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 إنتاج البطاطس 

 ياسر عبد الحكيم دمحم . د

 :أهمية التسميد وضرورة أستخدام التسميد المتكامل وأثره األقتصادى على المحاصيل 

بدأت الحاجة لتسميد النبات تتعاظم وتتزايد مع النصف الثانى من هذا القرن نتيجة للعديد من العوامل التى من 

 : أهمها ما يلى 
 .ودية الموارد األرضية والمائية الصالحة للزراعة زيادة عدد السكان ومحد -1

الخ قوية النمو .... تطور علوم الهندسة الوراثية وتربية النبات أنتج أصناف وهجن جديدة فى الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية  -2

والهجن القديمة فأصبح مخزون التربة عالية األنتاج ولكن أحتياجها للعناصر الغذائية من التربة أحتياج كبير جدا مقارنة مع األصناف 

 .من العناصر الغذائية ال يكفى هذه األصناف والهجن الجديدة 

فى بعض أنواع األراضى مثل القلوية والجيرية والملحية يصعب على جذور النبات أمتصلص عناصر الفوسفور والحديد والزنك  -3

التربة ولكنها تكون فى صورة غير ذائبة ومثبتة فى التربة أى فى  والمنجنيز والنحاس والبورون وهذا رغم توافر هذه العناصر فى

صورة غير ميسرة أو صالحة لألمتصاص ولذلك أصبح حتميا أضافة هذه العناصر عن طريق التسميد وعدم األعتماد على المتوفر منها 

 .فى التربة 

على بذور الحشائش وكثير من المسببات المرضية مثل  تناقص األعتماد على االسمدة العضوية فى الزراعة وهذا يرجع الى أحتوائها -4

 .الخ .....الفطريات و البكتيريا و النيماتودا 

ظهور الزرعات الكثيفة بمعنى زيادة الكثافة النباتية فى وحدة المساحة مما أدى الى استنفاذ المخزون من العناصر الغذائية فى التربة  -5

 .ا ينعكس سلبا على المحصول المتوقع وبالتالى ظهور أعراض نقصها على النبات مم

تطور صناعة األسمدة الكيميائية وتحسين جودتها وانتاجها بصورة أكثر نقاوة وبالتالى لم تعد تحتوى على كميات يعتد بها من  -6

 .العناصر الصغرى والتى كانت تختلط معها كشوائب بكميات تكفى لسد حاجة النباتات منها 

األسمدة المركبة ) ومن الضرورى تسميد المحصول المنزرع باألسمدة المختلفة مثل  نه أصبح حتمياخالصة القول أ

كمصدر للعناصر الغذائية الكبرى و األسمدة المخلبية واألحماض األمينية كمصدر للعناصر الصغرى وكذلك الهيوميك كمصحح 

على أكبر محصول بأعلى جودة وبالتالى تعظيم  و ذلك للحصول فى نهاية الموسم( الخ ..... لمشاكل التربة الزراعية المختلفة 

 .  ربحية المزارع والمجتمع ككل

 : قواعد علم تغذية النبات : أوال 

 
 :القاعدة األولى 

 : تقسيم العناصر الغذائية الضرورية و وظيفتها 
نى أكسيد الكربون وتشكل القاعدة العلمية تؤكد أن النبات يحصل على الكربون والهيدروجين و االكسجين من الماء و غاز ثا

ويمتص النيتروجين اكثر من اى من . من بروتوبالزم الخاليا النباتية الحية % 22هذه العناصر الثالثة مجتمعة أكثر من

, اما الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم و الماغنسيوم والكبريت . من البروتوبالزم الحى % 2العناصراالخرىحيث يشكل

المنجنيز  –الزنك  –الحديد ) :ويمتص النبات باقى العناصر بكميات قليلة جدا وهى كثير من النيتروجين بكميات أقل بفتمتص 

 ( المولبيدنم –البورن –النحاس  –

 -:ويعتبر العنصر ضروريا إذا توفرت فيه الشروط التالية

 يؤدى غيا ب العنصر الى حدوث نمو غير طبيعى وفشل فى إكمال دورة حياته -1

 ال يقوم عنصر اخر بعمله فى غيابهيجب ا -2

يجب أن يحدث تأثيره بصورة مباشرة على نمو وميتابوليزم النبات ليس عن طريق غير مباشر كأحداث تأثير مضاد  -3

 .لعنصر أخر مثال

 : وعلى هذا يمكن تقسيم العناصر الغذائية الضرورية للنبات الى األتى 
 العناصر االساسية -1

 االكسجين  – الهيدروجين –الكربون 

 العناصر الضرورية الكبرى -2

 البوتاسيوم –الفوسفور  –النيتروجين 

  العناصر الضرورية المتوسطة -3

 الماغنسيوم  –الكبريت  -الكالسيوم

 العناصر الضرورية الصغرى-4

 الكلور -الموليبدنم –البورن  –النحاس  –المنجنيز  -الزنك  –الحديد 
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 :ة الــعـنـاصــر الــغـذائــيــة وأعــراض نــقــصــهـا كالتالى وظــيــفـو يمكن توضيح 

 
العنصر 

 الناقص

 اعراض النقص وظيفة العنصر 

يوجد فى معظم مكونات الخاليا حيث يكون  النيتروجين

 البروتين  

يضعف نمو النباتات وتكون ذات لون اخضرفاتح وتتحول االوراق السفلي الى 

 فاتح , تكون السيقان قصيرة واسطوانية اللون االصفر او البنى ال

 DNA,RNAيوجد فى االحماض النووية  الفوسفور

والفسفولبيدات ومركبات الطاقة 

ATP/ADP 

يضعف النمو فى النباتات وتكون االوراق ذات لون أخضر مزرق مع وجود 

احيانا تتحول االوراق السفلية الى لون برونزى فاتح مع ,صبغات أرجوانية 

 أرجوانية أو بنية وتكون االغصان قصيرة رفيعة قائمة ومغزليةوجود بقع 

 البوتاسيوم

 

يعمل كعامل مساعد فى كثير من التفاعالت 

ومسئول عن فتح وغلق الثغور ويعمل 

على إنتقال الغذاء من االوراق الى الثمار 

 ومسئول عن االنضباط االسموزى للخلية

فى حاالت شدة االصابة ظاهرة تكون النباتات ذات فروع رفيعة ويظهر عليها 

تظهر االوراق شاحبة مع تلون قممها باللون   (موت القمم)الموت الرجعى 

إحتراق الحواف كثير من البقع البنية تكون عادة بالقرب من الحواف ,البنى 

   تظهر فى االنسجة اللحمية خاليا ميتة ,

 الماغنسيوم

 

يوجد فى الكلورفيل وفى أجزاء كثيرة من 

 يمات تكوين وبناء البروتيناالنز

 

تظهر االعراض على االوراق الكبيرة فى السن ثم االوراق االحدث حيث تصبح 

بعض االحيان تظهر بقع ميتة . مبرقشة أوشاحبة ثم تتحول الى اللون المحمر 

قمم وحواف االوراق تتجه الى اعلى وتأخذ االوراق شكل الكأس ويمكن أن ,

 تسقط االوراق

 الكالسيوم

 

نظم نفاذية االغشية ويشكل امالح مع ي

البكتينات التى تدخل فى تركيب الجدار 

ويؤثر على نشاط كثير من ,الخلوى 

ينظم درجة حموضة الخاليا ,االنزيمات 

ومسئول عن إتزان أيونات البوتاسيوم و 

 الصوديوم فى الخلية

تتشوه االوراق الحديثة وتصبح قممها ذات شكل خطافى إلى الخلف وتتجعد 

تكون االوراق غير منتظمة فى شكلها وتكون ممزقة مع وجود حروق . الحواف 

تكون النباتات قليلة الجذور .بنية أو تبقعات بنية يموت البرعم الطرفى أخيرا 

 ذات مجموع جذرى ضئيل يسبب تعفن الطرف الزهرى لكثير من الثمار

يؤثر فى نقل السكريات و إستعمال  البورن

يؤثر . جدار الخلية  الكالسيوم فى تكوين

فى تركيب الهرمونات ونمو القمم النامية 

وتفكيك االوكسينات المتراكمة وتكوين 

البروتين والحامض النووى وبناء وهدم 

 الكربوهيدرات

تصبح قواعد االوراق الحديثة للبراعم الطرفية خضراء فاتحة وأخيرا تتكسر 

الجذور , تقزمة الثمار النباتات م. تصبح السيقان واالوراق مشوهة ,وتسقط 

يسبب . لحمية أو السيقان يمكن أن تتشقق على السطح أو تتعفن فى المركز 

القلب البنى فى اللفت , ,عدة أمراض نباتية مثل تعفن القلب فى بنجر السكر 

القلب االجوف أو البنى فى القرنبيط ,تشقق ساق الكرفس ,البقع الفلبنية , 

 الموت الرجعى

ى بعض االحماض االمينية يوجد ف الكبريت

 وكمرافق أنزيمى 

تصبح االوراق الحديثة خضراء باهتة او صفراء فاتحة بدون اى تبقع 

تصبح االوراق . ,االعراض تشبه تلك االعراض الناتجة عن نقص النيتروجين 

الحديثة شديدة الشحوب ولكن عروقها الرئيسية تبقى متميزة باللون االخضر 

قد .بنية , قد تجف جزء من الورقة أو الورقة كلها  يظهر بعض االحيان بقع.

 تسقط االوراق  

عامل مساعد فى تكوين وبناء الكلورفيل  الحديد

ويدخل فى تركيب عديد من االنزيمات 

المسئولة عن هدم وبناء البروتين ويدخل 

فى عمليات تبادل الطاقة وعمليات تثبيت 

 النيتروجين 

حوب ولكن عروقها الرئيسية تبقى متميزة تصبح االوراق الحديثة شديدة الش

قد يجف جزء من الورقة أو , باللون االخضر يظهر بعض االحيان بقع بنية 

 قد تسقط االوراق   . الورقة كاملة 

 

 الزنك

 

جزء من االنزيمات الداخلة فى بناء 

 هرمون األوكسين وفى أكسدة السكريات  

خيرا تصبح متحللة وتظهر يظهر على االوراق إصفرار ما بين العروق و أ

االنثوسيانين وتكون السالميات قصيرة واالغصان المتكونة متوردة وينخفض 

 أنتاج الثمار ,تسقط االوراق إبتداء من القاعدة إلى قمة الفرع

يدخل كمكون فى كثير من إنزيمات االكسدة  النحاس

ومسئول عن تكوين اللجين و البروتين 

إبطال سمية  وإنتاج البذور كذلك يعمل على

 بعض المركبات 

تفشل االوراق فى .تذبل قمم االوراق الحديثة للنجليات وتصبح حوافها شاحبة 

 أن تنفرد وتميل ألن تأخذ الورقة اللون النحاسى والشكل المقعر كما فى الخيار

يدخل جزئيا فى عدة إنزيمات للتنفس  المنجنيز

والتمثيل الضوئى واستعمال النيتروجين 

 دم البروتينات  وبناء وه

تصبح األوراق شاحبة ولكن العروق الصغيرة تبقى خضراء وتنتج تأثيرات 

تتحول االوراق المصابة .تظهر بقع متحللة ومبعثرة على الورقة , مانعة للنمو 

 بشدة إلى اللون البنى وتذبل

 رى أصفرار شديد وتقزم وتفشل فى عقد الثماريظهر فى البطيخ ونباتات أخ مكون أساسى فى انزيم إختزال النيتريت  الموليبدينوم 
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 :القاعدة الثانية
 :هذا ويمتص النبات العناصر الغذائية على صورة أيونات كما هو فى الجدول*

 انيونات كاتيونات العنصر

 NH4 NO3 النيتروجين

 HPO4-H2PO4  الفوسفور

  +K البوتاسيوم

  +++Ca الكالسيوم

  ++Mg المغنسيوم

  ++Mn زالمنجني

  +++Fe++  /  Fe الحديد

 SO4  الكبريت

 HB4 O7- BO3  البورون

  ++Cu النحاس

  ++Zn الزنك

 MO4  الموليبدنم

 CL  الكلور

 

 :الثالثة قاعدة ال

 : حركة العناصر الغذائيه داخل النبات وعالقتها بأماكن ظهور أعراض نقص العناصر
 

 تظهر أعراض نقصها على أوراق الثلث السفلى للنبات N  -  P  -  K  عناصر سريعة الحركة         •

 األوسط تظهر أعراض نقصها على أوراق الثلث  S  -  Cu  - Mg  - Moعناصر متوسطة الحركة    •

 تظهر أعراض نقصها على قاعدة  أوراق الثلث العلوى  Fe  -  Mn  -  Znعناصر بطيئة الحركة    •

 تظهر أعراض نقصها على قمة أوراق  الثلث العلوى   Ca  -  Bعناصر  شبه عديمة الحركة      •
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 :أسباب ظهور اعراض نقص العناصر الصغرى 

 

 

