


إيمان العرجاوي رمضان/ د.ا  

 أستاذ أمراض النبات



  الفطرية الطماطم أمراض



أمراض المجموع الجذرى( أوال   

Damping off  مرض موت البادرات 

:المسبب المرضى   
 يتسبب عن مجموعة من الفطريات المختلفة القاطنة فى التربة 

Pythium debaryanum 

Phytophthora spp  

Sclerotinia spp 

Fusarium spp 

  Rhzoctonia solani  



  األعراض

موتها قبل انباتها  المرض منع انبات البذور وقد يؤدى الى يسبب

.وقبل الظهور فوق سطح التربة   

Pre-emergence damping off 

يؤدى ايضا الى اصابة انسجة ساق البادرة عند اتصالها بسطح  وقد

األنسجة وسقوط البادرة وذلك بعد  التربة مما يؤدى الى موت هذه

.سطح التربة  الظهور فوق  

Post-emergence damping off  

.تعفن الساق وتلونه باللون البنى  يالحظ  









الرطوبة زيادة -   

لمدة طويلة  الزراعة فى األراضى الثقيلة التى تحتفظ بالماء -

.نسبيا  

 الظروف المالئمة



 المقاومة

حسين الصرف تعدم زيادة الرطوبة و -  

تعقيم التربة والصوانى المستخدمة فى زراعة البذور وقد يفيد  -

 فى  ذلك استخدام الفورمالدهيد 

معاملة التقاوى بالمطهرات الفطرية  -  



  مرض ذبول الفيوزاريوم

Fusarium wilt 

:لمسبب المرضى ا  

Fusarium oxysporum f.sp lycopersici 



 األعراض

تظهر فى صورة اصفرار األوراق السفلى للنباتات المصابة ثم 
تمتد الى أعلى حتى تصل الى قمة النبات ثم ذبولها وجفافها  

 فيذبل النبات كله ويموت 

عند منطقة اتصال  تمييز اإلصابة بوجود بقعتين لونهما بنى ويمكن

 عنق الورقة بالساق

طولية لونها بنى  عمل شق طولى فى الساق ويشاهد خطوط وعند

.الخشبية  فاتح نتيجة تلون األوعية  











 :المالئمةالظروف 

 .  الخفيفة الرملية التربة •

 .انتشار ديدان النيماتودا بالتربة •

األرضية المنخفضة نسبيا الرطوبة  -  

30:25الحرارة من درجة  -  



  المقاومة

.زراعة اصناف مقاومة -  

اتباع دورة زراعية كل أربعة سنوات  -  

زراعة البذور فى تربة نظيفة إلنتاج شتالت سليمة أو شراء  -

  البذور من مصادر معلومة والتأكد من خلوها من اإلصابة



   Southern blightالجنوبيةاللفحة 

 Sclerotium rolfsiiالفطر  :المسبب

  

:االعراض  

ذبول النبات ويحدث الذبول بدون تغير في لون المجموع •

 .الخضري حتى يموت النبات في النهاية

تتحزم قاعدة الساق بنمو ابيض يغطى االنسجة الميتة من •

الساق ينغمس في هذا النمو اجسام لونها بنى خفيف في حجم 

الفطر يمكنة مهاجمة . حبة الخردل والتي تميز هذا المرض 

 الثمار القريبة من سطح التربة











 :المقاومة

 :اتباع الوسائل الصحية السليمة مثل  -•

 .ازالة النباتات المصابة وحرقها خارج الحقل -•

اتباع دورة ثالثية على االقل مع زراعة  -•
 .محاصيل الذرة والذرة الرفيعة

 .التنظيم الجيد لرطوبة التربة والحرث العميق -•

 .لحد ماللمرض االصناف المقاومة والمتحملة  -•
 



الخضرى المجموع أمراض( ثانيا  

 

 

   المرضى المسبب

Phytophthora infestans 

 

:   المالئمة الظروف

 األمطارعند أو الندى أو  لفترة لمستمرةالمرتفعة ا الجوية الرطوبة
  النبات وجود

. مئوى درجة 18 مثلى حرارة درجة  

        

 Late blight المتأخرة الندوة 



 األعراض
 

الخضرية وتكون اإلصابة على   الفطر كل واألجزاءيصيب 

وقاعدتها ، وبتقدم   شكل بقع مائية على حواف األوراق

وقد تتحد معاً حتى تعم  اإلصابة تتحول إلى اللون األسود 

ألجزاء اجميع سطح الورقة ويشاهد زغب ابيض على 

المصابة ويلي ذلك جفاف األوراق وتحولها إلى اللون البني 

والسيقانوذبولها ، وتصاب كذلك أعناق الوراق   



تظهر عليها بقع مشابهة للبقع السابقة على هيئة قروح   التي

 حول الساق ثم تجف وتنشق طوليا مما يسهل كسر الساق عند 

، وتصاب ثمار الطماطم وتتكون عليها بقع بنية أو  أي اهتزاز

الحجم مكونة حلقات دائرية أحياناً ،   زيتونية مسودة تكبر في  



تعم الثمرة فتتعفن وتمتد اإلصابة ألسفل تمتد حتى وهذه 

الداخل   زوال اللون في  جسم الثمرة مما يؤدى إلى  في

، وقد يظهر نمو زغبي رمادي اللون على الثمار 

الثمار وعند ارتفاع   المصابة خاصة عند وجود تشقق في

مع والندى والضباب   نسبة الرطوبة ووجود األمطار

. الحرارةدرجة انخفاض   

 















