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 الفطرية الصليبيات أمراض



 Alternaria leaf spot األلترنارى األوراق تبقع

 :المرضى المسبب

Alternaria brassica   

 :الظروف المالئمة

 ظروف في الرياح بواسطة اخر إلى النبات من لجراثيما تنتشر

 بقايا في البقاء للفطر يمكن لمالئمةا غير الفترات وخالل .المالئمة

   . لالصابة رئيسيا مصدرا المصابة البذور تعتبر .المصابة النباتات



 :األعراض

يعتبر هذا المرض من األمراض الخطيره التى تصيب الكرنب 

األوراق القديمه تعتبر هى األكثر قابيله لإلصابه حيث يظهر  -

  عليها بقع صفراء داكنه

بتقدم اإلصابه تزداد البقع إتساعا ً وقد تصبح دائريه محاطه بهاله  -

  صفراء

بتقدم شدة المرض تموت األوراق الداخليه فى الكرنب ويظهر  -

 كرنبالمرض هو أكثر المشاكل على ال. اللونعليها بقع بنفسجية 

 .حيث تؤثر البقع الورقية على المنتج القابل للتسويق

 









 :ةالمكافح

 إستخدام بذور سبق معاملتها بالماء الساخن -

 إتباع دوره زراعيه -

 إستخدام أحد المركبات اآلتيه -

 لتر ماء100/جم250            بمعدل                كوبوكس           

 لتر ماء100/جم200            بمعدل        بوليرام دي أف        أو

 بتر ماء100/جم50            بمعدل                       بيليز       أو



 Black leg السوداء الساق

 : المرضى المسبب

 

)lingam Phoma anamorph(maculans Leptosphariea 

 

 :الظروف المالئمة

 

 .درجة مئوية 20-5توفر الرطوبة العالية ودرجة حرارة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anamorph


 :األعراض

يظهر على األوراق بقع شاحبه اللون غير منتظمة الشكل على األوراق  -

 .اللونثم تتحول الى اللون الرمادي عليها نقط سوداء 

يظهر على الساق بقعه مستطيله لونها أرجوانى وذلك بالقرب من سطح  -

التربه ثم تمتد البقعة الى األجزاء أسفل سطح التربه مما ينتج عنه عفن 

 .الجذورأسود على الجزء السفلي من الساق وكذلك على 

  المصابه وتموت  بتقدم المرض تتقزم النباتات -

 األصابه يمكن أن تنتقل الى رؤوس الكرنب فى المخازن -







 :المكافحه

 لتر ماء100/جم50إستخدام     بيليز     بمعدل  -

 عدم تعريض الشتالت للمياه قبل نقلها للحقل  -

 مكافحة الحشائش-

 اتباع دورة زراعية-

 استخدام أصناف مقاومة-



 Bottom rot القاعدى العفن

 : المرضى المسبب

 

Rhizoctonia solani    

 

 .خاصة فى المشاتلواألمراض الخطيره التى تسبب خسائر كبيره من 
      

 

 



 :األعراض

من   على ساق النبات المصاب بقعه لونها بني يميل لإلحمرار بالقربيظهر 

 .النباتسطح التربه، يكون من نتيجة ذلك حدوث إلتواء فى ساق 

تتميز البقع الموجوده . بعض الحاالت تكمل الشتله نموها وهى مصابهفى 

 .رفيععلى الساق بأنها تكون غائره أو منخفضه ويصبح الجذر 

 .النباتحدث تحليق للبقعه حول قطر الساق فإن ذلك يؤدى الى موت إذا  -

 









 :المكافحه

 مون كت يمكن إستخدام مركب -

 كجم بذره/جم3بمعدل     

 فدان حقنا ً مع مياه الرى/جم500بمعدل    وأ

 .الصرفيجب أن تكون ارض المشتل جيدة  -

 .النباتتجنب الرى الزائد عن حاجة النبات لتقليل الرطوبه حول  -

 .النباتاتتجنب الزراعه الكثيفه حتى يتخلل الهواء بين  -



 Cercospora spot السركسبورى التبقع

 : المرضى المسبب

     Cercospora brassicola 

 

 ميكانيكياً  أو الري، ومياه واألمطار الرياح بفعل الجراثم نتشر•
   .واألشخاص المعدات بواسطة

 :المالئمة الظروف

 درجة 18-13 بين الحرارة ودرجات العالية النسبية الرطوبة
 .المرض تطوير تشجع عموما  مئوية

 



 :األعراض

 األبيض إلى الباهت األخضر من اللون في األوراق بقع تختلف

 النباتات .  عام بشكل األخضر اللون وغياب البنية األنسجة وتحدها

 .تتشوه قد بشدة المتضررة

 







