


 
 
 
 
 
 الدكتورةاألستاذة 

 ايمان العرجاوى 
 

 الفطرية القرعيات أمراض



 Downy mildew الزغبى البياض
 المرضى المسبب

 Pseudoperonospora cubensis 

 :األهمية االقتصادية•

  ىالخضريعتبر من أهم وأخطر أمراض القرعيات التي تصيب المجموع •

ويوجد المرض في جميع مناطق زراعة القرعيات في العالم حيثما 

المالئمة للمرض، ويوجد المرض في  ةالحرارتوفرت الرطوبة ودرجات 

ويسبب المرض خسائر كبيرة في أنتاج . المناطق الدافئة واالستوائية

الخيار والبطيخ والكوسة والشمام والقرعيات األخرى في كل من 

 الزراعات الحقلية المكشوفة وداخل البيوت المحمية



 :األعراض 

األعراض على معظم القرعيات بشكل مناطق صفراء تظهر      

السطح العلوي للورقة يقابلها على السطح السفلي نموات على واضحة 

زغبيه سوداء أو رمادية، ثم تتكشف األعراض على األوراق الحديثة 

بلون بني، المناطق الصفراء وتتلون وأخيرا تموت المناطق الصفراء 

على سطح الورقة في معظم القرعيات تكون على شكل بقع غير 

 بعروق الورقة محدود  الصفراءمنتظمة فيما عدا الخيار فتظهر المناطق 



تسمح الظروف البيئية بتجرثم الفطر تتكون وعندما بقع زاوية بشكل 

مقابل المناطق الصفراء )أسبورنجيات الفطر على السطح السفلي للورقة 

فاتح أو  ىرمادالتي تظهر بلون ( المتكونة على السطح العلو للورقة

من الورقة  ةالمتأثرأسود أو عديمة اللون وأخيرا تموت أنسجة المنطقة 

  ةالشديدمن التجرثم، بينما في بعض األصناف  ةواحدبعد دور حياة 

من الورقة صفراء اللون  ةالمتأثرالقابلية لإلصابة بالمرض تظل المنطقة 

وتكون العديد من دورات تجرثم الفطر وبتقدم اإلصابة تموت األوراق 

الشمس وبذلك تقل نوعية عة السبالمصابة مما يعرض الثمار لإلصابة 

 .اإلنتاجوكمية 











 