 :جدول يوضح حساسية بعض المحاصيل لنقص العناصر الصغرى 
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 :القاعدة الرابعة

 : وبانها فى محلول التربةعــالقــة بــيــن الــعــنــاصــر الــمـغــذيــة الــمــخــتــلــفــة  بعد ذال 

 

 والبورون ينشط او يحفز امتصاص الماغنسيوم ولكن يثبط النحاس والبوتاسيوم النيتروجين

 ينشط امتصاص الماغنسيوم ولكن يثبط الكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز الفوسفور

 رونوالبو ينشط المنجنيز والحديد ولكن يثبط الماغنسيوم البوتاسيوم

 الكالسيوم
والبوتاسيوم والمنجنيز والحديد  ماغنسيوملا :ال يحفز شيئا ولكن يثبط الكثير من العناصر مثل 

 والبورون والزنك

 يثبط الحديد الزنك

 يثبط الفوسفور الحديد

 يثبط الحديد المنجنيز

 البورون
النيتروجين والبوتاسيوم : مسالم ال يضاد اي عنصر ولكن ال يسلم من تضاد بعض العناصر الكبري مثل

 والكالسيوم

 يحفز النيتروجين ويضاد النحاس الموليبدنم

 يضاد الحديد والمنجنيز النحاس

 يضاد الحديد الزنك

 يضاد الفوسفور الحديد

 يضاد الحديد المنجنيز

 

لذي يؤدي الي ظهور تؤدي زيادة الفوسفور في التربة الي زيادة امتصاصه علي حساب عنصري الزنك والحديد االمر ا

يؤدي التسميد البوتاسي الغزير الي نقص امتصاص النبات للماغنسيوم وتظهر اعراض . اعراض نقصهما علي النباتات 

وكذلك فان . ولكن اضافة الجير الي االراضي الحامضية  تؤدي غالبا الي زيادة الماغنسيوم الميسر لالمتصاص بها . نقصه  

ع المائية تؤدي الي ظهور اعراض نقص الماغنسيوم التسميد بكميات كبيرة من الفوسفات الذائبة زيادة الكالسيوم في المزار

يؤدي الي تحول الحديد الذائب الي صورة غير قابلة للذوبان بسبب اتحاد الحديد مع ايون الفوسفات مكونا فوسفات الحديد  , 

ينية الن االراضي الرملية اقل قدرة علي تثبيت الفوسفات من وتزداد هذه الظاهرة في االراضي الرملية عنها في االراضي الط

االراضي الطينية كذلك تظهر اعراض نقص الحديد عند زيادة التسميد والمنجنيز بالنحاس كما تظهر اعراض نقص الزنك في 

ن امتصاص حاالت التسميد الغزير بالفوسفور حدوث تاثير مفيد للصوديوم عند نقص عنصر البوتاسيوم يوجد توازن بي

ففي البنجر ادت زيادةالصوديوم الي زيادة . الصوديوم وامتصاص الكاتيونات االخري مثل الكالسيوم والماغنسيوم  

ويشذ البوتاسيوم عن هذه القاعدة فليس من الضروري ان تؤدي زيادة الصوديوم . امتصاصه علي حساب الكاتيونات االخري

لصوديوم او البوتاسيوم بوجه عام تؤدي الي نقص امتصاص النبات للكالسيوم الي نقص امتصاص البوتاسيوم ولكن زيادة ا

 .والماغنسيوم  
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:                                                                                                                           الخامسة اعدةالق

بحيث تكون فى صورة  على إتاحة العناصر الغذائية وتيسرها فى التربة pH لتربة أثير رقم حموضة ات

 ::ذائبة صالحة لألمتصاص عن طريق المجموع الجذرى يمكن توضيحها من الشكل التالى
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يـالحـظ مــن الـشـكـل االتــى 

 –الكالسيوم  –والعناصر المتوسطة كلها الكبريت البوتاسيوم عدا الفوسفور  –العناصر الكبرى النيتروجين  -1

الموليبدنم فقط من العناصر الصغرى جميعهم فى صورة صالحة المتصاص النبات لهم من التربة المتعادلة  –الماغنسيوم 

 ( التربة المصرية ) والتربة القلوية 

( نحاس  بورون  –منجنيز  -حديد )بينما عنصر الفوسفور فقط من العناصر الكبرى وباقى العناصر الصغرى كلها  -2

تكون فى صورة غير صالحة لالمتصاص و تحتاج اراضى متعادلة واراضى حامضية ولذلك يلزم تعديل . عدا الموليبدنم 

أثناء التجهيز وإستخدام االسمدة . حموضة التربة فى االراضى الزراعية المصرية قبل الزراعة بإضافة الكبريت الزراعى 

 . دام الهيزميك كبيئة تدمص العناصر الغذائية عليها وتحميها من مشاكل التثبيت فى االراضى القلوية العضوية أو إستخ

عـلى مشاكل التربة القلوية بأستخدام العناصر الكبرى فى صورة مركبة ذات تأثير حامضى  و العناصر  كـــذلــك نـتـغـلـب

 الصغرى فى صورة مخلبية  

 :حركة العناصر في التربه
 صر متحركه فى التربهعنا •

 بورون  –كبريت  –كلوريد  –نترات              

 عناصر شبه متحركه فى التربه •

 صوديوم –كالسيوم  –بوتاسيوم  –امونيوم              

  عناصر غير متحركه فى التربه 

   موليبدنم –نحاس  –منجنيز  –زنك  –حديد  –غنسيوم ام –فوسفات              
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 دـيـمـسـتـى الـة فـبــركـمـدة الـمـدام االســخـتـة إسـيـمـأه

 اديةــدة االحـمـن االســدال مـب 

 ة ــاديــدة االحـمـاالسـة بـارنـقـة مـبـركـمـدة الـمـزات االسـيـمـم:  أوال

 

 السماد المركب قابل لالمتصاص الفورى من قبل النباتات مقارنة مع االسمدة االحادية  -

مثل نترات البوتاسيوم تقلل من أضرار التملح فى المناطق التى تروى فيهاا النباتاات بمااء يحاوى نسابة السماد المركب  -

 عالية من الصوديوم والكلور 

االساامدة المركبااة مثاال نتاارات البوتاساايوم تحساان ماان كفاااءة النبااات علااى إمتصاااص الكاتيونااات مثاال الكالساايوم  -

 الخ .... والماغنسيوم و الحديد 

 . راق بمحاليل االسمدة المركبة بتركيزات مرتفعة جدا عكس االسمدة االحادية يصعب ذلك تماما يمكن رش االو -

 معظم االسمدة المركبة لها درجة نقاوة عالية حيث تكون خالية من الكلور والصوديوم و الكبريت  -

 . ت فى عبوة واحدة االسمدة المركبة توفر فى تكلفة النقل التخزين لوجود أكثر من عنصر غذائى يحتاجه النبا -

. االسمدة المركبة سهلة وسريعة الذوبان وتصلح لالستخدام فى جميع أنظمة الرى ساواء غمار أو الارش أو التنقايط  -

 على عكس االسمدة االحادية 

 . االسمدة المركبة قليلة جدا للتميع لذلك هى مناسبة للتخزين لفترة طويلة عكس االسمدة االحادية  -

المركبة تكلفة إستخدامها فى تغذية النبات أقل من تكلفة االسمدة االحادية رغام إرتفااع اساعارها  فى الحقيقة االسمدة -

وهااذا يرجااع لعاادم وجااود فاقااد فااى االساامدة المركبااة أثناااء التخاازين واالسااتخدام فااى . عاان اسااعار االساامدة االحاديااة 

خدام االسامدة المركباة فاى تغذياة النباات وكذلك هناا  تاوفير كبيار فاى إسات. السمادات وفى التربة فى منطقة الجذور 

 . مقارنة باالسمدة االحادية 

 . التوفير فى وقت تحضير محاليل االسمدة المركبة وضخها فى السمادات بسرعة وسهولة مقارنة باالسمدة االحادية  -

 

 لوضع برنامج تسميد أرضى الى محصول يجب أن يــاخذ فى االعتبار النقاط التالية : ثانيا 

 

 ( غمر  -رش –تنقيط ) قة الرى طري

 ..... (  -ثقيلة  –طميية  –رملية ) نوع التربة   

 الــخ ..... طبيعتها نوع المحصول المزروع ومراحل نموه الفسيولوجيا من حيث 

 كمية المحصول المتوقعة وميغادها 

 (الــخ .....  -مضخة سماد  –برميل سمادة  –توزيع باليد ) نوع طريقة ونظام التسميد المستخدم  

 تحليل الماء من حيث المحتوى من العناصر  –تحليل التربة  –تحليل النبات 

  

 : ملحوظة هامة 

 : يراعى االتى  فى حالة الرش الورقى  
 

 التغطية الكاملة لالوراق بمحلول الرش وخاصة السطح السفلى لالوراق -

 المحصول  من االفضل إستخدام مادة الصقة و ناشرة لمحلول الرش حسب نوع -

 عدم رش االشجار أو النباتات وهى فى حالة عطش واالفضل الرش بعد الرى  -

يفضل الارش دائماا فاى الصاباح أو المسااء وعادم الارش فاى الادرجات الحارارة العالياة أو فاى حالاة الريااح المحملاة  -

 ( الخماسينية ) باالتربة 

 . تراق االوراق سبب إحال ي لمحلول الرش حتى ECوالــ  p Hمراعاة درجة الــ  -

-  
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 : دـعـى بــتد االــيــمــســتــد الــواعــى قــت فــوابـثــن الـم -
 

 و بكميات قليلة على فترات متقاربة جدا ع العناصر الغذائية دون إستثناء التسميد بجمي . 

   وعلااى حسااب ( متوسااطة  –صااغرى  –كباارى ) تختلااف نسااب هااذه العناصاار الااى بعضااها ماان حيااث نوعهااا

 . ل نمو النبات مراح

ويمكان وضاع وتنفياذ برنااامج التساميد ماع تحقيااق هاذه الثوابات للحصاول علااى أعلاى محصاول بأقاال تكلفاة بإساتخدام االساامدة 

 .المركبة ويصعب ذلك مع االسمدة االحادية 

 

 انـواع االســمــدة الــمـركــبــة أمثلة لبعض :  ثالثا

 

 نترات البوتاسيوم  -1

 فات مونو يوتاسيوم فوس -2

 مونو امونيوم فوسفات  -3

 عناصر صغرى أو بدون +  NPK 12/12/12سماد مركب متوازن  -4

 : تركيبات اخرى عديدة من االسمدة المركبة مثل  -5

    *18/18/18 

    *14/11/34  

    *21 /2 /21  

    *16/8/27  +Mg O   

    *6/6/43 

 

 ةـبـركـمـدة الـمـاالسـد بـيـمـسـتـالـها بـتـالقـات وعـبـنـو الـمـل نـراحـم

 

 ذرى ـجـرى والـضـخـو الـمـنـة الـلـرحـم: أوال 

 

وفى هذه المرحلة يحتاج النبات الى كميات كبيرة من الفوسفورالذى يدخل فى إنقساام الخالياا بمعناى نماوات خضارية وجذرياة 

لعملياة إمتصااص العناصار الغذائياة مان  الالزماين   ATP- ADPجديدة كاذلك الفوسافور يادخل فاى  تركياب مركباات الطاقاة 

ولكان الباد . التربة عن طريق الجذور بمعنى رفع كفاءة إمتصاص الجذور وخاصة فى المراحال االولاى للنماو وموسام النشااط 

من وجود النيتاروجين بجاوار الفوسافور بكمياات كبيارة فاى هاذه المرحلاة الناه يادخل فاى تركياب الباروتين والناواة بمعناى كال 

أهمية البوتاسيوم فى هاذه المرحلاة أيضاا الناه يلعاب دورا فاى إنقساام الخالياا عان طرياق ويالحظ . الخضرية الجديدة  النموات

يظهر الدور الرئيسى للماغنسيوم والحدياد فاى تكاوين  كذلك. تحكمه فى الجهود االسموزية ولكن يحتاجها النبات بكميات قليلة 

لاادور الرئيسااى للكالساايوم والبااورون فااى تكاوين جاادر قويااة للخاليااا الجديااد ة فااى كااذلك يظهار ا. الكلاور فياال أى اللااون االخضاار

 . النموات الجديدة ولكن بكميات ضئيلة جدا 

 

  -: ة ـــالصــالخ
 

موناو امونياوم  منخفض فى البوتاسيوم مثال إساتخدام ساماد والبد من إستخدام سماد مركب عالى فى الفوسفور والنيتروجين 

 ماغنسيوم +  عناصر صغرى +21 /21/21 متوازنى سماد فوسفات باالضافة ال

 

 د ـقـعـر والـيـزهـتـة الـلـرحـم: ا ـيـانـث

 
هاذه المرحلاة ساماد موناو  وكاذلك يصالح فاى. سافور والبوتاسايوم البد أن يخفض فيها كميات النيتروجين مع رفع كميات الفو