 :المكافحة

 .العائلة والحشائش المصابة المحاصيل بقايا من التخلص •

 أو الساخن بالماء البذور معالجة أو ، األمراض من خالية معتمدة بذور استخدام •

 .الفطريات مبيدات

 .العائلة غير المحاصيل على التناوب يتم بحيث زراعية دورة اتباع •

 .البعض بعضها من القريبة المحاصيل زراعة تعاقب تجنب •

 استخدام و األوراق على طويلة رطوبة فترات إلى يؤدي حيث بالرش الري تجنب•

   .بالتنقيط الري

  قبل  وقائي كعالج الفطريات مبيدات استخدم يجب المثلى النتائج على للحصول•

 .النحاسية المنتجات من وغيرها األساسية النحاس كبريتات مثل .اإلصابة



 Downy mildew الزغبى البياض

 -: المرضى المسبب
Peronospora parasitica (= Hyaloperonospora parasitica) 

 

  :الظروف المالئمة

الرطوبه العاليه والضباب من العوامل التى تساعد على حدوث تعتبر 

 .وإنتشارهااإلصابه 

 



 :األعراض

 االصابة بتقدم تتحول لألوراق، العليا السطوح على باهته بقع ظهور

 رمادي او ابيض زغبي نمو الورقة قفا على ويقابها البني، اللون الى

 المسبب لفطرل نجيةسبورااال  والحوامل االسبورانجية األكياس هى

 وتجف الورقة اجزاء جميع البقع عمت االصابة اشتدت واذا للمرض،

  .                                                   وتسقط االوراق وتموت











 :المكافحه

 التاليةأحد المركبات أستخدم 

 ن-بريفيكيوراو الريدوميل 

 لتر ماء100/جم250            بمعدل                  كوبوكس   أو 

 لتر ماء100/جم200            بمعدل           أكروبات نحاس   أو 

 بتر ماء100/جم200            بمعدل                 كبريوتوب   أو 

 



 Powdery mildew الدقيقى البياض

 -: المرضى المسبب

Erysiphe cichoracearum 

 :الظروف المالئمة

الكثافة النباتية )الظروف البيئية المالئمة تحت يحدث تكشف سريع للمرض 

إرتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة تترواح من  –إنخفاض شدة اإلضاءة  –

 (م  20-27



 :األعراض
 

تظهر على شكل بقع مسحوقية بيضاء على األوراق والبراعم 

ومن ثم تصفر األواق و تلتوي وفي النهاية يؤدي إلى  والزهور 

عند منطقة السفلية تحدث األصابه أوال ً على األوراق و . سقوطها

 .  النباتات الكبيره تصاب أوال ً وعادة ما تموت األوراق المصابهوالتاج 

 

 

 









 :المكافحة

 بذور خالية من األمراض أو شراء شتالت صحيةاختيار. 

 بقايا النباتات السابقة و حرقهاازالة . 

وللمقاومة الكيميائية نتبع التالي : 

 لتر ماء100/جم200  بمعدل      كبريوتوب         إستخدام •

 لتر ماء100/جم30  بمعدل              بيليز                 او

 فدان/سم250  بمعدل          أميستار                 او



 Whit rust األبيض الصدأ

 -: المرضى المسبب

Albugo candida 

 .الفجل وغيرها –بروكلي  –الكرنب  :العوائل•

تعد أمراض الصدأ األبيض من األمراض ذات األهمية القليلة ورغم •

مثل الفجل بية يالصلذلك فأنها تصيب عوائل نباتية تتبع العائلة 

واللفت وتصيب نباتات أخرى ال تتبع هذه العائلة منها نبات الرجلة 

 .والسبانخ والبطاطا

 



 :أعراض
 

 عن قليال مرتفعة المعة شمعية اللون بيضاء بثرات األوراق على تظهر

 .األسدبورانجية األكياس نضج عند البشرة تتمزق ثم األوراق، سطح

 .البادرات تموت قد الشديد اإلصابة حاالت في

 









 :المكافحة
 بذور خالية من األمراض أو شراء شتالت صحيةاختيار. 

الصحية المناسبة ودوران الهواء بشكل جيد  االساليب الحفاظ على

في الحفاظ يساعد ( عند الزراعة لتجنب التكدسكافية  مسافةاستخدام )

 .للنباتاتعلى صحة جيدة 

ازالة بقايا النباتات السابقة و حرقها . 