 :  المكافحة

توجد أصناف تجارية متوفر من الخيار وأيضا من )زراعة أصناف مقاومة   -

 والقرعالكوسة 

رش النباتات المصابة بالمبيدات الفطرية المتخصصة لمكافحة أمراض  – 

 .البياض الزعبي

تجنب ري النباتات بطريقة الرش فوق األوراق وتقليل الرطوبة الحرة على  – 

 .األوراق



 Powdery mildew الدقيقى البياض
 المرضى المسبب

 Erysiphe cichoracearum 

Sphaerotheca fuliginea 

 القرعيةوكال النوعين السابقين أكثر شيوعا على نباتات العائلة 

 :األهمية االقتصادية•

يوجد المرض في معظم مناطق زراعة القرعيات في العالم في كل من •

الحقول المكشوفة والبيوت المحمية ويشكل خطورة كبيرة في اإلنتاج، 

 أصنافوجميع نباتات العائلة القرعية قابلة لإلصابة بالمرض فيما عدا 



الخيار التجارية المقاومة للمرض ويؤثر المرض على اإلنتاج حيث يقل 

حجم وعدد الثمار على النباتات المصابة بالمرض، وأيضا تقل فترة 

يؤثر المرض على نوعية الثمار المتكونة على . حصاد المحصول

الفطر المسبب للمرض من الفطريات اإلجبارية يعد و المصابةالنباتات 

التطفل ويبدأ اللقاح األولي بجراثيم الفطر الكونيدية التي تنتشر لمسافات 

 8-7بحيوتها لمدة تتراوح من محتفظة  الكونيديةبعيدة ، وتبقى الجراثيم 

أيام، بالرغم من كال النوعين من الفطر لهما مدى واسع من العوائل 

 العوائل النباتية  هذهالنباتية خالف نباتات العائلة القرعية إال أن 



تشكل أهمية كمصدر هام من مصادر اإلصابة وهذا يرجع إلى ال 

يحدث تكشف سريع . التخصص في القدر اإلمراضية للمسبب المرضي

انخفاض شدة  –الكثافة النباتية )للمرض تحت الظروف البيئية المالئمة 

، بينما (م 27-20ارتفاع الرطوبة ودرجة الحرار تتراوح من  – اإلضاءة

الوقت بين حدوث . ظروف الجفاف تدفع الفطر للتجرثم واالنتشار

ايام ويتكون فى هذة الفترة  7-3اإلصابة وتكشف األعراض يتراوح من  

 .أعداد كبيرة من الجراثيم الكونيدية



 :األعراض

نموات الفطر البيضاء اللون المسحوقية المظهر تتواجد على 

كال سطحي الورقة وعلى البتالت والساق وغالبا ما تتكشف 

األعراض على األوراق السفلية والمعرضة للظل، نادرا ما 

 .تصاب ثمار البطيخ والخيار

 















 :المكافحة

متوفرة على نطاق تجاري لكل )زراعة أصناف مقاومة  - 

 )والبطيخمن الخيار 

يفيد الرش بالمبيدات الفطرية المتخصصة لمكافحة  -

 .البياض الدقيقي



 Scab              الجرب
  المرضى المسبب

•Cladosporium cucumerinam  

 :االقتصاديةاألهمية 

يعد الفطر من الفطريات الرمية يعيش على األنسجة النباتية المتحللة ويعد 

أيضاً فطر ممرض يسبب أمراض الجرب على العديد من النباتات التابعة 

للعائلة القرعية، حيث تظهر األعراض بوضوح على ثمار الخيار بشكل بقع 

 صغيرة تشبه اإلصابة بالحشرات

 

 

 



 :األعراض

يهاجم الفطر جميع أجزاء النبات فوق سطح التربة تشمل األوراق 

أن األعراض تكون إال والساق والثمار الغير ناضجة أو الناضجة 

وتظهر . واضحة على الثمار ويصعب تسويق الثمار المصابة

األعراض على األوراق بشكل بقع صغيرة زاوية الشكل بنية اللون أو 

رمادية تحاط بهالة صفراء اللون ويتجرثم الفطر على األوراق في 

 .وجود الرطوبة المرتفعة

 



















 :المكافحة 

 .زراعة بذور خالية من المرض -

 .معاملة البذور بالمبيدات تفيد في مكافحة المرض -

 :الرش باحد المبيدات التالية -

Maneb ،mancozeb ،captafol (Difolatan) ،chlorothalonil 

(Bravo) 



 Anthracnose             االنثراكنوز

 المرضى المسبب

Colletotrichum orbiculare 

االمراض الفطرية الشائعة يصيب النباتا ت في القرعيات والمرض من 

 شديد الخطورة على الخيار اثناء موسم النمو 

 

 



 : االعراض

يؤثر المرض على االوراق والسيقان والثمار وتظهر االعراض على هيئة بقع 

على الثمار واالعراض  العروقوتقرحات مستديرة لحد ما تبدا على االوراق قريبة من 

الى رتقالي بالمستديرة وغائرة وتحتوي على تراكيب الفطر االثمارية قد تأخذ اللون 

البني وقد تكون سوداء ويتبقى الفطر على بقايا النباتات ويحمل مع البذور وتنتقل 

 .بالهواءالجراثيم 

 :الظروف المالئمة

 .والدافئةاالصابة به تحت ظروف الرطوبة العالية والحراره المرتفعه تشتد 

 
 













 :المكافحة

 

