضاء معتمة وعند  لونه بني وبقع تشبه عين الطير وهي ذات مركز مرتفع قليال 
  تكون احيانا مصفرة قطع الثمرة نجد تلون مصفر باتجاه البذور وندبة الكاس

 
 جفاف الحواف وموت االوراق= تقرح بكتيري 

 
 
 

 



 
 حقل= تقرح بكتيري 

 

 
 

 على الثمار= تقرح بكتيري 
 

 
 
 

 : المكافحة
  تخفيف الرطوبة و استخدام بذور جيدة 

الكبير بدون   لتر للدونم تعطى بموتور المبيدات٥۰۰التربة المصابة نستخدم فورمالين بمعدل 
 – ۲۰الماء ونروي   بالماء ون شغل الرشاشات ثم نقوم بشبك مصدرماء ثم نعيد مال الخزان

   ساعات٤ بعد ۳ م٤۰ – ۳۰ ثم نعيد الري ب۳ م۳۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الحشرات والعناكب والحلم و النيماتودا
 

القارضة خصوصا كبيرة الحجم والحفار الننا نتعامل  اوال ساكتب عن النيماتودا و الدودة
 لزراعةا معهما قبل الزراعة وبعد

القارضة خصوصا  حيث اننا نقوم قبل الزراعة في الحمامات او الحقول التي كانت بها الدودة
ثيونكس خصوصا على  كبيرة الحجم والحفار وال نريد القيام بتعقيمها نرش ما يسمى بمادة

نقوم بازالة االعشاب اما   للدونم ثم بعد الرش بعدة ايام۳ سم٤۰۰االعشاب او ثيودان بمعدل 
طعم يسمى سفسان او رمسان  عد الزراعة فيتم التعامل معهما بالطعوم المسممة وعندناب

  كجم للدونم۲ ۳ونستعمله بمعدل 
 كجم للدونم۲ كجم للدونم او ديازينون محبب بمعدل ۳   ۲محبب بمعدل  او باستخدام بازودين

  باطن الخط بعد الرى وعند المغرب وذلك سرسبة فى
 : لجذورا   نيماتودا تعقد ۱

عقد صغيرة او كبيرة  وهي اهم نيماتودا تصيب البندورة كما باقي الخضار وتؤدي الى ظهور
  على الجذور

  وهي الدليل القاطع لالصابة
كليا اذا لم يتم عالجها وعادة ما يصاحب ذلك ضعف واضح للنبات سواءا في  وقد تتلف الجزر

  ذبول وتقزم للنباتالعقد او حجم النموات ويصاحبه اصفرار و النمو او
  بروميد يقضي عليها التعقيم بالميثايل

 :لكن اذا لم يتم التعقيم يتم استخدام ما يلي
  لتر للدونم حسب شدة االصابة۲ – ۱سائل بمعدل  40 نيماكور – 
   كجم للدونم٦نثره بمعدل  حبيبي ويتم % ۱۰نيماكور   
   لتر للدونم۳راجبي ويستخدم بمعدل  – 

تم ذلك قبل الزراعة باسبوعين ويفضل ان يتم وضع المادة على مناطق التشتيل ي ويفضل ان
  المصاطب على

 الرطوبة السابقة ويتم استخدام الرشاشات بعد رشها او نثرها طبعا على تربة ال تخلو من
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ابو فاحور او الحفار ۲
Gryllotalpa gryllotalpa 

تقرض الجذور والسيقان تحت سطح التربة  اعتقد ان الجميع يعرفه وهي حشرة كبيرة وقوية
 واحيانا تاكل الثمار

اصوات مسموعة خصوصا في الليل وعادة يعيش في االراضي  وهي تقفز بقوة وتصدر
االنفاق تحت سطح التربة وهي تبيض في نفق وتغلقه وبعد الفقس  بيعي فيالرطبة ومكانه الط

 النفق فتتنبه االم لها وتفتح لها تظل الحوريات تقفز في

 
 
   الدودة القارضة ۳

Agrotis ipsilon 
وتسبب ثقوب فيها  وهي من الفراش المهاجر واليرقة الصغيرة تتغذى في البداية على االوراق

 سم ٥طولها الى اكثر من  وعندما تكبر تنزل وال تتسلق النبات بعدها واليرقة الكبيرة قد يصل
وهي نهمة جدا ولونها  وهي تقرض الساق عند او فوق سطح التربة ثم تتغذى على االوراق

تحت النبات تحت سطح  رمادي او مخضر وتتسلق النبات ليال اما في النهار فهي تكمنالمع 
 نفسها التربة وعندما نحفر عليها نجدها عادة مكورة على

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 whitefly الذبابة البيضاء  ٤
 

 مم وقد تصل الى ۱٫٤  ۱زوجين من االجنحة وهي صغيرة الحجم من  ذبابة غير حقيقية لها
ابيض مصفر وتبدو وكانها خارجة من كومة دقيق ومنها نوعان  ذلك وهي بلوناكثر من 

 : مهمان عندنا
1  Bemisia tabaci 

2 Bemisia argentifolii 
 اهمها جميعا واخطرها وهي مرتبطة بنقل عشرات الفيروسات

 هو ال فيروس اصفرار القمم او تجعد االوراق االصفر
\" Tylcv\" Tomato yellow leaf curl virus 