وللمقاومة الكيميائية نتبع التالي : 

 أو غيرها من –امستار  –كومولوس )استخدام أحد المبيدات التالية

 ).الكبريتمركبات 

 ).بليزامستار أو )وللعالج استخدم •



 )االصفرار(الوعائى الذبول
Fusarium wilt 

 : المرضى المسبب

 

  Fusarium oxysporum f.sp raphnii       

 

 .هو مرض الطقس الحارهذا 

تربة تحدث االصابة من خالل جروح الجذور التي تنمو من خالل 

 .موبوءةال



 :األعراض 
 

 تظهر ال قد النبات أن أال المشتل في الصغيره الشتالت يصيب المرض

 الحقل فى الزراعه من أسابيع 4-2 مرور بعد إال األعراض عليه

 أحد على اإلصفرار الى يميل أخضر لو هيئة على األعراض ظهور يبدأ

 .النبات جوانب

 السفلى الجزء ذبول حدوث مع المصابه والسيقان لألوراق إلتواء يحدث

 اإلصابه تمتد ثم األصفر اللون الى السفلى األوراق تتحول. الورقه من



 البني اللون الى تتحول الصفراء األوراق اإلصابه شدة بزيادة العليالألوراق

 الموصلة األوعية .الورقه على ثقوب تاركه وتسقط المصابه األنسجه وتجف

 .داكن بني لون له يكون السفلي الساق في للماء

 :المكافحة

  .زراعيهدورة إتباع  -

 .الفطريهالبذور بإستخدام المطهرات معامله  -











 األبيضالعفن )االسكلروتنيا( الرطب /المائى الساق عفن

White mould 

 
 :المرضى المسبب

Sclerotinia  sclertiorum 
 

 .  الفطر فترة الشتاء فى التربة او مصاحبة لبقايا النباتاتيقضى 

 

  :للمرضالبيئية المالئمة الظروف 

 – 25من )الزائد او االمطار والزراعة الكثيفة والحرارة العالية الرى 

 .تزيد من نمو الفطر وانتشار المرض( يةمئو درجة 35

 



   :األعراض

 .أثناء التسويق -يسبب حدوث خسائر كبيرة فى الحقلالمرض 

اإلصابة قد تحدث على الساق عند مسوى سطح التربة وذلك على 

 .بالتربةاألوراق الملتصقة 

تبدأ األعراض فى الظهور على شكل بقعة مائية طرية تأخذ شكل دائري 

 .سرعان ما تغطى بعفن أبيض من نمو الفطر

األنسجة المصابة تصبح طرية الملمس وتنتقل اإلصابة الى رؤوس 

 .الكرنب ويعطى نموات وتراكيب سوداء اللون هى األجسام الحجرية









 :المكافحة
 

 .زيادة كمية مياه الري قد االمكانتجنب  -

 .الزراعة فى أرض سبق إصابتها بالمرضتجنب  -

كجم بذرة قبل زراعة /جم3استخدام مركب مون كت بمعدل يمكن  -

لتر ماء، أو / جم  1المشتل او تطهير الشتلة بالريزولكس والتوبسين 

  .فدان حقنا ً مع مياه الرى/جم500اثناء الزراعة بمعدل 

 .التأكد من استخدام بذور معتمدة من مصادر موثوق بهايجب  -

 .اصناف مقاومة اذا توافرتاستخدام  -



 الجذر الصولجاني في العائلة الصليبية

 :المرض المسبب

Plasmodiophora brassica 

 :الظروف المالئمة

 .انخفاض حرارة التربة ، الرطوبة العالية بالتربة ، وحموضة التربة

هذا المرض مجموعة كبيرة من نباتات العائلة الصليبية مثل الكرنب يصيب 

 .والقرنبيط واللفت والفجل فى الخارج لكنه قليل الوجود في مصر



 :األعراض

 .أوراق النباتات المصابة وذبولها خاصة عند ارتفاع حرارة الجوإصفرار 

ظهور إنتفاخات كروية أو مغزلية تشبه الصولجان على جذور وقواعد 

السيقان في النباتات المصابة عند اقتالعها تتضخم مع تطور المرض وتصبح 

غير منتظمة وإذا حدثت اإلصابة في طور متأخر تتضخم الجذور الجانبية 

 . وتظهر كأصابع اليد ومنه أشتق اإلسم اآلخر للمرض وهو مرض التصوبع

يؤدي تضخم األجزاء المصابة إلى تمزق العناصر الوعائية مما يحدث تقزما 

 .للعائل يؤدي في النهاية إلى موته في مرحلة مبكرةعاما 









 :طرق انتشار اإلصابة
 

 .المرض عن طريق ماء الري ، السماد البلدي ، التربة الملوثة ، الشتالت الملوثةينتشر 

 :طرق المكافحة

 .الشتالت في تربة غير ملوثةإنتاج  -

 .استعمال سماد بلدي ملوثعدم  -

تعقيم التربة إذا دعت الضرورة القصوي مع اآلخذ في االعتبار سمية المركبات يمكن  -

 .باستعمال مادة الفابام أو بروميد الميثايل أو الكلوروبكرين وغيرها

 .الجير المطفأ للتربة لتحويل التربة الحامضية إلي تربة متعادلة أو مائلة للقلويةإضافة  -

 .دورة زراعية مناسبةإتباع  -

 .أصناف مقاومةزراعة  -