 من مخلفات النباتات مباشرة بعد الحصادالتخلص  -

 زراعة بذور سليمة ويفضل معاملتها بالمبيدات الفطرية المناسبة  - 

 من الحشائش خاصة من تشكل منها عوائل بديلة للفطر التخلص   -

 التهوية الجيدة مع زيادةالمسافات بين النباتات - 

 اتباع دورة زراعية ان امكن يزرع فيها نباتا غير العوائل -

استخدام المبيدات الوقائية خاصه في مرحلة بداية عقد الثمارويستمر الرش حتى  -

 الحصاد ومن افضل المبيدات لهذا الغرض هو مبيد داكونيل



 Gummy stem Blight ofالصمغية الساق لفحة
Cucurbits 

  :المرضى المسبب

Didymella bryoniae 

ينتشر المرض عامة فى المناطق الدافئة والحارة وعند توفرالرطوبة 

 .المرتفعة

يعتبر هذاالفطرمن الفطريات الكامنة في التربة ، والجدير بالذكر أن 

الفطر يمضي الفترة ما بين موسمين في مخلفات المحصول المصاب 

 .من الموسم السابق ، كما قد ذكر أنه ينتقل أيضا بواسطة البذور



 : األعــــــــراض

يظهر على األوراق الفلقية وساق البادرة بقع صغيرة مستديرة أو غير 

منتظمة الشكل، بنفسجية الى سوداء يظهر المرض على النباتات الكبيرة فى 

منتصف موسم النموتقريبا فى شكل بقع مركزية بنفسجية تتحول الى بنية 

قاتمة على األوراق وعندما تنتشرجراثيم الفطر تصيب النباتات الكبيرة عند 

 داكن أو  الساق لونها بني علىنقطة تفرع الساق وينتج عن ذلك تقرحات 

 



تحتوي على األجسام الثمرية السوداء ، مصحوبة بإفرازات أسـود 

وتجف األوراق السفلية أوال ثم ينتشر ذبول وجفاف األوراق من . صمغية

تتكون بقع مشبعة . أسفل إلى أعلى حيث يموت المجموع الخضري بأكمله

بالماء على الثمار تتسع هذه البقع الى حجم غير محدود وتسبب عفن 

 . شديد فى الثمرة كما تظهر عليها افرازاتصمغية واجسام ثمرية سوداء

 

 

















 :المــكافحة

استخدام بذورمعاملة بالمبيدات شرط اساسى لمكافحة المرض مع إتباع دورة زراعية 

  .مدتها عامين

 . التخلص من بقايا النباتات المصابة

 .  الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الفطرية يحد من المرض كثيرا

إتباع كل الوسائل التي تقلل من ارتفاع نسبة الرطوبة فى البيوت المحمية وفى الحقل 

 .وعدم تواجد الماء الحر على أوراق النبات يحد كثيرا منالمرض

 



 Cottny rot القطنى العفن

 :المرضى المسبب

.Sclerotinia sp   

من اخطر امراض الزراعة المحمية خالل الفترة من ديسمبر حتى اوائل 

نوع من النباتات وكثيرا ما تمتد االصابة به  360مايو يصيب مايزيد عن 

 لما بعد الحصاد واثناء النقل والتخزين والتسويق 

للفطر القدرة على تكوين اجسام حجرية قد تبقى بالتربة حتى خمس 

 سنوات محتفظة بحيويتها 

 

 



 :االعراض

 والثمار واالوراق سيقان على بالماء مشبعة مناطق تظهر•

 اي على االصابة وتظهر التربة سطح قرب تظهر ما وكثيرا

 تصاب .بأوراق المغطاه المناطق خاصة النبات من جزء

 باتجاه يمتد طري عفن عليها ويظهر القمة من ايضا الثمرة

  . الثمرة قاعدة

 