  كذلك ظاهرة التبييض الوراق الكوسا في القرعيات CVYV وال CYV وايضا فيروس
وبين زيادة انتشار النوع الثاني منها  TYLCV وبعض الخبراء يربط بين اشتداد مرض ال

 حياتها اقصر والتي تمتاز بكفاءة اعلى وبيضها اكثر ودورة
 من الذكر" \ مرات٤۹"\االنثى كفائتها اعلى 

  قصيرة لكن ممكن ان تحمل بالرياح لمسافات طويلة جدا ي تطير لمسافةوه
 السفلي للورقة وغالبا خارج الدفيئات تضع البيض عادة على السطح

لها الن اساس المقاومة البيولوجية مبني على  وفي البندورة ال تنجح المقاومة البيولوجية
   حشرة فمن الممكن ان۳۱٥واذا وجد  وجود االفة كمادة غذائية للعدو الطبيعي

 تؤدي الى مشكلة فيروسية
 PYRETHROIDS الذبابة ايضا بسبب االستخدام المفرط لل بيريثرويدات وقد زاد انتشار
  وتحتاج الى التغذي على النبات المصاب TYLCV المرض لنسلها في وهي ال تنقل

درة على نقل ساعة وتظل قا۲۱۲٤الفيروس بشكل جيد وحضانة لمدة  ساعات الكتساب 4
  تقريبا  يوم۲۲الفيروس لمدة 

  ساعات تقريبا لنقل المرض للنبات السليم٤وهي تحتاج نفس المدة 
 بين االصابة وظهور المرض مهمة جدا ويجب على كل مهندس ان يعرفها الفترة

 ۳كانت االصابة من المشتل او من المزارع وهي تتراوح بين اسبوعين الى  النها تحدد اذا
ان تكون اقل او اكثر من ذلك المهم ان يعرف المهندس هذه الفترة كي يستطيع  وممكناسابيع 
 . مصدر االصابة والتي من الممكن ان يترتب عليها تعويضات للمزارع ان يحدد

 
 :المكافحة
 :يمكن ان تتم باحد او كل الطرق التالية IPM تماشيا مع

 و ۸ حتى تصل ذروتها في ٦ن شهر اختيار موعد مناسب للزراعة حيث تزراد خطورتها م 
 تبدا في التراجع بانخفاض الحرارة  ثم۹
  استخدام اصناف مقاومة للفيروس 
استخدام  والتي يمكنها ان تقلل من" \الطريقة االكثر نجاعة " \استخدام الشباك الواقية  

 . المبيدات بدرجة كبيرة جدا وفي نفس الوقت الزراعة حسب متطلبات السوق
 :خدام الطرق الكيماويةاست  
معرفة بانواع ومواعيد القفل او النقل  مع وجود نحل البامبوس للتلقيح وهي تحتاج الى 

 للنحل واالعادة
 افسكت للرش وعادة ما تستخدم مادة ال

تمكننا من  مع عدم وجود النحل وهي تعطينا تميز وتعطي للبيئة والصحة تدهور حيث 
  استخدام اي نوع من المبيدات

 خصوصا الكونفيدور



 الالصقة عالجيا وللمراقبة استخدام اللوحات 
الواقي في الدفيئة حيث يستخدم من  والعادة ان تستخدم للمراقبة خصوصا في وجود الشبك

 "\۲م۱۰۰۰"\ لوحة للدونم ۲۰  ۱۰
مزارعين رشوا فقط في بداية الزراعة على النبات وعلى الشبك بشكل جيد وظلوا  وانا اعرف

  بدون رش القطفحتى 
 

 ٤الذبابة في فترة اقل من  ويجب بناء المقاومة الكيماوية على اساس ان المادة يجب ان تقتل
 ساعات وهناك العديد من المبيدات

 كما يلي التي يمكنها عمل ذلك
اخر رشة  وفترة االمان هي عدد االيام بين"\ متر مربع ۱۰۰۰" \الكميات هي للدونم 

 والقطف
  ۷" \يوم"\وفترة االمان  = cm3 ۲۰۰بمعدل= سمش 
   صفر" \يوم"\وفترة االمان  = cm3 ٦۰  ۷۰بمعدل  = ٤٥نيمكس
 للحشرات البالغة ويمكن أن ۱٤"\يوم"\وفترة االمان  =  جم۱۰۰  ۷۰بمعدل = افسكت 

 يسبب حروق
  ۷" \يوم"\ وفترة االمان = cm3 150 – 200 بمعدل = ۲٥بجاسوس
  لليرقات فقط۲۱" \يوم"\ وفترة االمان = cm3 ۱۰۰بمعدل= ابلورد 

 للحشرات ۳" \يوم"\ وفترة االمان = cm3 ۲٥۰  ۳٥۰بمعدل  = ۲۰مركبات ميتوميل
 البالغة

  ۳" \يوم"\ وفترة االمان = ٥۰gm – ۷٥بمعدل  = ۹۰مركبات ميتوميل
 المن  يؤثر أيضا علي۳۰" \يوم"\وفترة االمان  = cm3 ۱۰۰بمعدل = كونفيدور 

LQ 215 \"  صفر" \يوم"\وفترة االمان % = و ٤بمعدل " \كالصابون 
 "\باسم فرحات.م"\مصر  اما في

