
المحاضرة الثانية أمراض خضر



و الفلفلالطماطمالتبقع البكتيري في 

Bacterial spot

المسبب المرضي

Xanthomonas vesicatoria

http://dalelkelzeraee.blogspot.com/2011/11/blog-post_7463.html#.T8g51LCdD8A


:المرضأعراض

الماءبمشبعةغامقاخضرلونهامنتظمةعيرصغيرةبقعبظهوراألوراقعلىاألعراضتبدأ-

.وتسقطتجفثماألسودأوالبنىاللونإلىالبقعهذهمركزلونويتحول

لونهاماءبالمشبعةمستطيلةقرحشكلعلىاألوراقوأعناقالسيقانعلىأيضااإلصابةتظهر-

لمحصولاقلةوبالتاليتساقطهاإلىاألزهارإصابةوتؤدىاألسود،إلىالغامقاألخضرمنيختلف

-3منرهاقطيتراوحمنتظمةغيرمائيةبقعفتظهرالخضراءالثمارعلىبوضوحالمرضيشاهد-

يصبحلبقعلاألوسطالنسيج،داكنةحوافذاتوهىاألسودإلىالفاتحالبنىمنلونهايختلفملم6

.ائراغيكونوأحياناالثمرةسطحعنويرتفعيتشققماكثيراالملمسخشنوفلينياجافا



:المقاومة

ذورباستخداممراعاةيجبلذلكالبذورطريقعنتنتقلالبكتيرياهذهأنحيث-

فيواحديزبتركالزئبقيككلوريدمحلولفيالبذورغمريتم،وعادةنظيفةوشتالت

.دقائق3لمدة%0.5تجارىكبريتيكحامضفيأودقيقة15لمدةاأللف

بنسبةالنحاسيةالمركباتباستعمالالتبقعاتظهورعندالحقلفيالمرضمقاومة-

يكرر،كوبروزانأوفورتميلتوكستراىأونحاسكلوروراكسىمثل4/1%

.يوما15واالخرىرشةكلبينمرات3الرش









Bacterial:الطماطمفيوالذبولالبكتيريالتقرحمرض canker

Corynebacteriumبكتريا:المرضيالمسب michiganese



:المرضاعراض

هذهتلتحمواحياناالبنىاللونإلىالبقعهذهتتحولالسفليةالوريقاتوذبولبقعهيئةعلىاالعراضظهوريبدأ-

منواحدجانبعلىاالصابةتحدثوغالباالنباتعلىمنتسقطالولكنهاوتذبلبنيةالورقةفتصبحبعضهامعالبقع

لنهايةافيالخضريالمجموععلىويقضىكلهالنباتيصيبحتىاخرىإلىوريقةمنالمرضوينتشرالنبات

تتكونحيثالخطوطهذهاماكنفيتشققاتيحدثفاتحلونذاتخطوطاالوراقواعناقالسيقانعلىيظهر-

الجويفوخصوصاللسيقانالخارجيالسطحعلىاللزجةالبكتيريةاالفرازاتمنكتلمنهايخرجالتيالتقرحات

إلىلبقعاهذهمركزيتحولاللونبيضاءمائيةغائرةبقعظهورمسببةالثمارإلىتنتشرحيثبالرطوبةالمشبع

-Likeالطائرعينمظهريعطىمماقليالمرتفعةوتكوناالسوداللون Bird eyeهذاويعتبرمم3حوالىقطرذات

.للمرضالميزةالصفاتاحدالمظهر



المقاومة

االهتماميجبوبالبكتيرياملوثةغيرونظيفةسليمةوشتالتبذورباستخدامالمرضيقاوم-1

.المرضمنخاليةمناطقمنلتكونالتقاويبمصدر

.الخضريالمجموععلىرشاالنموموسماثناءالنحاسيةالمركباتاحداستعمال-2





Bacterial: ـ الذبول الوعائى فى القرعيات 1 wilt of cucubits

  :Erwinia tracheiphila

ويعتبر الخيار من أكثر . ينتشر هذا المرض ليصيب كثيراً من النباتات البرية التابعة للعائلة القرعية

Pumpkinالعوائل تأثراً بالمرض، يلية الكوسة فالقرع العسلى  ( البطيخ األصفر)ثم القاوون 

Muskmelon .أما البطيخ فهو مقاوم لهذا المرض

األعـــراض

تبدأ األعراض على هيئة ترهل لورقة أو أكثر فى أحد تفرعات النبات

تنتشر هذه األعراض لتسبب ذبوالً لبقية أوراق النبات وضعفاً للتفرعات المصابة

تجف األوراق الذابلة وتصبح السيقان المصابة طرية شاحبة اللون ذابلة ثم تجف

ل تنتشر األعراض ببطىء فى النباتات األقل قابلية لإلصابة أو تحت الظروف الغير مالئمة إلنتشار المرض فيق