ل الخماس لتكاوين الثماار وهاى مرحلاة إنقساام المراحولى من وسفور فى المرحلة االبوتاسيوم فوسفات وهذا يرجع ألهمية الف

 . الخاليا 
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 اد ـصـحـى الـتـار حـثمـج الـضـة نـلـرحـم: ا ـثـالـث

 
إكتماال  وهاى إماتالء الخالياا والمرحلاة الثالثاة وهاىمن مراحل نمو الثمارة  هنا يظهر جليا دور البوتاسيوم فى المرحلة الثانية

االساتغناء وهناا اليمكان . لبوتاسيوم مسئول عن نقل الكربوهيدرات المتكونة فى االوراق الاى الثماار النمو فى الثمار حيث أن ا

 عن السماد المركب نترات البوتاسيوم 

 

  -: ة ـــامـة هـوظــحـلـم
 

ة بااقى العناصار الموليبدنم ال تقل أهميا –البورون  –المنجنيز  –الزنك  –الحديد  –الكبريت  –الكالسيوم ) باقى جميع العناصر 

الكبرى فى جميع مراحل النمو ولكن بكميات صغيرة من بداية النمو وحتى الحصاد وبدون إنقطااع فاى صاورة مخلاوط عناصار 

     . صغرى 
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 إمـكـانـيـة إسـتـخـدام االســمــدة الـمـركــبــة 

 ــس بــدال مــن االســمــدة االحــاديـــةخــالل مــراحــل نــمــو الــبــطاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: خـالل مـرحلـة تـجـهـيـز الـتـربـة لـلـزراعــة 

 
م 25-15اليفضل إستخدام االسامدة المركباة ويفضال االسامدة االحادياة ماع االسامدة العضاوية فايمكن إضاافة مان 

3
كمبوسات  

لتر من الميكروبات النافعاة  3ت زراعى كما يضاف فى ماء الرى كبري كجم151مع ( حسب نوعية ومصدر الكمبوست)ناضج 

كجم سلفات   251+ كجم سلفات نشادر  151+ لتر من الفوسفاتين واالزوتين  2عدد + التى تساعد على تحرير البوتاسيوم 

م3يتم إضاافة . كجم سوبر فوسفات 211+ بوتاسيوم 
3
مان الزراعاة  ياوم 45بعاد ( بالبادارة )كمبوسات نثارا علاى البطااطس  

 . يوم على أن يتم بعدها رى غزير  21ويمكن إضافة هذه الكمية فى حدود 
 

 خــالل مـرحــلــة الـنـمـو وحـتــى الـحـصـاد 
 

 (الــنـمـو الـخـضــرى )مـرحـلـة مـا بـعـد تـمـام االنـبـات ولــمـدة شـهـر كــامــل : أوال 

 

 .مرات فى االسبوع  4مصدر الفوسفور   تمونو أمونيوم فوسفايستخدم سماد مركب  -1

 .مرات فى االسبوع  NPK  4نترات نشادر مصدر (  +  سوبر فيد)12/12/12يستخدم سماد مركب متوازن  -2

مصادر ماغنسايوم وعناصرصاغرى (  إسبشايال ميكارو( + )معنسايال)نترات الماغنسيوم ) يستخدم يوم واحد فى االسبوع  -3

 االستفادة من االسمدة المضافة وخاصة فى االراضى الرملية أو الجيرية أ و القلوية  لتعظيم(  هيوميك توتال+ )

 . يستخدم نترات الكالسيوم كمصدر الكالسيوم مرة واحدة فى االسبوع  -4

 مـرحـلـة إكـتـمـال الـنـمـو الـخـضـرى وبداية تكوين الدرنات : ثـانــيــا 

 

 مرات فى االسبوع  4مصدر للفوسفور (   سفاتمونو امونيوم فو) يستخدم سماد مركب  -1

 مرات فى االسبوع  4مصدر للبوتاسيوم  ( 6/6/43سوبر فيد بونص )يستخدم سماد مركب   -2

 مرات فى االسبوع  4مصدر لالزوت  ( سلفات نشادر ) يستخدم سماد أحادى -3

   هيوميك توتال( + ) يال ميكروسبشإ(مخلوط عناصر صغرى ( + مغنسيال)مرة فى االسبوع نترات ماغنسيوم  -4

 مرة واحدة فى االسبوع نترات كالسيوم  -5

 

 مـرحـلـة نمو الـدرنـات وحـتـى أكــتـمـال نـمـوها  : ثــالــثــا 

  

ماع  أمونياوم فوسافات سلفات النشادر والمونوعلى حساب ( 6/6/43سوبر فيد بونص)نفس البرنامج السابق مع زيادة كمية 

 اصر الصغرى ونترات الكالسيوم وثبات كمية الماغنسيوم والهيوميك رفع كميات العن
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 من مــرحــلــة إكــتــمــال نـمـوالدرنات و حــتــى تـمــام تــكـويـن الـقــشــرة: رابــعــا 

 

مااع ساالفات النشااادر بكميااة مخفضااة مااع إسااتمرار باااقى  6/6/43سااوبر فيااد بااونصويسااتمر  المونوأمونيااوم فوساافات يمنااع 

 . البرنامج للعناصر الصغرى والهيوميك والماغنسيوم والكالسيوم كما هو 

 مع مراعاة إيقاف التسميد قبل الحصاد بإسبوعين على األقل*

ولتحديد كميات االسمدة السابقة المستخدمة فى برنامج التسميد اليومى منذ االنبات وحتى الحصااد تـحـتاـاج 

 : تـــى بــعــد كــل مــزرعــة الــى تــحــديــد اال

  ( الــــخ ....  -ثقيلة  –طينية  –طميية  –رملية ) نوع التربة 

  درجة حموضة التربة 

  درجة ملوحة ماء الرى 

  درجة ملوحة التربة 

  ميعاد الزراعة وظروف المناخ خالل موسم النمو 

  تحليل محتوى التربة من العناصر المعدنية الغذائية 

 عناصر المعدنية الغذائيةتحليل محتوى ماء الرى من ال 

  أخااذ عينااات نباتيااة خااالل كاال مرحلااة ماان مراحاال نمااو البطاااطس وتحليلهااا ماان حيااث محتواهااا ماان

 . العناصر الغذائية 

 

 ملحوظة هامة

 االتى بعد هو بيان لتركيب االسمدة المستخدمة فى برنامج التسميد السابق 

 

 

  12/12/12سوبر فيد 
 % 12تاسيوم بو -% 12فوسفور  -% 12نيتروجين 

 

  6/6/43سوبر فيد 
 % 43بوتاسيوم  -% 6فوسفور  -% 6نيتروجين 

 

 : مغنسيال 
 ماغنسيوم % 16+ نيتروجين % 11

 

 

 :هيوميك توتال 
 عناصر صغرى % 1 –اوكسيد بوتاسيوم % 15-11 –هيوميك أسيد % 81

 

 لمونوأمونيوم فوسفاتا 
 بوتاسيوم % 12 –فوسفور %  61

  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

-   12 - 

 مــج الــرش الــورقـــى بــرنـــا

 
  لتر ماء أثناء/ جرام  2.5فوسفايت بمعدل + مونوبوتاسيوم فوسفات  (مالتى بروتيك)ينصح برش 

 . مرحلة النمو الخضرى وحتى نهاية صب الدرنات مرة كل عشرة أيام 

كذلك كوقاية مان المارض . ول وذلك كمصدر للتغذية بالفوسفور والبوتاسيوم لتكوين درنات عالية الجودة وزيادة كمية المحص

الفطرى النادوة التاأخرة المسابب لهاا فطار الفيتاوفثرا الاذى يسابب خساارة كبيارة لزرعاات البطااطس وخاصاة فاى الجاو الباارد 

 والمرتفع الرطوبة  

  ينصح برش مرة كل عشرة أيام أثناء مرحلة النمو الخضرى وحتى نهاية صب الدرنات باالتى بعد : 

الجاا )جام  1.5( +  2111لاى لاى ) لتار ساماد عناصار صاغرى /سام 1+ لتر /سم2 (الجرين )حالب رش سماد  مستخلص ط 

 هرمونات نمو  طبيعية(  611

 ينصح خالل مرحلة بداية صب الدرنات وحتى قبل الجمع بأسبوعين  

وللوقاياة مان كمصدر للكالسيوم والبورون والبوتاسايوم للحصاول علاى جاودة عالياة فاى درناات اليطااطس (  كابورون) رش  

 . معظم االمراض الفسيولوجية التى تصيب درنات البطاطس 

 ملحوظة هامة 

 االتى بعد هو بيان لتركيب االسمدة المستخدمة فى برنامج الرش الورقى 

 

 كابورن
  بورون% 1.5 –كالسيوم % 6 -بوتاسيوم12% 
 

  2111لى لى 

زنك  -% EDTA 1.8نحاس  -% EDTA 1.6حديد  -% 6تاسيوم بو -% 3فوسفور % + 2النيتروجين  –% 1.4حامض االلجنيك ) 

EDTA 1.2 %-  منجنيزEDTA 1.4 + %18مستخلص طحالب%   
 

 611الجا 
 % 2.2كبريت  -% 1.6حديد  -% 42ماغنسيوم  -%17كالسيوم  -%18.5بوتاسيوم  -% 1نيتروجين  – ppm 611منظمات نمو   

  % 12حامض االلجنيك -
 

 الجرين 
  %1.13موليبدنم  -% 12كبريت  -% 4حامض االلجنيك  -%  1.111بورون  -% 3ماغنسيوم  -% 5نيتروجين 

 

 مالتى بروتيك 
 % 31فوسفيت  -% 37بوتاسيوم  -% 26فوسفور 
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 ســاطـطـبـول الـصـحـى مـاصر فـنـعـص الـقــراض نـأعـ

 
ل النبات وتقدير العنصر فيه وفى البيئة المحيطة به , تشخيص نقص أو زيادة العنصر من الصعوبة اال إذا تم  تحلي دــعــي    

النه قد يكون متوفرا بصورة غيرميسرة للنبات وذلك يرجع الى دور بعض العناصر االخرى ودرجة حموضة التربة ومستوى 

ى مناطق تبادل االيونات وعوامل كثيرة , فالبطاطس تزرع فى مصر فى اراضى تختلف طبيعتها ما بين الرملية والطميية وف

تختلف ظروفها المناخية , لذا من االهمية تحليل التربة لمعرفة محتواها من العناصر والصور التى يتم إضافتها وكذلك تتبع 

 كمية العنصر فى النبات ع طريق أخذ عينات على فترات النمو وتحليلها  

  روجين ـتــيـنــص الــقــن -1

 : أعراض نقص النيتروجين 
الشاحب الذى يؤدى الى اللون االصفر خاصة على االصفر خاصة على االوراق المسنة فى معظم االصناف ظهور اللون  – 1

وذلك ألن عنصر النيتروجين من العناصر المتحركة داخل النبات اى التى لها القدرة على إعادة التوزيع بين االعضاء المسنة 

بيئة فإنه يحدث تهدم للمركبات النيتروجينية فى االوراق المسنة واالعضاء الحديثة فإذا ما حدث نقص فرى النيتروجين فى ال

أعراض النقص تظهر أوال على االوراق وراق الى االوراق الحديثة لذلك فوتتحرر االحماض االمينية وتنقل من تلك االل

السفلى تدريجيا  يحدث نقص فى النمو مع قلة فى التفريغ ويصبح المجموع الخضرى أخضر فاتح وتتحول االوراق. المسنة 

 -مثل الكرنب)إالى اللون االخضر المصفر ثم فى نهاية االطوار يتحول الى اللون البنى بعض اصناف العائلة الصليبية 

فى كل . يظهر عليها لون ارجوانى على االوراق أو لون بنفسجى على العروق الوسطى والسيقان ( واالصناف االخرى 

ارة السويقات فى النباتات فى النباتات التى تظهر عليها أعراض نقص النيتروجين عن االصناف يقل تركيز النترات فى عص

 .ملل /ميكرو جرام نترات  511

 على البطاطس  االعراض
النباتات التى تأثرت فى مراحل مبكرة ثم االصفر تغير فى لون االوراق يبدأ بطيئا من االخضر الالمع الى االخضر المصفر  -

 .الحجم بالمقارنة بالنباتات الطبيعية  من نموها تكون صغيرة
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 نقص الفوسفور  -2

- :أعراض نقص الفوسفور 

زياده محتوى النباتات يعتبر من العناصر المتحركة فتظهر أعراض نقصه على المناطق أو االوراق المسنه فى صورة        

تقزم النباتات فتصبح محدوده النمو وذلك لقله . تأخير النضج واالثمار . يدرات من السكريات االحادية لقله تمثيل الكربوه

بعض  .أو الداكن وتتلون االوراق السفلى بلون مصفر بين العروق  النبات الى االخضر المزرقيميل لون . أنقسام الخاليا 