  لتر۱۰۰/ المبيد المستخدم 
 : للمكافحة ثم استخدام االدارة المتكاملة

  سم٥۰توب فيلم +  سم ٥۰كونفيدور  1
  سم 50 توب فيلم+  سم ۱۲٥روك 2
   سم٥۰توب فيلم +  سم ۱۲٥ايكون 3
   سم٥۰توب فيلم +  سم ۱۲٥اكتيليك 4
   سم٥۰توب فيلم +  سم ٥۰روك +  سم ۲۰۰باريبان  5
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 الذبابة

 
 

 :اطوارها
 مع البيض

 
 

 ذبابة بيضاء على ورقة بندورة

 
 

 
  



 
  فيروس اصفرار القمم وتطوره

  
  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   العنكبوت االحمر واالصفر ٥
Tetranychus cinnabarinus 

Tetranychus urticae 
 

احمر فاتح او احمر قاتم او برتقالي او اصفر  نهامم لو. و٤عناكب صغيرة الحجم حوالي 
 مخضر

بيضاوي و هو ينتشر طوال العام ويشتد تواجده في فترات  له اربع ازواج من االرجل وشكله
  الجفاف والحر
  وجود الغبار والري بالتنقيط على تسهيل االصابة به كما يساعد

يؤدي الى جفافها وتغير لونها للورقة وهو يمتص العصارة مما  يتغذى على السطح السفلي
  سهلة التكسر كما يصاحب وجوده تكون خيوط عنكبوتية الى الباهت وتصبح هشة

  المبيدات بسرعة لذلك يجب عدم تكرار الرش بنفس المبيد العنكبوت يكتسب مناعة ضد
  
  

  
  
  
  

  
 
  



  
  

  /المكافحة
  متر مربع۱۰۰۰الكميات المذكورة هي للدونم اي  مالحظة
يستخدم بشكل متقطع ألن =  يوم ۲فترة االمان = للدونم  كجم۳بمعدل  = ۳%رين تعفير أكا

 ضده العناكب كونت مناعة
  يوم۲فترة االمان  = ۳ سم۲۰۰ بمعدل ۱۸٫٥%أكارين
   يوم۳فترة االمان  = ۳سم 150  ۲۰۰بمعدل  = ۳۰%أومايت
   يوم۳فترة االمان  = ۳ سم۱۰۰بمعدل  = ٥۷أومايت
 فقط للبيض واليرقات=  يوم ۳فترة االمان  = ۳ سم٤۰بمعدل  = ٥۰أبولو

 يستخدم مرة واحدة في الموسم=  يوم ۷فترة االمان  = ۳ سم۱۰۰بمعدل  = ٥ميتا أور
   يوم۲فترة االمان  = ۳ سم۳٥۰بمعدل  = مثيون مشوالب

   يوم۳االمان  فترة = ۳ سم۳۰  ٥۰بمعدل = فيرتميك 
   يوم۷ االمان فترة = ۳ سم۷٥   ۱۰۰بمعدل = ماجستير 
   يوم۲فترة االمان  = ۳ سم۳٥  ٥۰بمعدل  = مورستان
   يوم۷االمان  فترة = ۳ سم۱٥۰   ۲۰۰بمعدل  = ۲٥بجاسوس
   يوم۳فترة االمان  = ۳ سم۳۰۰بمعدل = ميتاك 
   يوم۷فترة االمان = جم  150 بمعدل= بروبال 
 ضد البلوزياأيضا  ناجع=  يوم ۲۱فترة االمان  = ۳ سم٤۰بمعدل = فيرات 

 
 "باسم.م" اما في مصر 

  خفيف زيت معدنى+  سم ٥۰فيرتمك   
 زيت معدنى خفيف+  سم ٥۰ميلبكنوك   
 خفيف زيت معدنى+  سم ٤۰شالنجر   

  الورقة/  فرد ٥ – ۳يراعى الرش فى بداية االصابة عند ظهور 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
   الحلم العريض او ما يعرف بالترسونوماس او ٦

Polyphagotarsonemus latus  
 

حركته ويكافح  و هو من االفات التي تصيب احيانا ويمتاز بصغر حجمه وشفافيته وسرعة
 ۳ سم٤۰۰الكمية الى  دونم وقائيا ويمكن ان ترفع هذه / ۳ سم۲٥۰باستخدام ثيونكس بمعدل 

وح اما في الدفيئات الحقل المفت  ايام وعادة ما يستخدم بدون مشاكل في٤للدونم واثره الباقي 
دونم  / ۳ سم۳۰فيرتيمك بمعدل  فعلى الرغم من امكانية استخدامه فيفضل استخدام مادة

   عند العالج۳ سم٥۰وقائيا ترفع هذه الكمية الى 
 في مصر والكالم دائما للمهندس باسم اما
  زيت معدنى خفيف+  سم ٥۰فيرتمك   1
 زيت معدنى خفيف+  سم ٥۰ميلبكنوك   2
 زيت معدنى خفيف+  سم ٤۰شالنجر   3

 القمم النامية للنبات مع تغريق النباتات المصابة جيدا رشا على
 

 االوراق والثمار والبراعم بشكل تشوهات واضحة تشبه االصابة الفيروسية تظهر اعراضه عل
 

  يتم الخلط بين االثنين وعادة ما
وافها وتصبح برونزية ثم تتشوه ح االفة تتغذى على السطح السفلى للورقة مما يسبب تصلب