.معدل النمو ويندفع النبات للتزهير السريع والكثيف قبل إكتمال النمو الخضرى



بعمل قطع عرضى فى ساق النبات المصاب ثم الضغط علية بين األصابع تخرج منه قطرات فاتحة اللون عبارة 

.عن اإلفرازات البكتيرية

تلتصق هذه اإلفرازات اللزجة باألصابع وعلى السطح المقطوع من الساق

فاذا سحبت هذه اإلفرازات برفق فإنها تكون خيوطاً رهيفة ربما تستطيل لعدةسنتيمترات

عند تكشف األعراض على ثمار القرع فى المخزن فأن العفن الهالمى ينتشر داخل األنسجة ويسبب فساداً لكل 

أجزاء الثمرة

وعادة تتقدم اإلصابة فتظهر على سطح الثمرة فى صورة بقع سوداء أو لطع تتصل ببعضها وتكبر لتكون 

.مساحة كبيرة من األنسجة السوداء

ها التستطيع بكتيريا الذبول الوعائى المعيشة فى أنسجة مصابة جافة لفترة أكثر من أسابيع قليلة حيث أن

شديدة الحساسية للجفاف









طة والمنقطةتكمن البكتيريا أثناء فصل الشتاء فى القناة الهضمية لعدد قليل نسبياً من خنافس الخيار المخط

لنباتتسبح البكتيريا فى العصير الموجود فى الجروح لتدخل إلى أنسجة الخشب حيث تتكاثر بها وتنتشر إلى كل أجزاءا ا

فى الربيع وأثناء تغذية هذه الحشرات على أوراق القرع تحدث جروحاً عميقة تدخل منها البكتيريا الموجودة فى براز

.هذه الحشرات

ك مواد عندما تنتشر البكتيريا فى أنسجة الخشب فإنها تقلل من كفاءة األوعية اإلمتصاصية باإلضافة إلى أنها تتر

صمغية فى هذة األوعية

دورة الــمرض



المقاومة

Carboryأو(sevin)مثلالحشريةالمبيداتباستخدامالخيارخنافسبادةإعلىالمكافحةتعتمد
التىالعواملأهممنللخنافسالمبكرةالمكافحةوتعتبرRotenoneأوMethoxyehlorأو

عفندوثحولتجنب.وحرقهاالمصابةالنباتاتمنالتخلصيجبكذلك.المرضانتشارمنتحد

أنواعنمنوعلكلفيوجدالمكافحةاألصنافجهةمنأما.دوريةبصفةالمخزنفىالقرعلثمار

.مكافحةأصنافعدةالقرعيات



والشمامسةوالكو الخيارمنكلفىالثماروالسيقانواألوراقمنكلعلىالمسببيؤثر◼
مستديرةقعاتتببظهوراألعراضتبدأ.القرعيةللعائلةالتابعةاألخرى النباتاتوبعض

جوالفى.منتظمةغيرأوالزوايامحددةمساحاتمكونةتكبرماسرعاناألوراقعلى
رازاتاإلفمنقطيراتلألوراقالسفليةاألسطحعلىالموجودةالبقعمنتخرجالرطب

.األبيضاللون إلىتميلقشورمكونةالنهايةفىتجفالبكتيرية

ً وتتشققتجفثمالرمادىاللونإلىالمصابةالمناطقتتحول◼ ً تاركةتسقطوغالبا ثقوبا

ً حيةوسطمستديرةصغيرةبقعالثمارعلىتظهر.األوراقعلىمنتظمةغيركبيرة .غالبا

شققاتتبهاويحدثاألبيضاللونإلىالبقعهذهتتحولالمصابةاألنسجةتموتعندما

.الثمرةكلتعفنتحيثالمختلفةوالبكتيرياتالطرىللعفنالمسببةالفطرياتمنهاتدخل

التبقع الزاوى فى الخيار 

Angular Leaf Spot of Cucumber

Pseudomonas lachrymans



وتنتشرلمهملة،اوالنباتاتالملوثةالبذورعلىالشتاءفترةالبكتيرياتقضى▪

الثغورخاللمنتدخلحيثللبادراتوالمستديمةالفلقيةاألوراقعلىمنها

.والجروح





:المكافحة

المتهاسمنوالتأكداختبارهاسبقبذوراستخدامطريقعنالمرضيكافح◼
اعيةزر دورةإتباعـللمرضمكافحةأصنافزراعةعلىوالتركيزالصحية
كتيريةبمبيداتمعالمخلوطةالنحاسبمركباتالرشأحيانا  يفيدـمناسبة
.المرضومكافحةتقليلفىأخرى 