 . االنثوسيانين  –الزانثوفيل : النباتات تظهر عليها بعض الصبغات مثل 

 على البطاطساض االعر
تظهر االوراق لونها أخضر غامق ويبدو أقل طوال من المعتاد ولك فى حاالت النقص الشديد يظهر لون بنى مسود على حواف 

فى حاالت النقص القليلة والقليلة والمتوسطة للفوسفات التظهر أى  .االوراق وتتجعد و ذلك فى حاالت االصابة الشديدة 

بسبب قلوية التربة أو  يكون نقص الفوسفات نتيجة عدم قدرة النبات على إمتصاص الفوسفاتقد . اعراض على النباتات 

 إنخفاض الحرارة والرطوبة الزائدة فى التربة أو ضعف مكونات التربة أو عدم وجوده فى صورة ميسرة وفى هذه الحالة

 تختفى االعراض بمجرد إختفاء الحرارة 

 

-  
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 وم ــيــاسـبوتــص الــقــن -3

 أعراض نقص البوتاسيوم 
وبانخقاض النسبه عن ذلك تظهر أعراض النقص التى تتلخص فى تبقع %  2يصل التركيز الحرج للبوتاسيوم فى االوراق 

القطن الفاصوليا  الحافة المتبقعه تلتف الى أسفل كما فى حاله نبات. حافى يظهر على االوراق المسنه فى معظم المحاصيل 

تبقع الحواف ممكن يتطور الى . الذبول والتساقط المبكر وصغر حجم الثمار ورقة قشرتها كما فى الموالح ( . تقزم السالميات)

تظهر . أصفرار وتدهور النسيج االوسط للورقه ثم يتحول لون حواف الورقه بتقدم االعراض الى  اللون البنى وتجف وتموت 

 بلون أصفر وقد يظهر بلون أسود االوراق الطرفيه 

 :  على البطاطس راضـاالع
ظهور المجموع الخضرى باللون االخضر الداكن الالمع ثم تجعد االوراق فى منطقة العرق الوسطى اما فى حالة االصابة 

دبة الشكل بصفة حف حوافها للداخل وتصبح مبرقشة وتكون االوراق موتلت الشديدة تتلون االوراق باللون البنى او البرونزى

  (البطاطس بدون إضافة االحتياجات السمادية الكاملة زراعة عراض فى االراضى الرملية وعند تكرارتزداد اال)عامة 
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 وم ــيــســكالــص الــقــن -4

 : أعراض نقص الكالسيوم 
على االوراق ( ذات المحتوى العالى من الماء )ة وموت القمة ظهور المناطق الطري( تقعر او تحدب ) إنحناء العلى او السفل 

بعض الخضروات يظهر عليها اعراض متل القلب . أطراف الجذور تصيح هالمية .والسويقات والسيقان التى تتدهور بعد ذلك 

المحروق فى الخس واللون البنى الداخلى فى الكرنب القلب االسود فى الكرفس المظهر التوردى وتكوين خطاطيف وموت 

القمة النامية حيث تجف أطراف االوراق حديثة النمو ثم تتقصف هذه الحواف وتلتوى حواف االوراق الصغيرة على شكل 

 خطاف

 :  على البطاطس االعـراض

 . ينها يليها االوراق الحديثة ثم تنتشر فى جميع اجزاء النبات تكويظهر النقص على النموات منذ بداية  -

السفل وتأخذ شكل فنجانى ظهور لون اخضر مصفر على االوراق  هو واالطراف القمية مدالاالوراق غير منتظمة النم -

تظهر االعراض على المجموع الخضرى وتسبب ذبول وموتالنموات الطرفية و . الصغيرة ويكون لون حواف االوراق باهت 

نقص الشديد تموت فى حالة ال) دتها االفرع الجانبية وتتاثر الدرنات حيث زداد إصابتها لالمراض البكتيرية وتنخفض جو

النقص نتيجة صعوبة تظهر أعراض ( زة لنقص الكالسيوم ظهور البقع الميتة مع النمو السريع للنبتة عالمة ممي)(النبتة 

 النبت االول  ل الكالسيوم  من درنات التقاوى الىإنتقا
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 وم ــيــســنــاغــمــص الــقــن -5

 : نقص الماغنسيوم  أعراض
بين العروق مع بقاء العروق االصلية والثانوية خضراء عادية وفى المراحل المتقدمة تتحول حواف   Mottleتبرقش 

فى النباتات العائلة ".عرض مميز " بقى أحيانا حافة الورقة خضراء فى البقوليات .االوراق وأطرافها إلى اللون القرمزى 

 . وتتساقط االوراق" بنى " ا اللون البرتقالى  الناصع وبشدة النقص يموت النسيج االصفر الصليبية يظهر على أوراقه

 :  االعراض على البطاطس

ر بقع لونها أسمر , وخالل بضعة أيام تظه  تظهر على االوراق الحديثة حيث تلتف قمة الورقة وتصبح باهتة وأكثر صالبة

فى حاالت النقص الشديد تظهر البقع بين العروق وتالحظ على الحافة , .  على االوراق بالقرب من منطقة العرق الوسطى

ر وتزداد مساحة البقع بين العروق تختلف حساسية االصناف بصورة واضحة لنقص هذا وفى معظم االحيان يصبح لونها أصف

مصر  ىال يحدث ف وذلك)م الحموضة منخفض ى الرملية والطميية عندما يكون رقضتظهر االعراض فى االرا. العنصر 

 إضافة الماغنسيوم للتربة نظرا الن أعراض النقص تظهر نتيجة كميات محدودة منه هنا  حساسية من  .(كثيرا
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 ز ــيــنــجــنـمــص الــقــن -6

 : اعراض نقص المنجنيز

العروق الدقيقة جدا تظل محتفظة بلونها .لى االخرى صفرار بين العروق الذى يبدأ على االوراق الحديثة اوال ثم ينتشر اا

وفى الموالح تظهر أعراض النقص على .االخضر معطية أصفرار شبكى والمناطق المصفرة قد تتحول الى اللون االبيض 

صورة مناطق داكنة الخضرة على طول العرق الوسطى والعروق الجانبية بينما تظهر المساحات بينها بلون أخضر باهت مع 

 حدوث نقص فى طول السالميات ومساحة الورقة 

 :االعراض على البطاطس
 

يظهر النقص . وبعد عدة أيام تظهر نقاط داكنة حول العرق الوسطى عادة ما تظهر على االوراق الصغيرة حيث تلتف قمتها -

اع درجات الحرارة التى ويؤدى الجفاف وإرتف 5.5فى االراضى الرملية والكالسية والتى ترتفع فيها درجة الحموضة عن 

 تكشف االعراض فى حين تختفى بعد االمطار فى بعض المناطق

 . ال يفضل إضافة المنجنيز الى التربة يعنى عدم توفره بصورة ميسرة للنبات فى التربة 
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 ك ــزنــص الــقــن -7
 : اعراض نقص الزنك 
: جرام وإنخفاض التركيز عن ذلك تظهر على النباتات أعراض النقص التالية /ميكروجرام21ك الى يصل التركيز الحرج للزن

قد توجد .إصفرار مساحة ما بين العروق وتكون هذه المساحات الخضراء شاحبة وقد تتلون أحيانا باللون االصفر او االبيض 

يتبع .  Rosettingاالفرع الحديثة مكونة ما يشبه الوردة عناقيد او توردات من االوراق الصغيرة القابلة للتقصف فى نهاية 

تتكون بعض البراعم بقلة ولكنها تظل مغلقة مع  تحول . المجموع الخضرى وتتساقط االوراق قبل إستكمالها ذلك موت 

  يتحول البرعم الطرفى الى اللون االبيض. إنخفاض المحصول بشدة . البرعم الطرفى الى اللون االبيض

 : ض على البطاطساالعـرا
ظهور لون رمادى الى بنى وأحيانا برونزى على الوريقات . تقزم النباتات وإلتفاف االوراق الصغيرة ألعلى وتصبح أفقية

يالحظ وجود بقع على االعناق والسيقان فى مناطق مختلفة االحجام تتحول بتقدم العمر الى مناطق ميتة , وقد تكون بالقرب 

نالحظ أن فيروس إلتفاف االوراق يؤدى الى شحوب وإلتفاف . ثم تتقزم وتتنتشر الى أعلى وأسفل من المنطقة الوسطية , 

 . يشاهد نقص العنصر فى االراضى القلوية و خاصة المحتوية على الفوسفور بكميات زائدة . االوراق 

 
 

 

 

 

 ت ــريــبــكــص الــقــن -8

  -: اعراض نقص الكبريت 
أنثناء  خفيف السفل وتشوه االوراق مع انتشار .هبى الذى يغطى كل االوراق المكتملة النضج حديثايظهر اللون االصفر الذ

االوراق الخضراء تكون صلبةيقلل من تكوين العقد البكتيرية على الجذور النباتات التى تعانى من نقص .إصفرار العروق 
 .ليست قلويةالنامية منها فى ارض  الكبريت يزداد محتواها من النترات وخاصة

 على البطاطس االعراض 
ما يعانيه النبات من  ن أخضر مصفر على النباتات مع إلتفاف خفيف للوريقات العلى وترتبط شدة االعراض بمدى وظهور ل -

 .راضى الرملية يالحظ نقص الكبريت فى اال. بريت عدم حصوله على الك
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   نقص البورون  -2

 : اعراض نقص البورون 
االوراق الحديثة التكوين تكون مشوهة ومنكمشة سميكة وذات لون أخضر .تقزم فى نمو النبات فيصبح النمو غير طبيعى 

منع تكوين االزهار والثمار حيث أن البورون ضرورى لتكوين حبوب اللقاح يادة النقص يموت القمة النامية بز.غامق 
عفن .تصبح السيقان ضعيفة قابلة للكسر الجذور ضعيفة أطرافها ميتة نتيجة عدم إنتقال السكريات من االوراق الى الجذور

فى الطماطم  القلب فى بنجر السكر وفيه يحدث إلتفاف االوراق وتتلون باللون البنى وتبدأ النموات الرئيسية فى الموت
شنة وتكون مواد فلينية على سطوح وداخل الثمار الشتراك البورون فى والحمضيات والقرنبيط والتفاح تظهر سطوح خ

مادة جدران الخلية مع مالحظة ان تكوين المادة الفلينية حالة شائعة في نقص كال من الكالسيوم والبورون ويسمي هذا 
 وتكون مواد فلينية داخل ثمار التفاح     Internal Corkالمرض 

 على البطاطس  العـراضا
وملتفة ألعلى و يظهر النبات على   القمم النامية وزيادة التفريع الجانبى وقصر السالميات , وتصبح االوراق سميكة موت -

, ويصبح الجذور قصيرة  اعراض االصابة الفيروسية يزداد تراكم النشا فى االوراق ويودى ذلك للتداخل مع . شكل شجيرى 

شتقة عند منطقة إتصالها بالنبات ويشاهد اللون البنى فى الحزم الوعائية أما الدرنات فتكون صغيرة وم. سميكة متقزمة 

 يالحظ نقص العنصر فى التربة الرملية  .وتحت الجلد 

 توخى الحذر أثناء إضافة سماد ورقى يحتوى على البورون للنبات ألن زيادته تسبب سمية البطاطس * 
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 عناصر  لبعض ال نقص
 

 أعراض نقص النحاس
مع الذبول ( أبيض  –أصفر  –رمادى )تصبح القمم النامية بيضاء اللون واالوراق الحديثة دقيقة ضيقة لولبية ذات لون 

فى القمح يقل تكوين السنابل وإن تكونت تكون نسبة كبيرة منها فارغة ويؤثر تركيز النحاس على الغشاء  .وقلة النمو
وللتغلب على تأثير النحاس ويمنع . فزيادة نسبته تزيد خروج البوتاسيوم من السيتوبالزم والفجوة العصارية البالزمى 

فى اشجار الحمضيات تميل االوراق الى اسفل وعند زيادة النقص تموت قمم أفرع . تأثيره الضار على االغشية البالزمية 
 .االشجار مع تشقق الثمار ووجود صمغ عليها 

 :                                ص الحديدأعراض نق
تتحول الورقة الى اللون . إصفرار بين العروق أو عام يظهر اوال على االوراق الحديثة فهو عنصر بطيئ الحركة جدا 

تى ولقد وجد أن االوراق ال قد تغيب الكلورفيل تماما فى االوراق الصغيرة جدا تاركا الورقة بيضاء.االبيض بزيادة النقص 
 .تظهر عليها أعراض النقص تحتوى على كميات تكون مساوية لكمية الحديد فى االوراق الخضراء 

 : اعراض نقص المولبيدنم 

بقع صفراء علي االوراق مع بقاء قاعدة الورقة خضراء . تصبح االوراق شاحبة اللون ويعتريها الذبول بعد ذلك . قلة النمو 
وفي حالة النقص الشديد ( القرنبيط ) لصغيرة مغطاة ببقع صفراء في حالة زيادة النقص  تكون االوراق ا( البرسيم ) داكنة 