 ينمو . المصاب الجانب على ممتدة كبيرة مائية بقع بشكل االعراض تظهر

 مختلفة سوداء حجرية اجسام به ينتشر كثيف اللون ابيض فطر البقع على

 .تشخيصية عالمة افضل تعتبر والتي الساق داخل في وخاصة الحجم و الشكل

 .االصابة موضع فوق النبات اجزاء وتموت تذبل ثم

 :المالئمة الظروف

 وتوفر التربة رطوبة زيادة عند خاصة العراق في االنتشار واسع المرض

 المعتدلة الحرارة درجات

 

 















 :المرض مكافحة

 التربة رطوبة من والتقليل الري في االعتدال-1

 وحرقها المصابة النباتات من التخلص-2

 الفطرية المبيدات احد باستعمال ايام عشرة كل المصابة النباتات رش-3

 كاربندازيم . توبسين ، رونيالن . روفرال المرض توقف ولحين التالية

 الشمسي التعقيم -4



 األلترناريا لفحة
Alternaria Leaf Blight 

 :المرضى المسبب

Alternaria cucumerina  

 العائلة نباتات معظم تصيب الترناريا الفطر عن المتسببة األوراق لفحة

 محاصيل أكثر من والشمام البطيخ محصول من كل ويعتبر القرعية

 نباتات يصيب الفطر أن من بالرغم بالمرض إصابة القرعية العائلة

 في االنتشار واسع المرض فأن وعامة .والكوسة والقرع الخيار

 .العالية الحرارة ودرجات الممطر المناخ ذات المناطق



 : األعراض•

 قاعدة من القريبة السفلية األوراق على تكون األعراض ظهور بداية

 ثم صفراء بهالة تحاط اللون بنية الحجم صغيرة بقع تتكشف حيث النبات

 متداخلة حلقات شكل على وتظهر بني بلون وتتلون الحجم في البقع تكبر

 األوراق تموت وأخيراً  البقع أنسجة تموت ما وغالباً  واحد مركز ذات

 نوعية في قلة الى يؤدي مما الشمس لسفعة الثمار معرضة المصابة

 .الثمار تسويق على ويؤثر اإلنتاج وكمية

 











 : ةمكافحال

 .للفطر األولى اللقاح تقليل في تفيد سنتين كل زراعية دورة إتباع•

 اللقاح تقليل في يفيد السابق المحصول بقايا من والتخلص العميق الحرث•

 .للفطر األولي

 .المرض مكافحة في الفطرية بالمبيدات المصابة النباتات رش يفيد•

 .األوراق سطح فوق الرش بطريقة الري تجنب•

 .الحشرية اآلفات مكافحة•

 .الوقائي الفطريات مبيدات رش برنامج تنفيذ•



 الفيتوفثورا لفحة
Phytophthora blight 

 : المرضى المسبب

Phytophthora capsici 

 :األعراض

يظهر ذبول عام على النباتات الكوسة، وتتلون قاعدة النبات بلون بني 

فاتح في بداية اإلصابة ثم تموت أنسجة قاعدة الساق، وتتلون ثمار 

النبات المصاب بلون بني وتصبح مشبعة بالماء ثم تتلون بلون بني 

 .داكن وتتكون اسبورانجيات الفطر على الثمار المصابة











 :المكافحة

 .تجنب الرش فوق سطح النباتات

اتباع دورة زراعية ال يدخل فيها الطماطم، البطاطس، الفلفل، 

 .والباذنجان

 .الرش بالمبيدات الفطرية مثل مبيد ميتالكسيل يقلل من الخسائر



 Charcoal rot الفحمى العفن
 -: المرضى المسبب

Marophomina phaseolina 

يمكن أن تنتقل   phaseolina Macrophominaفطرالعفن الفحمي في القرعيات •

وارتفاع . تفضل العدوى وتطوير المرض درجات الحرارة المرتفعة. عن طريق البذور

 .ملوحة التربة والجفاف

 : األعراض

 والسيقان الجذور ومهاجمة التربة طريق عن تنتقل التي الفطريات لهذه يمكن

 غائرة تقرحات ظهورها وقت في الشتالت تظهرعلى .التربة تالمس التي والثمار

 .الفلقية األوراق على سوداء

 