  االوراق
  الى تساقطها والثمار تؤدي الى تشوهها وايضا تتغذى على البراعم الزهرية وتؤدي

و مم للبالغ وهو يمتاز ۲نشطة وصغيرة وتبلغ  واالفة صغيرة شفافة من الصعب رؤيتها النها
 من االرجل  ازواج٤بصغر دورة حياته وتكرر اجياله له 

و مم وهو ۱۱يكون  السنة والذكر انشط واصغر وقد /۳۰  ۲۰جيل وعدد االجيال ايام لل 45
ان الزوج الخلفي  يقوم بنقل وحمل الحوريات والصغار للتغذية على االوراق والثمار حيث

 لالرجل سوطي و طويل جدا
 

  
  
  
  
  



  Aculops lycopersici عنكبوت او حلم صدا البندورة  ۷
 مم ال يرى بالعين المجردة و يرى بالعدسة او االحسن ۱۸. _ ۱٥.صغير طوله  حلم

شكله مغزلي او وتدي وهو يشبه حبة الصنوبر وله زوج واحد من االرجل  x 40 بالباينوكلر
الي او بني وهو يمتص عصارة النبات ويمكن ان يتطاير بالرياح شفاف الى برتق و لونه اصفر
مسافات كبيرة تبيض االنثى على السطح السفلي لالوراق بجوار العرق الوسطي و  فيصل الى
  الثانوية يفقص البيض الى حورية تتطور الى حيوان كامل العروق

 : االعراض
ى وهو يمتص عصارة النبات و يؤدي في المنطقة السفلى للنبات ثم يمتد العل تبدا االعراض

 : الى
 تحول الساق الى اللون الصداي المغبر 
مغبرة و مشوهة وصغيرة و مجعدة ثم تجف و  تصبح االوراق من السطح العلوي والسفلي 

  تسقط و قد يموت النبات كله
 الثمار لونها برونزي وجافة تصبح 
 % ۹۰قد تصل نسبة االصابة الى اكثر من  
 

 : فحةالمكا
 يوم۳ سم واثره البافي ٥۰  ۳۰فيرتميك بمعدل 

  يوم۷ واثره البافي ۳ سم۱۰۰   ۷٥بمعدل  ماجستير
 يوم ۷ جم واثره البافي ۱٥۰ بمعدل ۲٥بروبال

  يوم۷ واثره البافي ۳ سم۱۰۰ بمعدل ۲٥بجاسوس
 واثره البافي صفر يوم مراك كاليفورني بمعدل ا لتر

 

 
 

  
  



 " الهليوتس"دودة الثمار   ۸
Heliothis "Helicoverpa " armigera 

 
  سم 3.2 – ۲ سم وعرضها ۱٫٦  ۱٫۲رة طولها حوالي عبارة عن فراشة صغي

  بيضة۳۰۰۰ – ٥۰۰تتغذى على رحيق االزهار وتضع 
سم لونها اخضر فاتح او قرمزي او بني مسود ٥يصل طولها الى حوالي  اليرقة او الدودة قد

  مزدوج على الظهر تتميز بوجود خط طولي
من الصعب ان تجد اكثر من   بعضها لذلكواليرقة نهمة جدا وقد تصيب اكثر من ثمرة وقد تاكل

  يرقة في الثمرة الواحدة
البداية على االوراق وعندما تكبر ويحين وقت التعذير فانها تسقط  اليرقة الصغيرة تتغذى في

 وتتعذر على االرض

 
  

 :المكافحة
   يوم۲االمان  فترة = ۳ سم۱۲٥بمعدل = ديفيبان أو ملبان 

 = ۳ سم۳۰۰   ٤۰۰بمعدل ) =  تيودان–ثيونكس (مركبات اندوسلفان 
   يوم٤فترة االمان 

النت٬ بتروئيد ٬ بجاسوس٬  " هناك مبيدات آخري تستخدم ضد الهليوتس وحشرات أخري مثل
 "كراتيه تيتان٬ سيبارين٬ ترسيب٬ تلستار٬موستنج٬ سمبوش٬ شرباز٬ 

 : باسم فرحات.اما في مصر م
 : استخدام االدارة المتكاملة للمكافحة ثم

 مادة ناشرة+  سم ۲٥۰باريبان   1
 ناشرة مادة+  جم ۷٥كويك او النت   2
 مادة ناشرة+  سم ۳ ۲٥۰بايكو   3
 ف/  جم ٥۰۰ × ۲دايبل   4
 شرةمادة نا+  سم ۷۰تريسر   5

 االولى والثانية يراعى استخدام المبيدات بمجرد ظهور اليرقات االعمار
 " مع استخدام المصائد الضوئية والفرمونية "
 
  
  
  
  



   الدودة الخضراء او دودة ورق القطن الصغرى او دودة الشمندر ۹
Beet Armyworm 

Spodoptera exigua 
 الكبرىالقطن  وهي اصغر حجما من البرودينيا او دودة ورق

  االوراق مسببة ثقوب فيها و هي تفضل التغذية على القمم النامية والبراعم وهي تتغذى على
  سم۳طولها وعرضها حوالي   سم۱٫٥   ۱والحشرة الكاملة او الفراشة صغيرة الحجم 
 حجما واالنثى تشبه الذكر في اللون اال انها اكبر