لنقص  يختزل نصل الورقة بدرجة كبيرة فتصبح سوطية ولذلك سميت في هذه الحالة بالذيل السوطي  وهو عرض مميز
 عنصر الموليبدنم 
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 لفطريةأهم امراض البطاطس ا: أوال 

 

- : االمراض التى تصيب المحموع الجذرى 

 عفن أجزاء درنات البطاطس

 القشرة السوداء

 الذبول الفيرتسليومى

 الجرب العادى

- :األمراض التى تصيب المجموع الخضرى

 الندوة المتأخرة

 الندوة البدرية

 العفن الجاف

 القشرة الفضية

 العفن الجرحى المائى

 عفن الدرنات القرنفلى

 ينالجنجر

 امراض غير موجودة فى مصر ولكن موجودة فى الدول االجنبيةاالوروبية المصدرة لتقاوى البطاطس 

 الجرب المسحوقى

 التثألل

 تبقع جلد الدرنة

 عفن الجذر القرنفلى
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 أهم امراض البطاطس الفطرية:  أوال

 

- : االمراض التى تصيب المحموع الجذرى: أوال
 

    Seed piece decay -:البطاطس عفن أجزاء درنات 
يشاهد هذا المرض فى زراعات البطاطس الصيفيةالمنزرعة بتقاوى مساتوردة مان الخاارج وخاصاة عناد تقطياع الادرنات تقطيعاا جاائرا 

دى وياؤ.وتتعاظم أهمية هذا المرض اآلن نظرا الرتفااع أثماان تقااوى البطااطس المساتوردة .وزراعتها مباشرة خلف المحراث ثم الرى 

 .هذا المرض الى غياب عدد كبير من الجور المنزرعة مما يؤدى الى نقص اكيد فى كمية المحصول 

  Soil inhabitantsيسبب هذا المرض مجموعة كبيرة من الفطريات الكامنة فى التربة  -:المسبب
 Fusarium cerolium &F. solani  & F. oxysporum &       Pythium de-baryanum   -:وبصفة خاصاة الفطرياات 

&Rhizoctonia solani &Aspergillus sp.&Penicillium 

sp.& Rhizopus nigricans     وتعتباار البكتيريااا.ثاام   تصاااب الاادرنات  بفطريااات  وبكتيريااا ثانويااة أخاارى     Erwinia 

carotovora   المسبب الرئيسى لعفن أجزاء درنات البطاطس الطرى. 

او ظهورالنباتات فوق سطح التربة ثم اصفرارها وتحولها الى اللون البناى أو قاد تصابح متقزماة ضاعيفة  غياب الجورتماما -:أالعراض

 .ثم تصاب بعد ذلك الدرنات أو اجزائها بالفطريات والبكتيريا العفنيةإصابات ثانوية  –ثم تموت 

. درجة حرارة التربة المعتدلة .  ة سيئة الصرف زيادة الرطوبة االرضية والتربة المنضغط -:الظروف المثلى المناسبة لحدوث المرض 

تقطياع الادرنات تقطيعاا جاائرا وزراعتهاا مباشارة بادون اى معاملاة كيماوياة او بادون . الزراعة العميقاة فاى ترباة غيار  محروثاة جيادا 

ن طبقااة السااوبرين فااوق ايااام فااى جااو دافااك رطااب لتكااوي 5-4تاار  اجاازاء الاادرنات بعااد قطعهااا لمادة )إجاراء  العااالج التجفيفااى للاادرنات 

عادم تطهيار الساكاكين المساتعملة فاى تقطياع الادرنات باللهاب المباشار ثام الغماس فاى (. االجزاء المقطوعة والتى تسد الجروح طبيعياا 

الكحول االحمر وترجع اهمية ذلك ألنه عند تقطيع درنة مصابة بسكين ثم تقطياع درناات اخارى ساليمة بادون تعقايم الساكين فيعمال ذلاك 

 . انتقال المسبب الممرض لعدد كبير من اجزاء الدرنات التى سيلى تقطيعها بهذا السكين  على

- :طرق الوقاية من المرض

يفضل الزراعة بدرنات كاملة وخاصة اذا كانت التقاوى عالية الرتبة وذات احجام صغيرة ,ويؤدى عدم تقطيع الدرنات لايس فقاط الاى * 

ايضا الى الحد من انتشاراالمراض القيروسية ةالتى تنتشر ميكانيكيا عن طريق العصاارة النباتياة  تقليل شدة االصابة بهذا المرض ولكن

 .باستعمال سكاكين التقطيع الملوثة والتى التعقم بصفة دورية اثناء تقطيع الدرنات 

- :فى حالةتقطيع الدرنات كبيرة الحجم نوعا فيجب اتباع مايلى *

 .ى ثالثة اجزاءعلى االكثر طوليا بحيث يحتوى كل جزء على اكثر من برعم  نشط تقطيع الدرنة من جزاين ال -    

وتسااعد هاذه العملياة  –ايام ثم زراعتها  4-3توضع االجزاء المقطعة فى مكان دافك رطب بعد تقطيعها على خيش مبلل نظيف لمدة     

من مادة السوبرين الفلينية والتى تسد الجروح وتحماى اجازاء ة خفيفة قعلى التئام الجروح الناتجة عن تقطيع الدرنات وذلك بتكوين طب

الااادرنات مااان مهاجماااة الفطرياااات لهاااا عناااد زراعتهاااا كماااا تسااااعد فاااى نفاااس الوقااات علاااى تنشااايط الباااراعم وتشاااجيعها علاااى االنباااات 

 .جزاء الدرنات ويطلق على عملية تكوين السوبرين على سطوح اجزاء الدرنات المجروحة بالعالج التجفيفى أل( تخضيرالدرنات)

اذا كانت الحاجة ملحة وضرورية للزراعة بعد تقطيع الدرنات مباشرة دون اجراء عملية العالج التجفيفى سالفة الاذكر فيجاب معاملاة * 

/  كجام1.5ثيرم أوالريزوليكس دسات  بمعادل /ثيرم أو الريزوليكس /فبتافاكس -:بأحد المبيدات التالية( تعفيرها)اجزاء الدرنات كيماويا 

أو أى بديل لاه لمقاوماة العفان   215-ويفضل خلط المبيد البكتيرى  إس. طن تقاوى للمبيد األخير / كجم   3طن تقاوى لالول والثانى , 

ويراعاى خلاط الماواد الساابقة بباودرة التلاك أو تاراب الفارن كماادة حاملاة حتاى ياتم . طان تقااوى  / و كجام 5الطارى البكتيارى بمعادل   

 .لى اسطح الدرنات المقطعة ثم الزراعة توزيعها جيدا ع

الترباة حياث تكاون  اياام مان الارى  حساب ناوع 4-3أى الزراعاة بعاد ( الزراعاة فاى ارض مساتحرثة )يفضل دائما الزراعاة الحراتاى *

ومان ناحياة اخارى فاإن تهوياة الترباة . رطوبة التربة كافية لالنبات دون المساعدة على تنشيط نمو الفطريات وبذلك تقال شادة المارض 

تكون جيدة فى الترباة المساتحرثة ويسااعد ذلاك علاى زياادة وسارعة إنباات اجازاء الادرنات والحصاول علاى نبات قاوى يعطاى مجموعاا 

 .خضريا قويا 

 111/ جام 211)يفيد كثيرا فى إبادة جميع مسببات عفن اجزاء التقاوى رش التربة بعد الزراعاة بمخلاوط مان الريادوميل جولاد بلاس*

علااى  أن تاارش خطااوط الزراعااة فااى (  لتاار  111/جاام  111)  71إم   -, توبسااين( لتاار  111/جاام  311)ثياارم / , الرياازوليكس (لتاار

ظهارت حاديثا ماادة السيلسات لمعاملاة الادرنات بعاد  -ا المحلاول باساتعمال رشاشاة الظهار اليدوياةلتر من هذ 211الفدان بما اليقل عن 

كماا تساتعمل هاذه  –ملل لكل طن تقاوى فى كمية من الماء تكفى لتغطياة طان التقااوى  51تقطييعها وقبل اجراء العالج التجفيقى بمعدل 

 ن درنات ملل لكل ط 251المادة كمعاملة للدرنات قبل الزراعة بمعدل
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    Black scurf-:القشرة السوداء

يصيب هذا المرض اجزاء نبات البطاطس الموجودة اسفل ساطح الترباة  كماا يعارف 

أو ماارض الاادرنات   Stem cankerهااذا الماارض بعاادة اسااماء منهااا تقاارح الساااق

 Rlhizoctoniaأو المارض الريزوكتاونى    Arial   little potatoالهوائياة

disease  . 
      Rhizoctonia solani  -:المسبب

وهااو فطاار ناااقص يكااون ميسااليوما مقسااما داكنااا سااميكا يتفاارع فروعااا جانبيااة علااى 

اليكاون الفطار جراثيماا بال  –زوايا شبه قائمة مع وجود إختناق عند بداية كل تفارع 

يكون أجساما حجرية لونها بنى داكان صاغيرة الحجام غيار منتظماة الشاكل تناتج مان 

 .كبير من الخاليا سميكة الجدر تجمع عدد 

هاذه  –على اجزاء النبات الموجودة أسافل ساطح الترباة  تتكون تقرحات -:األعراض

وعناد اشاتداد االصاابة تحايط هاذه  –التقرحات طويلة غير منتظمة الشكل لونها بناى 

التقرحات بالساق من جميع جوانبه فيموت الساق ويؤدى ذلك الاى إصافرار األجازاء 

وعااادة تنمااو البااراعم . ا تتااورد األفاارع العليااا وتلتااف األوراق لحااد مااا الخضاارية كماا

الموجودة على الساق أسفل مكان اصابة الساق وتتكون درنات صغيرة ساليمةجديدة 

أو تتفتح البراعم الموجاودة علاى السااق فاوق ساطح الترباة وتتكاون درناات هوائياة 

الحجريااة وهااى سااوداء عنااد إصااابة الاادرنات يظهاار عليهااا أجسااام  الفطاار . صااغيرة 

اللاون تلتصاق إلتصااقا متيناا بساطح الادرنات ويختلاف حجام هاذه األجساام مان حجام 

 رأس الدبوس الى حجم بذرة البسلة 

درجااات  –زيااادة الرطوبااة األرضااية  -:الظااروف المالئمااة لحاادوث الماارض وتطااوره 

 الزراعااة –الزراعااة العميقااة  –زراعااة درنااات مصااابة  –الحاارارة المنخفضااة نوعااا 

 .بالطريقة العفير 

معاملااة ا لاادرنات قباال الزراعااة بمااادة  –عاادم زراعااة درنااات مصااابة  -:المقاومااة 

  3طاان تقاااوى أو الرياازوليكس  دساات بمعاادل / كجاام  1و5ثياارم بمعاادل /الريازوليكس

عدم تعمياق الزراعاة حتاى تظهار  –إتباع دورة زراعية مناسبة   -طن تقاوى / كجم 

االعتاادال فااى الاارى والعنايااة  –هاجمااة الفطاار لهااا النباتااات بساارعة وتقاال فرصااة م

يساعد رش التربة بعد زراعة التقاوى بمخلوط المبيادات  –بخدمة االرض وتهويتها 

كمااا فااى مقاومااة ماارض عفاان اجاازاء درنااات البطاااطس علااى إبااادة الفطاار المساابب 

 .وخفض شدة االصابة بالمرض 

 

                Verticillium  wilt-:الذبول الفيرتسليومى

يصيب هذا المرض كل من الطماطم والبطاطس وخاصة فى  المواسام الممطارة 

درجااة مئويااة خااالل شااهرى يناااير  18التااى تاانخفض فيهااا درجااة الحاارارة عاان 

بعكااس الااذبول الفيوزاريااومى الااذى يالئمااه درجااات –وفبراياار  وحتااى مااارس 

 (  .درجة مئوية 31-25)الحرارة االعلى 

                         Verticillium albo-atrum  &V.dahliae-:المسبب

                      

يكاااون هاااذا الفطااار ميساااليوما متفرعاااا ومقساااما ويحمااال حوامااال كونيدياااة ذات 

فاى نهاياة هاذه التفرعاات تتكاون الجاراثيم الشافافة  –تفرعات سوارية الوضاع 

 V. dahliaeأحاديااة النااواة التااى تسااقط ويتكااون غيرهااا  كمااا يكااون الفطاار 

 .اجساما حجرية سوداء اللون

تظهر األعراض على هيئة اصفرار األوراق للنباتاات المصاابة ماع  -:األعراض

ثم يتحول لون األوراق الى اللاون البناى وتجاف ثام يمتاد .التفاف حوافها ألعلى 

عنااد عماال شااق طااولى فااى ساااق النبااات أو . إصاافرار األوراق ألعلااى النبااات 

وقااد يتلااون جانااب . ى خفيااف فااى اوعيااة الخشااب فروعااه يالحااظ وجااود لااون بناا