 الظروف المالئمة

الجوية المستمرة لفترة مناسبة عند وجود الضباب أو الرطوبة 

. تشبع الجو بالرطوبة   مما يؤدى إلى  الندى أو األمطار

يعقبها نهار دافئ تنبت األكياس   الباردة والتي  الليالي  في

درجة حرارة   الجرثومية مباشرة بتكوين أنابيب اإلنبات وذلك في

مئوية إما حدوث اإلصابة فيالئمه درجة حرارة مثلي  22مثلي 

مئوية 18  حوالي  





























 المقاومة

دورة زراعية مالئمة يراعى عدم فيها عدم تكرار زراعة إتباع  -

متتاليةوطماطم في نفس الحقل سنين بطاطس   

من بقايا النباتات المصابة وحرقها ، وعدم إلقاء العروش التخلص  -

.السمادأو الثمار على كومة   

بخدمة المحصول وتسميدة حتى تكون النباتات قوية تقاوم العناية  -
 المرض

مصابةزراعة شتالت عدم  -  

لتر أو 100/جم 150رودميل بالس : أحد المبيدات التاليةاستخدام  -

لتر100/جم250لتر جالبن نحاس 100/جم350كوبر انتراكول   

 



  المبكرة الندوة مرض
Early bligt 

Alternaria  solani   المرضى المسبب

 

  المالئمة الظروف

) نسبيا طويلة لمدة واألمطار الندى وجود  مرتفعة رطوبة ) 
 30-24 درجة المثلى الحرارة



  األعراض

  األوراق على

 اللون الى تتحول داكنة صغيرة بنية مستديرة بقع صورة فى تظهر

 السفلى األوراق على بوضوح ذلك ويظهر الوريقات على إالسود

 حلقات فيها ويظهر الحجم فى البقع تكبر المصاب للنبات المسنة

 إالصابة اشتداد مع صفراء بهالة محاطه تكون وقد واضحة متداخلة

األعلى األوراق يليها ثم المصابة السفلى األوراق اصفر  

الشمس لسعة الى الثمار فتتعرض  















واألفرع السيقان على  

 ذات سوداء أو بنية واألفرع السيقان على متطاولة بقع تظهر

 سهلة واألفرع السيقان يجعل وهذا نوعا غائرة داكنة حواف

  الجانبية األفرع تحملها التى الثمار ثقل نتيجة أو ضغط ألى الكسر





  الثمار على

 يكون وقد جلدية غائرة سوداء أو بنية بقع صورة على تظهر

 وقد األوراق على الموجودة تلك تشابه متداخلة حلقات بداخلها

 الداخل إلى تمتد وقد بالكامل الثمرة تشمل حتى وتكبر البقع تظهر

 داكن جاف عفن الثمرة بداخل فيتكون الثمرة لب إلى تصل حتى

.الثمار تساقط مايسبب وكثيرا اللون    

  

 











 المقاومة

 العائلة محاصيل زراعة عدم فيها يتبع زراعية دورة اتباع -

سنتين لمدة والفلفل والبطاطس الطماطم  خاصة الباذنجانية  

اإلصابة من خالية سليمة تقاوى استخدام -  

 العدوى مصدر تمثل التى المصابة النباتات بقايا من التخلص -

 األولى



العناية بالتسميد البوتاسى  -  

يوم باستخدام 15الرش كل  -  

 –يقاوم الندوة المبكرة )ماء لتر 100/جم300بمعدل    كوبكس
(الندوة المتاخر  

لتر ماء100/جم250بمعدل  بوليرام دى اف             

يقاوم الندوة )لتر ماء 100/جم75بمعدل                       بيليز
(الندوة المتاخرة  –المبكرة   

فدان/ سم  300 - 200بمعدل                       اميستار  

لتر ماء 100/ سم    40بمعدل                         كيرف  

لتر ماء 100/ جم  100بمعدل                          سندو  

لتر ماء 100/ سم  40بمعدل                     مونتورو  

 