مصفر اذا   سم لونها اخضر او۲٫٥اوز وطولها ال يتج" الكبرى "٦ اعمار وليس ٥لليرقة 
   ربيت انفراديا وقد تاخذ اللون المسود او الرمادي او النحاسي

  
 

  
  
 

 : المكافحة
 يوم ۱٤ للدونم واثره الباقي ۳ سم٦۰ – ٤۰ماتش بمعدل 

للحقل   يوم ويفضل استخدامه۱٤ للدونم واثره الباقي ۳ سم٤۰۰ – ۲٥۰ثيونكس بمعدل 
 المكشوف

  تخدمة للبرودينيا تفيد في المكافحةالمبيدات المس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  دودة ورق القطن الكبرى= البرودينيا   ۱۰
 

  Spodoptera " Prodenia" littoralis 
الثالث او الرابع تتغذى في  الفراشة تضع البيض على هيئة لطع واليرقات الصغيرة حتى الطور

  البداية على االوراق ليال نهارا
تتغذى في الليل على النبات وف النهار تختبيء بجوار الساق في التربة  ر فانهاثم عندما تكب

سم وعندما تتسلق النبات مساء فانها تلتهم االوراق محدثة ثقوب مختلفة  ٥على عمق حوالي 
الممكطن ان تلتهم كل النصل للورقة وقد رايت ذلك في البطاطس حيث تغذت  االحجام ومن

  العروقولم يبق اال على كل النصل
والبراعم وتشتد االصابة  ومن الممكن كذلك ان تتجه للثمار وتتلفها وكذلك االغصان الغضة

  بها في الخريف
عدة الوان منها زيتوني اخضر او زيتوني   سم ولها٥قد يصل طول اليرقة الى اكثر من 

  رمادي او رمادي
 مسود او رمادي داكن او

  
 

 :المكافحة
 

  " ۲م۱۰۰۰"الكميات المذكورة هي للدونم 
  للديدان الكبيرة اآلتية من القطع  متر طولي ۱۰لكل  ۱۰۰gmبمعدل  = ۱۰۰رمسان

 المجاورة
القطع  اآلتية من للديدان الكبيرة   متر طولي ۱۰لكل  ۱۰۰gmبمعدل  = ۱۱٥سفسان
 المجاورة
   يوم۱٥فترة االمان هي  = cm3 ۷٥   ۱۰۰بمعدل  = ٥ايتابرون
   يوم۱٤فترة االمان هي  = cm3 ٥۰بمعدل = موليت 
   يوم۱٥فترة االمان هي  = cm3 ٥۰بمعدل  = ۱۰كونسلت

ميتوميل =  يوم ۳هي  فترة االمان = cm3 ۲٥۰  ۳٥۰بمعدل  = ۲۰مركبات ميتوميل
 ( ميتومكس ميتونيت  –النت (

   يوم۳فترة االمان هي  = 50gm – ۷٥بمعدل  = ۹۰مركبات ميتوميل
مركبات =  يوم ٥االمان هي  فترة = cm3 ۱٥۰   ۲۰۰بمعدل = مركبات كلور فيريفوس 

 (دروسبان٬ بيرنكس٬ دورفوس(كلور فيريفوس هي 
ات مركب=  يوم ۱٤فترة االمان هي  = cm3 ۱٥۰   ۲٥۰بمعدل  = متميدوفوس



 (تمارون٬ سمارون٬ بروتار٬ مارتون٬ متميدول برودكس٬(متميدوفوس هي 
 

 تستخدم في الحقل المكشوف=  يوم ۱٤االمان هي  فترة = cm3 ۱۰۰بمعدل = بتروئيد 
تستخدم في الحقل =  يوم ۱٤االمان هي  فترة = cm3 ٦۰   ۱۰۰بمعدل = بسيس 

 المكشوف
تستخدم في الحقل =  يوم ۱۰ان هي االم فترة = cm3 ٥۰  ۱۰۰بمعدل = موستيخ 
 المكشوف

مثل =  يوم ۱٤فترة االمان هي  = cm3 60  ۱۰۰بمعدل  = ۱۰مركبات سيبرومترين
 (۱۰سيبرومترين(سمبوش وشرباز

=  يوم ۱٤فترة االمان هي  = cm3 ۳۰  ٥۰بمعدل  = ۲۰سيبترومترين  مركبات
رومترين تستخدم في الحقل تيتان وسيبارين وترسيب ومركبات السيب هي۲۰سيبترومترين

 المكشوف
   يوم۱٤فترة االمان هي  = cm3 ۱۰۰   ۱٥۰بمعدل  = كراتيه

 
 

 والثانية بمجرد ظهور اليرقات االعمار االولى يراعى استخدام المبيدات
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 : المن   ۱۱
 : وهو يحوي العديد من االجناس منها

Aphis gosypii 
Mysus persicae 

Macrosiphus cuphorbia 
 Aphidoidea او اصطلح على تسميته

مخضر ومنها  وهي حشرات كمثرية او مبططة صغيرة الحجم لونها اسود او بني او مصفر او
التنقل لمسافات  المجنح والغير مجنح وعادة يظهر المن المجنح في الصيف والذي يستطيع

 اكبر في المكان
غالبا وهي تصيب ايضا الفروع الغضة  ى لالوراق الغضةوهي تتواجد عادة على السطح السفل