واحاد للجهاااز الوعااائى يواكبااه إصاافرار أوراق النبااات فىهااذا الجانااب فقااط وهااو 

مايطلق عليه الذبول الجزئاى أو  قاد تتلاون أوعياة الخشاب كلهاا وحينئاذ تصافر 

كاذلك عناد قطاع الدرناة باالقرب مان منطقاة (. الاذبول الكلاى)أوراق النبات كلها 

ساااق المتصاالة بهااا يالحااظ وجااود تلااون بنااى علااى هيئااة حلقااة تحاات إتصااالها بال

 .نسيج قشرة الدرنة 
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 الرطوبة -:الظروف المالئمة لحدوث المرض وتطوره

زراعاة األصاناف الحساساة أو القابلاة  –الترباة الخفيفاة او الصافراء  –درجة الحرارة المنخفضاة  –األرضية المعتدلة أو الزائدة نوعا  

 (النيماتودا الحوصلية)إنتشار الديدان الثعبانية –صر البوتاسيوم فى التربة نقص عن -لالصابة  

استيراد درنات تقاوى البطاطس الخالية مان . زراعة األصناف المقاومة أو المتحملة مثل الصنف دايمونت  -:طرق الوقاية من المرض 

إتبااع دورة زراعياة مناسابة يراعاى فيهاا عادم زراعاة  –المرض , حيث يأتى المرض غالبا مع درنات التقاوى المستوردة مان الخاارج 

العنايااة بالتسااميد  –ساانوات  4الطماااطم أوالبطاااطس متجاااورين أو متتاااليين  وكااذلك عاادم زراعااة البطاااطس فااى نفااس األرض لماادة 

لتار  111/حام  151معدل ب  71إم  –معاملةالتربة بعد الزراعة بمادة التوبسين   -مقاومة النيماتودا الحوصلية إن وجدت  –البوتاسى 

معاملاة الترباة بمحلاول المبيادات الساابق ذكاره فاى  –طان تقااوى / كجام  1و5ثيارم بمعادل / أو معاملة أجزاء الادرنات بماادة فيتافااكس

 مقاومة عفن أجزاء الدرنات والساق السوداء  يفيد

 فى مقاومة هذا المرض ايضا 

 

    Common scab-:لجرب العادىا

ار فااى جمهوريااة مصاار العربيااة ولكنااه ماان االمااراض ماارض قلياال االنتشاا

يااؤثر هااذا الماارض علااى قشاارة الدرنااة فقااط . الهامااة فااى الاادول االوروبيااة

ويقلاال ماان قيمتهااا التسااويقية ولكنااه اليااؤثر علااى جااودة   الاادرنات ماان 

 . ناحيةالطهى 

  Streptomyces scabies-:المسبب

  Actinomycetes    وهومن الفطريات الشعاعية 

ميسيليوم عبارة عن هيفات دقيقة جدا لها افرع هوائية حلزونياة تحمال وال

 .الجراثيم الكونيدية االسطوانية الشكل فى سالسل 

 .تظهراألعراض بأشكال مختلفة عديدة -:األعراض

فقد تظهر على شكل خشونة فى جلد الدرنة أو إنتفاخات مساتديرة مرتفعاة 

وأحيانااا تظهاار . منخفضااة عاان جلااد الدرنااة أو قااد تكااون هااذه النمااوات  

 .االصابة على الجذور والسيقان فيتكون عليها تقرحات بنية اللون 

وجاااود الفطااار المسااابب  -:الظاااروف المالئماااة لحااادوث المااارض وتطاااوره 

للماارض بكثافااة عاليااة حيااث يهجااام الفطاار المساابب الاادرنات فااى مراحاال 

 –. مبكرة من نموهاا وخاصاة فاى االوقاات التاى تكاون فيهاا األرض جافاة 

ينتشر المارض فاى األراضاى سايئة الصارف وفاى المواسام الدافئاة الجافاة  

أنساب )وفى األراضى القلوية ( درجة مئوية  22أنسب درجة حرارة هى )

حياث ) يزيد الجيار مان مهاجماة الفطار للادرنات  –(. 8و5 هى pHدرجة 

 .ال ينتشر المرض أثناء التخزين  –( . التربة pHيرفع الجير درجة 

ميااه الارى  –التربة الملوثة الهاواء  –التقاوى المصابة  -:العدوىمصادر 

 . السماد البلدى الملوث  –

ماااريز  –زراعااة االصااناف المقاومااة نساابيا مثاال كاانج إدوارد  -:المقاومااة 

وعاادم زراعااة االصااناف الحساسااة للماارض مثاال  –بنتالنااد كااراون  –بيياار 

تجناااب  –ين الااادرنات رى النباتاااات فاااى المراحااال األولىلتكاااو –. ديزيرياااه 

إساتعمال األسامدة   -زراعاة درناات  مصاابة  تجناب – التربة pHإضافة الكبريت للتربة يزيد من حموضتها أى يخفض  –إضافة الجير 

 .إستعمال األسمدة العضوية واألسمدة الخضراء  –التى تقلل من قلوية التربة مثل سلفات األمونيوم  أو سوبر فوسفات الكالسيوم 
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- :األمراض التى تصيب المجموع الخضرى: ثانيا 

     
  Late blight-: الندوة المتأخرة

من أهم وأخطر األمراض الفطرياة التاى تصايب البطااطس فىاالعروة الصايفية التاى تازرع 

بتقاوى مستوردة من الخارج المرض مستوطن فى مصـــــــر ويظهر بحالة وبائياة علاى 

لظروف الوبائية وكذلك الظروف الجوية المالئمة النتشار الفطار فترات  وذلك عند توفر ا

وكااان هااذا الماارض كثياارا سااببا فااى رفااض شااحنات البطاااطس المصاادرة ألوروبااا بساابب 

 .ارتفاع نسبةاصابة الدرنات به  

  Phytophthora infestans-:المسبب  

بورانجية بعااد تحماال الحوامال االساابورانجية االكياااس االساا -:دورة حيااة الفطاار المساابب 

خروجهااا ماان ثغااور السااطح الساافلى لااالوراق المصااابة أوعلااى اسااطح النبااات المعرضااة 

تنضج االكيااس االسابورانجية وفاى وجاود المااء  -.لالصابة كالسيقان واالفرع والدرنات 

الحاار يخاارج ماان كاال منهااا ثمااانى جااراثيم هدبيااة التااى تنباات بعااد فتاارة ماان الحركااة وذلااك 

يب االجااازاء الخضااارية عااان طرياااق الثغاااور أو الجاااروح أو  بخاااروج انبوباااة إنباااات تصااا

ينماو الفطار باين خالياا العائال ويتغاذى عان طرياق إرساال ممصاات  -.االختراق المباشار 

داخل الخاليا ويستمر فى النمو حتى يصل للسطح السفلى لاالوراق حياث تخارج الحوامال 

عماال الرياااح وقطاارات ت –. االساابورانجية ماان الثغااور ثاام تتكااون االكياااس االساابورانجية 

المطر على تطاير االكياس االسابورانجية الاى زراعاات بطااطس أو طمااطم  جديادة حياث 

 تنبت ويخرج منها الجراثيم 

 الهدبية فى وجود الماء الحر وتدخل انابيب االنبات االوراق

 يبقى الفطر  -عن طريق الثغور وتحدث إصابة ثانوية جديدة  

الوراق والساايقان المصااابة فااى الظااروف الجافااة والغياار علااى هيئااة ميساايليوم حااى فااى ا 

مالئمة , ويتجدد  نشااطه فاى االوراق والسايقان المصاابة عناد تاوافر الظاروف المالئماة 

وفى نهاية الموسام يكاون الفطار جراثيماا . فيكون اكياسا اسبورانجية ويكرر دورة حياته 

هااا عنااد حلااول الظااروف فااى االنسااجة المصااابة وهااذه بإنبات( خااارج مصـــااـر) بيضااية 

تتكااون االكياااس ( إنخفاااض درجااة الحاارارة وهطااول األمطااار وتااوافر الرطوبااة) المالئمااة

االسبورانجية وبداخلها الجراثيم الهدبية التى تصيب العائل أما عند عادم تاوافر الرطوباة 

 العالية وارتفاع درجة الحرارة نوعا تنبت  االكياس االسبورانجية مباشرة بتكوين انبوبة

االعاراض ( .االصاابة االبتدائياة ) انبات مباشرة والتى تصيب العائال وتعياد دورة الحيااة 

يصاايب هااذا الفطاار كاال   االجاازاء  الخضاارية الموجااودة   فااوق سااطح التربااة االوراق   -:

تظهار االعاراض علاى االوراق  علاى  والســــــيقان واعناق االوراق كما يصيب الادرنات

االوراق  وقـــااـواعدها غالبااا وبتقاادم علااى  حااواف الااى   ساامراء هيئااةا بقااع بنيااة داكنااة  

 وتعم  سطح  الورقة  بأكملها   حيث االصابة تتحد هذه البقع

يتحول لون هذه البقع الى اللون االسود كماا يشااهد زغاب ابايض أو رماادى مبايض فاى   

طح الصااباح  الباااكر علااى السااطح الساافلى لحااواف البقااع الميتااة الموجااودة  علااى الساا

العلوى, يلى ذلك موت األوراق وتحولها الاى اللاون  االساود كماا يساود لاون النباات كلاه 

وعنااد إصااابة أعناااق األوراق والساايقان تظهاار البقااع علااى  –. ويباادو كالمساالوق ويمااوت

حوامال الفطار االسابورانجية )هيئة قروح حول الساق أو أعناق األوراق ويظهر الزغاب 

هااذه القااروح الداكنااة عنااد ارتفاااع درجةالرطوبااة الجويااة علااى ( واكياسااه االساابورانجية 

وعلى الدرنات تظهر بقع منخفضة لونها بنى على قشارةالدرنة قاد . ووجود الندىأوالضباب وانخفاض درجة الحرارة عند الصباح الباكر 

ة مباشارة يقابال البقاع المنخفضاة كما يظهر عفن بنى داخل االنساجة تحات القشار –تمتد لمساحة كبيرة بغير انتظام داخل انسجة الدرنة 

 .الموجودة على السطح 

الظروف الرطبة التاى تساتمر لفتارة مثال وجاود النادى أو الضاباب او االمطاار مماا  -:الظروف الجوية المالئمة لحدوث المرض وتطوره

ة إنباات فاى اللياالى البااردة التاى يؤدى الى تشبع الجو بالرطوبة العالية وكما سابق تنبات االكيااس االسابورانجية مباشارة بتكاوين انبوبا

درجاة  16-14)درجة مئوية , اما فاى ظاروف الرطوباة العالياة وانخفااض درجاة الحارارة  18يعقبها نهار دافك فى درجة حرارة مثلى 

 .فتنبت االكياس االسبورانجية بتكوين جراثيم هدبية ( مئوية 

فيهاا عادم زراعاة البطااطس والطمااطم فاى نفاس الحقال أو متجااورين أو اتبااع دورة زراعياة مالئماة يراعاى  -:طرق الوقاياة والعاالج 

الاتخلص مان بقاياا النباتاات المصاابة وماتحملاه مان اكيااس اسابورانجية وميساليوم  –زراعة احدهما  تلو اآلخر فى موسمين متتااليين 

يجاب  –لالصاابة مثال الصانف دايمونات زراعاة االصاناف المتحملاة  –وحرقها خارج الحقال وعادم إلقائهاا علاى كوماات الساماد البلادى 

ياوم مان تااريخ  35-31الرش الوقائى لزراعات البطاطس بعاد تكامال االنباات وتالماس اوراق النباتاات  ويكاون ذلاك غالباا بعاد حاوالى 
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ر هاذه أياام فاى حالاة تاوف 11يوم عناد عادم تاوفر الظاروف المثلاى لالصاابة وتطورهاا أو كال  15الزراعة والفترة بين الرشة واالخرى 

 211), رياادوميل جولااد بلااس أو مانكوذيااب (لتاار 111/جاام 21)فلناات  -:الظااروف ويجااب الاارش التبااادلى بالمركبااات الجهازيااة التاليااة 

, ( لتاااار 111/جاااام 251)مانكوذيااااب / نحاااااس أو أكروبااااات / , أكروبااااات ( لتاااار 111/جاااام 251)إن -, بريفيكيااااور( لتاااار 111/حاااام

أمااا فااى المناااطق الجافااة فيكتفااى باارش المركبااات الوقائيااة المالمسااة مثاال ( لتاار 111/جاام 251)مانكوذيااب /نحاااس أو جااالبين/جااالبين

 -او الادايثين( لتار111/جام 251)أو التاراى ملتاوكس فاورت ( لتر 111/حم 351)أو الكوبروانتراكول ( لتر111/جم311)االنتراكول

اعات التى تروى تحت نظاام الارى باالرش المحاورى أو وبديهيا يجب استخدام المركبات الجهازية فى الزر(. لتر111/جم 251) 45إم 

 . غيره من وسائل الرى بالرش

   