الدقيقى البياض  
Powdery mildew 

Leviellula tauricia   المرضى المسبب

  المالئمة الظروف

الرطب الدافئ الجو تحت المرض يتطور  



  األعراض

 على المظهر دقيقة بيضاء بقع المصابة األجزاء على تظهر
 السطح

صفراء بقع العلوى السطح على يقابلها الورقة السفلى    

 األزهار على منه وضوحا أكثر األوراق على اإلصابة تكون
 والثمار

  وتموت كلها الورقه تعم حتى البقع تتسع اإلصابة اشتداد عند

البنى اللون إلى وتتحول األنسجة    

الحديثة والسوق األوراق أعناق المرض هذا يصيب قد  

 













 المقاومة

بمعدل الفطرية بالمبيدات الرش - (دومارك-توباس)   

100/سم50 ماء لتر  

 وجود فى الباكر الصباح فى الناعم الكبريت بمسحوق التعفير -
 الندى

بنسبة للبلل القابل بالكبريت الرش أو   الميكرونى الكبريت أو 1%

3/1% 



السبتورى األوراق تبقع  
Septoria leaf spot 

Septoria lycopersici المرضى المسبب  

 

المالئمة الظروف  

 الرطوبة طويلة لفترة الدافئة الحرارة درجات الفطر يفضل  

الصباح ساعات فى طويلة لفترة األوراق على الندى وجود العالية  



 األعراض

 رمادى مركز ذات صغيرة دائرية بقع صورة فى تظهر

 المسنة األوراق على وتكون اللون بنية بكافة وأحاط اللون

 أوال

 أكبر بقعة وتعطى بعضها مع البقع تندمج األصابة تقدم مع

 الثمرية األجسام تكشف يالحظ النهاية فى الحجم فى

وتموت وتسقط األوراق تجف ذلك بعد ثم اللون سوداء  















  المقاومة

ةباألصا من خالية بذور استخدام -  

بحرقها المصابة النباتات من التخلص -  

 من تزيد الرطوبة ألن المصابة البقع فى بالرشاشات الرى تجنب -

اإلصابة انتشار  

  زراعية دورة اتباع -

الزراعة مسافة ومراعاة التهوية على المحافظة -  



الثمار أمراض  
                                   النثراكنوزا

Anthracnose 
المرضى المسبب  Colletotrichum coccodes 

  
المالئمة الظروف  

% 90 من أكثر عالية رطوبة نسبة  
بين تتراوح حرارة درجة  

مئوى درجة 20-30  
األمطار وكثرة الرى معدالت زيادة -  
الحشرات تحدثها التى الجروح تواجد -  



 األعراض

  الخضرى النمو فيها يكون التى الحاالت فى بالمرض اإلصابة تزيد

المبكرة األصناف وفى ضعيف  

الهوائية النباتية األجزاء جميع الفطر يصيب  

تكون التى الناضجة الثمار على واضحة بصورة تظهر األعراض أن إال  

المظهر مائية صغيرة دائرية بقع صورة فى  

ملحوظة بدرجة غائرة وتصبح القاتم البنى اللون الى سريعا تتحول  
  

  
 



 تحيط حلقات فى مرتبة جدا صغيرة نقاط البقع هذه فى تظهر

 المساحة فى البقع ازدياد ومع واحد مركز حول البعض ببعضها

 تتكون التى الفطرية النموات نتيجة داكن اسود مركزها لون يصبح

 فى الثمرة داخل بسرعة اإلصابة تتقدم مباشرة الثمرة جلد تحت

 اللون ذات الفطر جراثيم وتظهر تعفنها إلى يؤدى الحارمما الجو

الرطب الجو فى البقع مركز فى البرتقالى أو الوردى  

 















  المقاومة
المحمية الزراعات فى التربة تعقيم -  

 

رباعية زراعية دورة اتباع -  

 

 أو بالحرارة معاملتها أو اإلصابة من خالية بذور استخدام -
الفطرية بالمطهرات  

 



) اى بك عفن الظبى عين ) 
Buckeye rot 

Phytophthora parasitic   المرضى المسبب

المالئمة الظروف  

األمطار وسقوط الدافئ الجو  

الصرف رديئة والتربة بالرشاشات والرى  



 األعراض

 الخضراء الثمار على بالمرض اإلصابة أعراض بداية تكون

 تتكون اللون بنية الى رمادية المظهر مائية بقع شكل على وذالك

للتربة مالمسة تكون التى الثمرة أجزاء فى عادة  

 نصف من أكثر المرضية البقعة طىغت أن يمكن الدافئ الجو فى

 تحيط اللون قاتمة حلقات وجود البقع هذه مايميز أهم الثمرة سطح

Buckeye   الظبى عين مثل اللون فى دكانة أقل أخرى بحلقات  

 