 على وتؤثر المركز، متحدة حلقة شكل على التقرحات هذه تتطور قد

 النباتات مهاجمة يتم عندما .الذبول لها وتسبب المصابة النباتات

 .وتموت األصفر اللون إلى األوراق وتاج النمو مراكز تتحول قد  القديمة

 فوق سنتيمترات عدة وتمتد التربة مستوى على مائية بقع تحدث ، عادة

 قطرات تتشكل وقد .الثمار اصابة أعراض أيًضا هي المائية البقع .الجذع

 .المصابة المنطقة داخل العنبر بلون اإلفرازات من

 









 : ةمكافحال

 .الجفاف إجهاد لتجنب الري تنظيم•

 .الملح تراكم من بالتخفيف فقم ، الملوحة مرتفعة التربة كانت إذا•

 متوسطة الري مياه ملوحة كانت إذا التربة ملوحة ارتفاع إلى بالتنقيط الري يؤدي قد•

 .عالية إلى

 .الموسم نهاية في النباتات بقايا لجميع العميق الردم أو التدمير•

 .ثالثية زراعية دورة اتباع•

 المرض لهذا كاملة مقاومة توجد ال



 Cercospora leaf spot السركسبورى التبقع

 : المرضى المسبب

Cercospora citrullina  

 :أعراض اإلصابة •

المرض يصيب األوراق بصفة اساسية ويمكنه إصابة السيقان وتبدأ البقع فى 

الظهور على األوراق السفلية مع بداية موسم النمو حيث يكون لونها أبيض فى 

بداية تكونها ثم يتحول لونها إلى بنى مائل لإلحمرار أو أرجوانية ذات مركز 

رمادى وتزداد البقع فى الحجم وتلتحم مع بعضها البعض وتعم جزء كبير من 

الورقة مكونة منطقة كبيرة ميتة وفى حاالت اإلصابة الشديدة يحدث تشوه كامل 

 .للنبات













 :المقاومة 

التخلص من بقايا ومخلفات المحصول السابق بالحرق للتخلص من مصادر •

 .العدوى

 .زراعة تقاوى خالية من اإلصابة مع استخدام األصناف المقاومة •

 .تجنب الزراعة الكثيفة حيث يساعد ذلك على خفض الرطوبة •

العناية بالتسميد وتجنب اإلفراط فى الرى والتسميد اآلزوتى إلعطاء نباتات •

 .قوية

 .استخدام دورة زراعية ثالثية•

اإلهتمام بمكافحة الحشرات التى تقوم بنقل جراثيم الفطريات من األوراق •

 .المصابة إلى السليمة

 .اتباع البرنامج الوقائى والعالجى كما فى اإلنثراكنوز•



 الجنوبية اللفحة)االسكلورشيم لفحة(
Southern blight 

 -: المرضى المسبب

 Sclerotium rolfsii 

 :األعراض

أول . عادة ما تالحظ اللفحة الجنوبية في البطيخ األصفر و الكوسه والبطيخ

تتحول األوراق إلى اللون . أعراض المرض هو ذبول النبات في منتصف النهار

 .األصفر وفي غضون أيام قليلة ينهار النبات مما يؤدي إلى موت النباتات



 سطح على الجذع تطويق أو تحزيم إلى للنبات السريع االنهيار يرجع

 الفطر يتطّور .بأكمله الجذر نظام فساد أو تخريب يتم ما وغالًبا ، التربة

 سطح على مروحة شكل على يكون قد الذي و األبيض الميسيليوم من

 المتضمنة (sclerotia)الخفيفة البنية األجسام مالحظة يمكن .الجذع

 تصبح sclerotiaالثمرية األجسام  هذه .األبيض myceliumداخل

 .العمر في التقدم مع داكنة بنية

 

 