  Early blight-:الندوة البدرية

يعتبر هذا المرض مان األماراض الهاماة  التاى تنتشار  فاى العاروة  

النيلية  والمحيرة   والتى تزرع  من   تقاوى  البطااطس  المخزناة   

صااايب  هاااذا  المااارض كااال  مااان  فاااى الثالجاااات  أو الناااواالت  وي

البطاااطس  والطماطــــااـم  والباذنجااان ويساابب خسااائر إقتصااادية 

 .كبيرة

   Alternaria solani-:المسبب 

من الفطريات الناقصة حيث الميسليوم مقسام لوناه زيتاونى مساود 

داكن كثير التفرع ويكاون جراثيماا كونيدياة صاولجانية الشاكل ذات 

ماارة   قاادر طااول الجرثومااة    2و5طولااه  يساااوى ) منقااار طوياال  

نفساااها   وتحمااال   هاااذ ه   الجاااراثيم منفاااردة علاااى  حــــــاااـوامل 

كــــونيديةقصـــيرة  مقسمة  , وتتكون الجرثومة من خاليا عديادة 

 .تفصلها   عن  بعضها جدر طولية وعرضية 

  -:األعراض 

 يسبب   المرض   بقعا    على

 الى األوراق األوراق السفلية المسنة ثم تمتد 

 تتميز هذه البقع بلونها المسود  وهى. العليا  

 مستديرة غالبا  وتتميز أيضا  بوجود  حلقات 

دائرية متمركزة حاول نقطاة فاى مركزهاا وهاى تشابه فاى ذلاك  

 Targetلوحةضاارب النااار ولااذلك يطلااق علااى هااذا الماارض 

spot disease  -  عناد إشاتداد االصاابة تتحاد هاذه البقاع معاا

جزءا كبيرا مان ساطح االوراق  وياؤدى  ذلاك الاى  جفااف  لتعم

تتمثاال األعااراض  -األوراق  وموتهااا وسااقوطها  فااى النهايااة 

على الدرنات فى وجود بقع بنية داكنة غائرة نوعا  وعناد شاق 

الدرنااة بقطاااع مااار فااى منطقااة العفاان يشاااهد وجااود تلااون بنااى 

قااورن  داكاان سااطحى لحااد مااا  تحاات البقااع البنيااة الميتااة اذا مااا

بنظيره فى الندوة المتأخرة كماا يوجاد نسايج فليناى يفصال باين 

تصااااب ايضاااا كماااا . المصاااابة واالنساااجة الساااليمة  االنساااجة

الساايقان   والفااروع   واعناااق  االوراق   ويظهاار عليهااا  بقااع   

بيضاوية   لونها   بنى  مساود تتمياز بوجاود الحلقاات الدائرياة 

 .ضا المتمركزة حول نقطة فى مركزها  اي

ينتقااال المااارض  بواساااطة الجاااراثم   -:طريقاااة إنتشاااار المااارض

يمضاى  -الكونيدبة عن  طرياق الريااح واالمطاار وميااه الارى  

الفطر الفتارة باين الموسامين علاى مخلفاات المحصاول الساابق 

أو عااان  طرياااق تكاااوين  الجاااراثيم  الكالميدياااة  فاااى المخلفاااات 

ل المارض بنسابة يمكان ان ينتقا –النباتية الموجودة فى الترباة 

الظروف المالئمة لحدوث وتطور .  بسيطة عن طريق الدرنات 

ضااعف النباتااات بساابب نقااص العناصاارالغذائية أو  -:الماارض 

 –وجاااود  النااادى  لمااادة  طويلاااة  نسااابيا  –التساااميد العضاااوى 

تتااراوح  درجااة  الحاارار  المناساابة لحاادوث االصااابة وانتشااار 

 .درجة مئوية  31-24المرض ما بين 
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كما  جاء  فى مقاوماة  النادوة المتاأخرة  باساتثناء  اساتخدام المركباات  الجهازياة ويساتخدم بادال منهاا  وقاا ئياا المركباات - -:قاومة الم

 (   . لتر  111/ملل 51)النحاسية الكربماتية السابقة  الذكر فى  الندو ةالمتأخرة وعالجيا مركب اسكور  الجهازى 

 

  Dry rot-:العفن الجاف 

من أهم األمراض التى تصيب الدرنات أثناء تخزينهاا وخاصاة فاى الناواالت وهو 

أو أثناء شحنها , ولكن تبادأ االصاابة غالباا فاى الحقال ثام ينتشار فاى المخازن أو 

 .أثناء الشحن 

             & Fusarium coerileum -:المسبب
F. trichothecoide & F. oxysporum     وهاى مان الفطرياات

يكاااون  –غزيااار التفااارع  –لميساااليوم مقسااام لوناااه ابااايض وردى ا –الناقصاااة 

-microجراثيما كونيدية شفافةوحيدةالخليةتسمى باالجراثيم الميكروكونيدياة

conidia   واخرى كبيرة ذات شكل منجلىfusiform  خاليا  4-3مكونة من

كمااا يكااون الفطاار   macroconidiaأو اكثرهااى الجااراثيم الماكروكونيديااة 

تتحماال الظااروف البيئيااة الغياار مالئمااة لنمااو الفطاار تساامى جراثيمااا اخاارى 

 .  chlamydosporesبالحراثيم الكالميدية 

يصيب الفطر درنات البطاطس عن طرياق العديساات أو العياون أو -:االعراض

 –الجروح أو الثقوب التى تحدثها الحشرات وخاصة فراشة درناات البطااطس 

ن حياث يبادأ العفان فاى أى جازء تظهر األعراض بوضوح بعد فترة من التخازي

ينخفض جلد الدرنة فاى  –من أجزاء الدرنة ثم يمتد حتى يعم سطح الدرنة كله 

موضع االصابة ويسود  لونه ثام يتجعاد ويتكاون علياه حلقاات مساتديرة حاول 

بازدياد العفن وتقدمه يصغر حجام الدرناة ويانكمش وتصابح  –منطقة االصابة 

ون الفطر نموات بيضااء الاى وردياة اللاون فى وجود الرطوبة يك. جافة صلبة 

على جلد الدرناة مان الخاارج  وتماوت االنساجة الداخلياة للادرنات ويتكاون بهاا 

فراغااات مملااوءة بميسااليوم الفطاار الااذى يكااون جراثيمااا غزياارة تساااعدعلى 

انتشار المرض كما اليوجد حد فاصال باين االنسجةالمصاابة واالخارى الساليمة 

 .يمكن تمييزه 

اسااتخدام السااكاكين  –جااراثيم الفطرالموجااودة فااى التربااة  -:عاادوىمصااادر ال

 الملوثة فى تقطيع الدرنات  

مان درناة مصاابة الاى الادرنات المجااورة لهاا الساليمةبالمخزن   الفطار ينتقال  

 .عن طريق المالمسة

درجات الحرارة العالية والرطوباة العالياة  -:الظروف المالئمة لحدوث المرض 

ن وجاود الجاروح بالادرنات يساهل مان دخاول الفطار وتحاادث فاى امااكن التخازي

هذه الجاروح اثنااء تقلياع البطااطس أو تعبئتهاا أو نقلهاا بالمخاازن أو بواساطة 

 .فراشة درنات البطاطس 

اليوجاد صانف مقااوم ولكان الصانفين وندساور كاسايل , ايبيكياور : * المقاومة

عااة تقاااوى تجنااب زرا*اران كومياات فهااو حساااس كانااا مقاااومين أماالصاانف

 مصابة يقلل كثافة الفطريات المسببة للمرض

 تجنب  احداث جروح للدرنات اثناء تقليع المحصول او تعبئته او تخزينه*

مقاومااة حشاارة فراشااة درنااات البطاااطس التااى تحاادث ثقوبااا عنااد عيااون الاادرنات نتيجااة تغذيااة يرقاتهااا هااذه الثقااوب تكااون ماادخال * 

- :المخازن ومن اهم وسائل مقاومة هذه الحشرات مايلى للفطريات المسببة للعفن الجاف فى 

العزيق الجيد وسد الشقوق باستمرار حيث كما سبق ذكره تضع الفراشات بيضها على عيون الدرنات التى تظهر من خالل الشاقوق  -

 التى تحدث لسطح التربة ويتم ذلك بانتظام الرى وعدم تعطيش النباتات

 ملل للفدان  161) لماتشأ وا(  ملل   للفدان751)د المبيدات الفعالة ضد الحشرة مثل السيليكرون  رش البطاطس قبل التقليع باح – 

زيادة غطاء  طبقة القش اثناء اجراء عملية المرودة  ومراعاة رش هذه الطبقاة جيادا باأى مان  المبيادات الماذكورة وذلاك لقتال  –

 .أوطرد فراشات درنات البطاطس  

ينه واستبعاد  الدرنات المصاابة باالعفن  وماواالة فارز الادرنات  فاى الناواالت شاهريا علاى األقال الساتبعاد فرز المحصول قبل تخز*   

 .الدرنات المصابة اوال باول  وكذلك مراعاة سرعة إصالح االعطال التى قد تحدث للثالجات 

 .خفض درجات الحرارة والرطوبة بالمخازن *

 .محصول من االسمدة للعناصر الكبرى النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم للتربة العناية بإضافة المستويات المطلوبة لل* 
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% 5مثال تيكتاو دسات   Thiabendazoleوالتاى تاتحكم فاى طاول النبات أو Tecnazeneمعاملاة الادرنات فاور تقليعهاا بمركاب * 

 .طن درنات/كجم  1و5بمعدل

درجاة مئوياة فاى االياام  41-35ى وضاع الادرنات علاى درجاة حارارةمن العمليات الهامة فى مقاومة هذا المارض فاى الثالجاات ها* 

 .درجة مئوية طوال فترة التخزين  2ثم خفض درجة الحرارة الى ( أقصاها اسبوع)االولى للتخزين 

 

  Silver scurf-:القشرة الفضية 

ماارض واسااع االنتشااار , يشااوه جلااد الدرنااة ويقلاال ماان جااودة مظهاار الاادرنات 

حجام الادرنات وياؤدى فاى النهاياة الاى تكارمش الادرنات  الخارجى كما يقلل من

 .وذبولها وجفافها 

 Spondylacladium atrovirans-:المسبب
     Helminthosporium solani & 

- :االعراض 

 يبدو جلد الدرنة المصابة بمظهر فضى ,

 وتحت  الظروف  الرطبة  تعطى الحوامل

ء الادرنات مظهارا ساخاميا وفاى الجرثومية للفطر وجراثيمه الكونيدياة الساودا 

 .النهاية قد يتقشر جلد الدرنة ويقل حجم الدرنة وتذبل وتجف 

تحاادث االصااابة ماان الاادرنات المصااابة  -:الظااروف المالئمااة لحاادوث االصااابة 

تساعد الرطوبة العالية ودرجاات الحارارة  –والمستعملة كتقاوى  أو من التربة 

 .ن الدافئة على انتشار المرض داخل المخاز

تعفيار  –تجنب زراعاة أو تخازين درناات مصاابة    –التوجد اصناف مقاومة لهذاالمرض -:المقاومة

طن تقاوى يقلل من حادوث هاذا المارض /كجم 1و5بمعدل % 5الدرنات قبل تخزينها بمبيد التكتو  

-2التادخين بماادة  –درجاات مئوياة  3يمكن منع المرض اذا حفظت الدرنات على درجة حارارة  –

 وبيوتان خالل اسبوعين من التقليع امين

 

  Tuber pink rot -:عفن الدرنات القرنفلى

 .قد يشار لهذا المرض بأنه عديم القيمة االقتصادية

  Phytophthora erythroseptica-:المسبب
تتكااون الاادرنات . الخضاارى   للمجمااوع  يحاادث الفطاار المساابب للماارض ذبااوال ربمااا -:االعااراض

تتزاياد  –بة تماماا ولكنهاا تفارز ساائال  لزجاا تلتصاق باه حبيباات الترباة وتبقاى صال بدرجة ضاعيفة

حيث تتحول انسجة الدرنة الداخلياة –صفات المرض المميزة على الدرنات إبتداء من طرف الدرنة 

عند قطعهاا وتعريضاها للضاوء الاى اللاون القرنفلاى ثام اللاون االرجاوانى وأخيارا الاى اللاون البناى 

 .ئحة األنسجة الداخلية للدرنة برائحة الخل كما تتميز را–الداكن 

المواساام الصاايفية الحااارة  –تلااوث التربااة بااالفطر المساابب  -:الظااروف المالئمااة لحاادوث الماارض 

 .الجافة

إتباااع  -.كمااا يصاااب الصاانف كاانج إدوارد بشاادة –مقاومااة لهااذا الماارض  التوجااد اصااناف-:المقاومااة

يفيااد تطهياار التربااة قباال أو بعااد الزراعااة  بمحلااول  -الصاارف الجيااد للتربااة –دورة زراعيااة مناساابة 