 لها الواضحة الحدود البقع وتفقد أملسا المرضية البقع سطح يكون

 الندوةالمتأخرة المسبب الفطر يحدثها التى المرضية البقع يميز الذى

واضحة وحدودها خشنا سطحها يكون والتى  











  المقاومة

 سطح الثمار تالمس ال لكى الطماطم الثمار الرأسية التربية

 التربة

 سريعا تبريدها ثم منها المصابة الستبعاد الثمار فرز

 بعدالحصاد



المسمار رأس تبقع  
Nail head spot 

Alternaria tomato        المرضى المسبب

 

:الظروف المالئمة  

العالية والرطوبة الدافئ الجو  



  األعراض

 الندوة أعراض والسيقان األوراق على تماما األعراض تتشابه

المرضين كال فى الثمار على األعراض تختلف ولكن  المبكرة  

 رمادية صغيرة بقع صورة فى الثمار على األعراض ظهور يبدأ

 قطيفية البقع تصبح اإلصابة تقدم مع سوداء حافة ذات غائرة اللون

وتتشقق تجف ثم  





 المقاومة

 فى الساخن بالماء معاملتها أو االصابة من خالية بذور استعمال -

ساعة نصف لمدة 48 مئوية حرارة درجة  

الفطرية بالمبيدات أو  

  سليمة شتالت زراعة -

المشاتل الجيدة لتهويةا - 

  الفطرية بالمبيدات الدورى بالرش الحقل فى اإلصابة من الوقايه -



الريزوبس عفن  
Rhizopus fruit rot 

Rhizopus negricans   المرضى المسبب

 

الرطب الدافئ لجوا المالئمة الظروف  



 األعراض

 عليها المظهريظهر مائية غائرة كبيرة مناطق صورة فى تظهر

     على محموله سوداء رؤوس تتخلله اللون رمادى فطرى نمو

المصابة الثمرة سطح على مرتفعه حوامل  

( الجرثومية والحوامل األكياس ) 

الثمرة تخمر برائحة المرض هذا يمتاز  







 :المقاومة 

 استعمال أصناف ال تتشقق ثمارها بسهولة1.

العناية بالجمع والتعبئة والشحن لمنع إحداث جروح 2.

 بالثمار

 تعقيم وغسل الصناديق المعدة للتعبئة3.

 غمس الثمار في محاليل مطهرة قبل التعبئة والشحن4.

الثمار على درجة حرارة منخفضة بعد الجمع غمس .5

م إن أمكن ، 7مباشرة وأثناء التخزين والشحن على درجة 

.ويفضل كثيراً تصدير وتخزين الثمار الغير كاملة النضج   



 Fusarium Rotمرض عفن الفيوزاريوم 

 Fusarium spp :المسبب 

وتتكاثر   Fungi imperfectiوهي من الفطريات الناقصة 

بواسطة الجراثيم الكونيدية والكالميدية ، الميسليوم مقسم ورفيع 

وكثير التفرع وهذه الفطريات تسبب عفناً للثمار الخضراء 

المجروحة أو الناضجة  وذلك عند زيادة الرطوبة وزيادة درجة 

الحرارة نسبياً ، وتظهر في  الحقل خصوصاً عند مالمسة الثمار 

 .للتربة 



تبدأ األعراض  بظهور بقع باهتة على الثمار ثم  :األعراض  

تتحول إلى  اللون البني وقد تكبر في  الحجم حتى تشمل كل 

وعند زيادة الرطوبة تصبح الثمار المصابة طرية  –الثمرة 

 ويتكون عليها نمو قطني مبيض أو محمر من ميسليوم الفطر

  





يدخل الفطر عن طريق األنسجة  الميتة نتيجة : طريقة اإلصابة

عفن طرف الثمرة الزهري أو الشقوق أو الجروح الموجودة 

 .في  الثمار 

 كما في  عفن الرايزوبس :المقاومة 



ويسببه الفطر بوتريتس   Grey mold   اإلصابة بالعفن الرمادي

من مواقع الجروح النباتات فطر جرحي غالبا أي يهاجم وهو 

ويسبب تقرحات على الساق والفروع ويهاجم الثمار عند منطقة 

اتصال العنق بالثمرة ويسبب لفحة لألوراق ويكون نموات 

رمادية كثيفة فى أماكن اإلصابة وينتشر المرض مع الرطوبة 

المرتفعة لذلك يكون وجوده فى الصوب أكثر من الحقول 

. المفتوحة  







  white mold   العفن األبيض 

 Sclerotinia sclerotiorum   

فى بقايا تعيش فطر يقطن التربة ويكون أجسام حجرية وهو 

النباتات لسنوات مالم يتم القضاء عليها ويهاجم الفطر الجزء 

السفلي من الساق ويسبب ظهور نمو كثيف أبيض على قاعدة 

الساق وعلى الثمار وبشق الساق طوليا تشاهد أجسام حجرية 

  .سوداء قطرها عدة مليمترات وهذه صفة مميزة لهذا المرض