  والبراعم واالزهار
 حورية في الصيف والتوالد ۳۰ – ۲٥في الربيع والخريف و   حورية٦۰ – ٥٥الحشرة تلد 
 يكون بكري
بها في الخريف والربيع وتقل عند ارتفاع الحرارة و تقل بشكل ملحوظ او تكاد  تشتد االصابة

 رارةبانخفاض الح تختفي
المصابة مع تاثر كل  تتغذى الحشرة على عصارة النبات فتؤدي الى تكرمش وجفاف االجزاء

  العمليات االخرى من نمو وازهار واثمار وغيره بشكل واضح
ندوة عسلية تفرز من فتحة الشرج عبارة عن العصارة النباتية الزائدة عن حاجتها  تفرز

ها فطريات الشحبار وكذلك النمل باالضافة بمواد سكرية ومواد اخرى تتغذى علي مختلطة
  تكون الغبار وتراكمه و الذى يزيد من تفاقم المشكلة لسهولة

 
 

 : المكافحة
 : يمكن استخدام المبيدات التاليةاستنفاذ الطرق الزراعية والبيولوجية وغيرها  بعد

  يوم وهي تؤثر على تربس۱٤االثر الباقي له =  جم ۲۰۰  ۱٥۰بمعدل = اورتان 
 كاليفورني ايضا

   ايام٥االثر الباقي له  = ۳ سم۳۰۰بمعدل " = ديزكتول و بازودين  " ۲٥مركبات ديازينون 
  ن اعطاؤه بعد الشتلويمك =  يوم٤٥االثر الباقي له  = ۳ سم۱۰۰بمعدل = توكتيون 
   يوم۷االثر الباقي  = cm3 ٦۰بمعدل  = ٥۰ديماكرون

   يوم٥االثر الباقي = cm3 ۳۰۰بمعدل = مركبات ديازينون 
   يوم۲االثر الباقي  = 300gm بمعدل = ٥۰مالثيون
   يوم۲االثر الباقي  = ۳۰۰gmبمعدل  = ۲٥مالثيون

   يوم۲۱االثر الباقي  = cm3 ۱۰۰بمعدل = ميتاسستوكس 



برودكس و =  يوم ۱٤االثر الباقي  = cm3 ۱٥۰   ۲٥۰بمعدل  = مركبات متميدوفوس
 ومتميدول تمارون و بروتار وسمارون

 البالغة فقط ضد الحشرات=  يوم ۲االثر الباقي  = ٦۰gmبمعدل  = ٥۰%بريمور
 – ٤۰الروجر(وهي =  يوم ۷االثر الباقي  = cm3 ۱۰۰بمعدل = مركبات دايموثويت 

 (وتكس وديموثويتروج
مركبات اندوسلفان هي  =  يوم٤االثر الباقي  = cm3 ۳۰۰بمعدل = مركبات اندوسلفان 

  وتستخدم في الحقل المفتوح ثيودان  ثيونكس 
 –النت (ميتوميل =  يوم ۳االثر الباقي  = cm3 ۲٥۰  ۳٥۰بمعدل  = ۲۰ميتوميل مركبات
 (ميتومكس – ميتونيت

   يوم۳االثر الباقي = ٥۰gm – ۷۰ بمعدل = ۹۰مركبات ميتوميل
   يوم۲االثر الباقي  = cm3 ۱۰۰بمعدل = أو ملبان  ديفيبان
   يوم۱٤الباقي  االثر= cm3 ۲۰۰بمعدل = نكار 

   يوم۷االثر الباقي  = cm3 ۲۰۰بمعدل = مرشال 
 

 "باسم فرحات.م" اما في مصر
  سم٥۰توب فيلم +  سم ٥۰كونفيدور  1
  سم 50 يلمتوب ف+  سم ۱۲٥روك 2
   سم٥۰توب فيلم +  سم ۱۲٥ايكون 3
   سم٥۰توب فيلم +  سم ۱۲٥اكتيليك 4
 مادة ناشرة+  جم ۱۲٫٥موسبيالن  5

  المجنحة يراعى وضع المصائد الصفراء لجذب االطوار
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 نطاطات االوراق  ۱۲
 : وهي تشمل عدة اجناس منها

Aster Leafhopper (Macrosteles fascifrons) 
(Beet Leafhopper (Circulifer tenellus 

Clover Leafhopper (Aceratagallia sanguinolenta) 
Mountain Leafhopper (Colladonus montanus) 

Potato Leafhopper (Empoascus fabae) 
Southern Garden Leafhopper (Empoasca solana) 
Western Potato Leafhopper (Empoasca abrupta) 

 : وهي تنتمي
order Homoptera, family Cicadellidae 

  فمها ثاقب ماص= وشكلها مغزلي او وتدي لها زوجين من االجنحة 
النباتات  وهي تتغذي على االوراق عاى غالبية.  مم في الطول ۱۳وحجمها صغير ال يتحجاوز 

  فتقوم بامتصاص العصارة مما يفقده لونه
  الى تقزم النبات وضعفه بشكل عام  وكذلك يؤديويؤدي الى االصفرار

 والتي تؤدي الى حروق على االوراق " hopperburn" بعض النطاطات تؤدي الى ظاهرة
 

  بالفيروسات كما تقوم بنقل الفيروسات واالمراض الشبيهة
 : ما يعنينا هنا هم االنواع التابعة للجنس

Empoasca spp 
  وشكلها مغزلي او وتدي" الطول"مم  ۳وهي نطاطات صغيرة حجمها حوالي 

  اخضر مع تبقعات مصفرة او مبيضة او خضراء داكنة يقفز من مكان الى اخر لونها
عصارة النبات عادة من السطح السفلي للورقة عادة على العرق الوسطي مسببة  وهي تمتص
   االمتصاصتجعدها واصفرارها وعادة يبدا االصفرار في الجزء الذي يعلو منطقة كرمشتها او

 التغذية حتى قمة الورقة وهذا االصفرار يؤدي الى تدهو الورقة والى ظهور عرض او
"hopperburn "  وهي تنتج من توكسينات تفرزها النطاطات وتؤدي الى اصفرار قمة

  والحواف و في الحاالت الشديدة لالصابة فان االوراق تجف وتسقط الورق
وريات فهي بدون اجنحة وهذه الحشرة نشطة ومن الصعب لها اجنحة اما الح الحشرة البالغة
   النبات مشاهدتها على

 

 
  
 

 المن مكافحة االفة كما في
 
 



  التربس  ۱۳
  :كل التربس يتبع

Order: Thysanoptera  
Family: Thripidae 

 وهو نوعان
 Thrips tabaci الدخان  تربس عادي او تربسا 

مم لونها اصفر او  1.5  1.2 وهي حشرات صغيرة مطاولة الشكل نشطة الحركة طولها
  رمادي او بني

  لها فم ثاقب ماص
وتقل الشكل تتكاثر بكريا في اغلب االحيان تزداد بكثرة في الربيع والخريف  لها اجنحة ريشبة

او انخفاض الحرارة في الصيف والشتاء تمتص عصارة النبات وتؤدي الى  عند ارتفاع
  االوراق والثمار تشوهات وتبقعات في

 
وهي تؤدي الى ارتفاع حواف  مما يؤدي الى تحول هذه المناطق الى اللون البني وجفافها

  االوراق كالمالعق
   داكنة او تميل للون البنيوالكبيرة تكون الحشرات الصغيرة صفراء او مبيضة

 



 

 
  

 : المكافحة
) =  سمارون بروتار – متميدول  برودكس تمارون (مركبات ميتميدو فوس  المبيد المالئم
   يوم۱٤فترة اآلمان = cm3 ۱٥۰  ۲٥۰للدونم  كمية المبيد

  L.trifolii الدفيئات مالحظات تستخدم ايضا ضد ذبابة
 : كما يمكن استخدام ما يلي

 ضد الذبابة البيضاء سمش وكاراتيه المستخدم سابقا
  واورتان المستخدم سابقا ضد المن و كلها تقاوم ايضا التربس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
 فورنيتربس االزهار او تربس كالي  ۱٤

Frankliniella occidentalis 
 

 مم وهي ۱٫۲طولها حوالي  وهي حشرة صغيرة تشبه التربس العادي لكنها اصغر حجما
  اسرع في الحركة

يتركز تواجدها في االزهار وفي االماكن المستورة  و لونها اصفر فاتح او بني حسب الموسم
وداد لحواف التويج وهي صعبة تبقعات في االزهار واس لذلك من الصعب رؤيتها وهي تسبب
المستورة وتكتسب مناعة بسرعة وخفيفة يمكن ان تحمل  المكافحة النها تتواجد في االماكن
 بسرعة بالرياح وهي ايضا تكتسب مناعة

  الذبول التبقعي: تنقل المرض الفيروسي 
Tomato spotted wilt virus" TSWV " 

 
  

 : المكافحة
مع مراعاة التبادل بين المبيدات   ايام۳  ۲ رشات متتالية يفصل بينها ٤ = ۳تحتاج الى 
 المستخدمة

 " ۲م۱۰۰۰"الكميات للدونم 
ثيونكس "ان مركبات اندوسلف + ۳ سم۱۰۰بمعدل " ديفيبان وملفان "ديفيبان مركبات
  ايام٤فترة االمان = للدونم  "وثيودان

   او جم۳ سم۱۰۰مسورول بمعدل 
  ايام۷فترة االمان  = ۳سم 250  ۲۰۰مرشال بمعدل 
  يوم۲فترة االمان  = ۳ سم۱۲٥بمعدل " ديفيبان وملفان "مركبات ديفيبان
 يوم ۲۱فترة االمان  = ۳سم٤۰بيرات بمعدل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :  او الخارطةذبابة االنفاق   ۱٥
 ذبابة االنفاق يصاب البندورة بنوعين من

 Liriomyza huidobrensis ذبابة العروق
  Liriomyza trifolii او ذبابة الدفيئات

   مم۱٫۸حوالي  والحشرة الكاملة ذبابة لونها مسود وبطنها مصفر المع وطولها
  مم۲٫٤حوالي  ااما اليرقة والتي توجد عادة في نهاية النفق فلونها مصفر وطوله

  وبعدها تاتي الذكور تقوم الذبابة بوخز الورقة عن طريق الة وضع البيض ثم تمتص العصارة
المكان وينتج عن ذلك تكون  تاكل اليرقة بين بشرتي الورقة حيث تفقس البيوض في نفس

  انفاق تؤدي الى جفاف الورقة وموتها
 يث تعمل تبقعات على االوراقالكاملة تشوه المحاصيل الورقية ح وو خزات الحشرة

  

 
  

 : المكافحة
 ۲ م۱۰۰۰= دونم الكميات لل

 يمكن ان يعطى بواسطة شبكة الري  يوم۳االثر الباقي =  جم للدونم ۲٥تريجارد بمعدل 
 يوم 3 االثر الباقي= للدونم  cm3 ۳۰  ٥۰فيرتميك بمعدل

  يوم۱٤االثر الباقي =  حم للدونم ۷۰بمعدل = ايفيسكت 
 
  



  امراض نقص العناصر
   
   : نقص الكالسيوم– ۱

تاح لالمتصاص يسبب شحوب النموات الحديثة و موت القمة النامية وتعفن قلة الكالسيوم الم
الطرف الزهري للثمرة اما النقص المؤقت للكالسيوم فيسبب اصفرار طرف الورقة في مرحلة 

  النمو السريع 
 تصبح االوراق لالشتال مشوهة مع ظهور مساحات صفراء بين ۹٥الصورة  

 العروق وتموت القمة النامية بسرعة 

  
  
  
  

 في النباتات البالغة فان حواف االوراق االصغر تصبح بنية مع وجود ۹٦الصورة  
مناطق صفراء بين العروق و تموت القمة النامية و تفشل البراعم الزهرية في 

  التكشف 

  
  
  
  
  



  تصبح حواف قواعد الوريقة بنية اللون۹۷صورة 

 
  
  
 مساحات البنية احيانا تصبح قمة الوريقة صفراء قبل ظهور ال۹۸صورة  

  
  
  
  
  
 



  تعفن الطرف الزهري يظهر على الثمار التي لم تاخذ حاجتها من الكالسيوم ۹۹صورة  

  
  
 
 ثعفن الطرف الزهري ادى الى نضج الثمرة قبل اوانها و هي غير ۱۰۰صورة  

 صالحة لالكل 

  
  
  
  



 
ي   النقص الغير شديد للكالسيوم يسبب تكون بقع بنية تميل الى الرماد۱۰۱صورة  

تعفن الطرف "بالقرب من الطرف الزهري مع اسوداد جزء من المشيمة والبذور 
 "الزهري الداخلي 

  
  
 

  
 عند تكون العفن في الثمار الصغيرة فان جزء كبير من الثمرة يصاب  وفي ۱۰۲صورة 

  الصورة درجتين من شدة االصابة
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  



  نقص المغنيسيوم
  راق السفلية والوسطىيظهر اصفرار بين العروق في االو

 اعراض النقص تظهر اوال على االوراق السفلية و الوسطى وتتقدم الى االوراق ۱۰۳صورة 
  الحديثة تدريجيا

  
  
  

 تتكون مناطق صفراء بين العروق في حين تبقى العروق وحواف االوراق ۱۰٤صورة 
  خضراء

  
  
  



برتقالية وقد نظهر  في حالة النقص الشديد تصبح االوراق السفلى صفراء ۱۰٥صورة 
  مناطق قرمزية فيها

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :نقص الحديد 
تصبح االوراق الحديثة في قمة النبات صفراء شاحبة في حين ان االوراق الحديثة االنضج 

  تظهر بمظهر مبرقش
 تصبح االوراق الحديثة خضراء شاحبة مع اصفرار بين العروق و يبدا من قاعدة ۱۰٦صورة 
  ة متجها للقمة الوريق

  

  
  
  

 عندما يعالج النقص فان مناطق بنية تظهر عادة على طول العروق الرئيسي و ۱۰۷صورة 
  حوله خصوصا قرب قاعدة الوريقة وعلى العنق كما قد تتحول االوراق االحدث الى االبيضاض 

  
  
  
  
  
  



 الجذور  تظهر اعراض نقص الحديد على الشتلة نتيجة ردائة التهوية في منطقة۱۰۸صورة 
  كما هو واضح في هذه الشتلة المرباة في مكعب صوفي مسامه مسدودة مائيا

  

  
  
  

  المكافحة
لمكافحة امراض نقص العناصر السابقة يتم اوال ايقاف التسميد الراسي لفترة ال تقل عن 

اسبوع   وكلما كانت المدة اطول يكون احسن وفي حاالت كثيرة تم اصالح الخلل بمجرد ايقاف 
  يد  دون استخدام أي مواد اخرى التسم

الري المتوازن يساهم كثيرا في حل المشكلة وقد يكون السبب مثال في ظهور نقص الحديد هو 
  االفراط في الري واختناق الجذور

اذا استمرت االعراض على النموات والثمار الحديثة خصوصا  نقوم برش مادة كلنيت بمعدل 
  ة في شبكة الري قبل حدوث المرض و هي نترات الكالسيوم  او اعطاء% ۲

او اعطاء ماغنيزال او  نترات المغيسيوم  في حالة نقص المغنيسيوم بنفس الطريقة السابقة  
  او طبعا أي  مواد اخرى تحوي المواد الناقصة 

 جم للدونم في حالة نقص الحديد واشهر مركباته ٥۰۰ الى ۲٥۰اعطاء مركبات الحديد بمعدل 
  نعندنا هو السكستري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 
  
  