مخلااوط المبياادات المسااتخدم فااى مقاومااة هااذا الماارض ايضااا الحتوائااه علااى مااادة الرياادوميل التااى 

 .تتخصص فى إبادة الفطريات البيضية مثل فطرى الفيتوفثورا والبيثيوم 
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 Watery  wound rot -:العفن الجرحى المائى

 .رض عقب حدوث جرح للدرنة , ودائما يشار اليه انه قليل القيمة االقتصادية يحدث هذا الم

  Pythium ultimum -:المسبب 

يصاابح مركااز الدرنااة طريااا  –يتغيرلااون جلااد الدرنااة وغالبااا يمتااد العفاان حااول نقطااةالجرح االصاالية داخاال نساايج الدرنااة  -:االعااراض

 .تصيب البكتيريا النسيج المصاب إصابات ثانوية  –ج الدرنة الخارجى صلبا واسفنجيا ومجوفا  كما تتكون فجوات بينما يبقى نسي

التقلياع المبكار فاى الطقاس الحاار الجااف يشاجع  -  باالفطر المسابب للمارضالتربة  تلوث -:الظروف المالئمة لحدوث وتطور المرض

 .على حدوث االصابة 

ار الميكانيكية للدرنات الى الحد االدنى حيث يؤدىالضرر الميكاانيكى الاى تجنب احداث االضر –تجنب التقليع فىالجو الحار  -:المقاومة 

تعقايم الترباة بمحلاول مخلاوط المبيادات  –حدوث جروح وخدوش فى جلد الادرنات ينفاذ منهاا الفطار المسابب للمارض داخال الادرنات 

بهاذا المارض حياث يقال معادل اللقااح فاى الجهازية المستخدم فى مقاومة مرض عفن اجزاء درنات البطاطس يفيد فى تقليال االصاابة 

 .التربة بعد تطهيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gangrene -:الجنجرين 

 .من امراض التخزين التى تسبب عفنا للدرنات ويمكن ان يسبب خسائر خطيرة 

 Phoma exigua var. faveata -:المسبب 

 –لونهاا بناى منخفضاة تظهر على الدرنات المصابة مناطق غير منتظمة الشكل  -:االعراض

 –تتكااون تحاات هااذه الناااطق فجااوات بهااا اعفااان  متفرقااة رماديااة اللااون أو رماديااة مصاافرة 

تتكون االوعية البكنيدية للفطر داخل وخاارج البقاع المتكوناة وهاى صاغيرة الحجام فاى حجام 

رأس الدبوس وسامراء اللاون كماا توجاد حاواف واضاحة باين االنساجة المصاابة واالنساجة 

 .قد تحدث اصابة بكتيريةثانوية تؤدى الى أعفان طرية ثانوية  .السليمة 

يعيش الفطار فاى السايقان أوالادرنات أوالترباة   -:الظروف المالئمة لحدوث المرض وتطوره

تحدث االصاابة للادرنات خاالل الجاروح  –قد تصاب السيقان ثم تنتقل االصابة الى الدرنات  -

الحااارارة المنخفضاااة  –أو تعبئتهاااا أو تخزينهااا  أواألضاارار التاااى تحاادث لهاااا أثنااااء تقليعهااا

غالبا اليظهر العفن الناتج عن االصاابة إال عناد حلاول  –للمخازن تشجع على تطور المرض 

 .شهرى ديسمبر  ويناير

التوجااد اصااناف مقاومااة لماارض الجنجاارين باال علااى العكااس توجااد اصااناف  -:المقاومااة 

   -حساسة جدا مثل  السترسبكتر

ضاارورة  –ضاارا رالميكانيكيااة  وخاصااة  عنااد  انخفاااض درجااة الحاارارة تجنااب إحااداث  اال

 تضميد أوالتئام الجروح للدرنات

إبقااء  الادرنات  تحات  درجاة  وذلك باإجراء عملياة المارودة بعاد تقلياع الادرنات وفيهاا  ياتم 

 درجة مئوية 16-13حرارة 

تعفير الدرنات قبل تخزينهاا بالمخاازن بمركاب تيكتاو  –لمنع جرحها مراعاة تداول الدرنات بعناية كافية  –يوما قبل تداولها  14لمدة  

امينوبيوتااان  ربمااا يقلاال حاادوث االصااابة  -2طاان تقاااوى كمااا ساابق أو التاادخين بمااادة / كجاام 1و5-1و25بمعاادل( ثيابناادازول%)5

عاد التقلياع مباشارة زول للادرنات بيجب سرعة المعاملة الكيماوية بالثيا بندا –بالمخازن ولكن ليس المحصول الناتج من هذه التقاوى 

  بقدر االمكان 

 



                                                                              

-   32 - 

 لتقاوى البطاطس وممناوع دخولهاا مصار نهائيااالدول االجنبيةاالوروبية المصدرة  امراض غير موجودة فى مصر ولكن موجودة فى

: -

 

  Powdery scab -:الجرب المسحوقى 

   

رة نادرة جدا فاى هذا المرض ذو اهمية كبيرة فى انجلترا اما فى مصر فقد ظهر بصو

العروة الصيفية خالل شهور الشتاء الباردة وربما يقوم الفطر المسبب بنقال فياروس 

Mop top virus  . 

  Spongospora subterranea-:المسبب 

 -   Myxomycotinaمان  الفطرياات اللزجـــــاـة   -:وصف المسبب ودورة حياتاه

ينقسم  –عديد االنوية ( الزموديومب)جسم الفطر عبارة عن كتلة لزجة بروتوبالزمية 

الذى ينقسم بروتوبالزم كل منها  Zoosporangiaالبروتوبالزم فى النهاية لتكوين 

جرثوماة لكال  51يصال الاى   Zoosporesليكون عددا كبيارا مان الجاراثيم الهدبياة 

يتحاد كال اثناين منهاا لتكاوين جساما اميبياا  –منها هدبان غيار متسااويان فاى الطاول 

لدرنات وينمو داخل خالياها ليكون البالزماوديم الاذى يكاون فاى نهاياة نماوه يخترق ا

كرات من الجراثيم تحمل كل منها مئات من الجراثيم التى تحتوى كل منهاا علاى ناواة 

 سنوات أو اكثر   5يعيش هذا الفطر فى التربة فترات طويلة قد تصل الى . واحدة 

تنفجر ويخرج منها بودرة ناعمة عباارة تتكون بثرات بنية صغيرة التى   -:االعراض

بعد تمزق البثرات  تتر  حواف بقع الجرب المسننة والتى تتميز   -عن جراثيم الفطر 

ربما تتكاون بقاع جارب  –بأنها اكثر استدارة  عن تلك التى يكونها فطر الجرب العادى 

ا وربماا غير منفجرة حول المنطقة التى يتلون فيها النسيج وهذه قد تختلف فى حجمها

وياالطبع تشاوه تقرحاات الجارب الادرنات وتخفاض  –تتداخل مع العديسات على الجلد 

ربمااا تتكااون تقرحااات الجاارب المحتويااة علااى الجااراثيم علااى  -ماان قيمتهااا االقتصااادية

تبادأ االصاابة للادرنات  –الجذور وهذا يميز االصابة بهاذا المارض عان مارض التثألال 

شاكل  بقاع مساتديرة لونهاا بناى فااتح صااغيرة  الصاغيرة مان الطارف العلاوى لهاا علاى

 هالة الحجم وقد اليمكن تمييزها عن العديسات وتوجد حولها

 

يكثر عدد البقع بازدياد نمو الدرناة ثام ترتفاع امااكن البقاع عان ساطح الدرناة   -صفراء

وفى النهاية يتمزق جلد الدرنة لتظهر البقعة عاى شاكل فجاوة ممتلئاة بمساحوق جااف 

تتكون على الجذور نموات تشبه العقد علاى  –لتى تنتشربسهولةبالرياح من الجراثيم ا

 .الجذور المصابة 

الجاراثيم )تنبت الجراثيم ويخرج منها كائنات اميبية متحركة  -:طريقة حدوث االصابة

 .تهاجم اجزاء النبات وتدخل عن طريق العيون والجروح ( الهدبية

تشر المرض عن طريق الجاراثيم إماا الموجاودة علاى ين -:الظروف المالئمة لحدوث المرض وتطوره 

الجراثيم التى تعيش فى الترباة لسانوات  –الدرنات المصابة أو داخل الروث الملوء بالدرنات المصابة 

الترباة  -إنخفاض درجة حرارة الترباة –التربة الثقيلة ورداءة التهوية وزيادة رطوبة التربة  –طويلة 

 .شديدة القلوية 

مثاال بنتالنااد كاراون مظهاار التقرحاات فااى حاين يظهاار مظهاار  يظهاار علاى بعااض االصاناف -:المقاوماة

تجنااب  –الجاارب المسااحوقى علااى اصااناف اخاارى مثاال  الكاانج إدوارد  , كااارا, إيسااتتيما, ماااريز بااارد 

تجنب إستعمال الجير الاذى يزياد مان قلوياة الترباة وهاذا ياؤدى الاى زياادة  –زراعة التقاوى المصابة 

التخلص مان الادرنات المصاابةوعدم  –تحسين صرف التربة   -باع دورة زراعية طويلة إت –االصابة 

 –العنايااة بإضااافة األساامدة البلديااة حيااث وجااد ان انهااا تقلاال االصااابة  -إلقائهااا علااى كومااات السااماد  

إضافة الكبريت للتربة او خلطه مع السماد يقلل كثيرا من االصاابة عان طرياق خفاض درجاة حموضاة 

 .ى جعلها حامضية او متعادلة بدال من القلويةالشديدةالتربة ا
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  Wart disease  -:التثألل

ماان االمااراض الخطياارة فااى الاادول االجنبيااة وهااو غياار موجااود فااى مصاار ويقاااوم هااذا 

الماارض عاان طريااق منااع دخولااه ماان منطقااة مصااابة بااه الااى مناااطق جدياادة خاليااة منااه 

 .طريق زراعة االصناف  المقاومة باستخدام قوانين الحجر الزراعى وكذلك عن

  Synchytrium endobioticum-:المسبب

وأحياناا افارع  stolonsتصاب الدرنات وافرع السايقان المتصالة بالادرنات   -:االعراض

ربما تشبه الدرنات المصابة فاى مظهرهاا مظهار ثمارة  –االوراق  بينما التصاب الجذور 

لدرنة أوعلاى كال اجازاء الادرنات التاى تتغطاى القنبيط وتتكون هذه التدرنات عند عيون ا

تنمو هذه التدرنات الكبيرة بسرعه وبشدة حتاى ولاو نمات  –بطبقة او بكتل من التدرنات 

 .من تدرنات مفردة صغيرة الترى بالعين المجردة عند تقليع الدرنات 

 

- :الظروف المالئمة لحدوث المرض وتطوره

عاماا  كماا  31علاى إحاداث االصاابة اكثار مان يوجد الطفيال فاى الترباة وقاد يبقاى قاادرا 

يشااتد  –ينتشاار علااى االدوات والااروث ماان كومااات السااماد الملااوث بالاادرنات المصااابة 

 .المرض فى المواسم الرطبة 

 

معظم االصناف منيعة ماعدا االصناف كنج إدوارد , بنيتج , د  أف يورياك ,  -:المقاومة

تاو ديات , كاورين , كليوبااترا التاى تصااب إبيكور ,رويال كونى , شااربى اكسابريس , اب

منع استعمال البطاطس الناتجاة مان ارض مصاابة حتاى تخلاو االرض  –بدرجات متفاوتة 

يجااب زراعااة التقاااوى المعتماادة والناتجااة ماان اراضااى خاليااة تمامااا ماان   -ماان الماارض  

 .مرض التثالل 

 

  Skin spot-:تبقع جلد الدرنة

ع اجاازاء النبااات الموجااودة اساافل سااطح يهاااجم  الفطاار المساابب للماارض جمياا

التربة ويسابب بثارات ساطحية علاى جلاد الدرناة , كماا يهااجم عياون الادرنات 

 .ونبتاتها  كما قد يؤدى المرض الى عدم ظهور النبتات فوق سطح التربة 

   Polyscytalum  pustulans-:المسبب

- :االعراض

غائرة غالبا تكاون ساطحية تحاط البثرات غالبا بحلقات داكنة    -:على الدرنات

ولكاان فااى بعااض االحيااان تكااون علااى عمااق ماان قشاارة الدرنااة وخاصااة فااى 

 .الظروف البيئية الرطبة 

تساااود وتماااوت النبتاااات ويتكاااون عفااان ابااايض كثياااف تحااات  -:علاااى النبتاااات 

 .الظروف الرطبة 

 .ربما تموت تماما انسجة البراعم  -:على العيون

جيااة لخاليااا الجااذر الااى اللااون البنااى , تتحااول الطبقااات الخار -:علااى الجااذور

 .وربما تنفصل هذه الطبقات عن بقية اجزاء الجذر 

يتشااجع الفطرفااى إحااداث االصااابة فااى   -:الظااروف المالئمااة لحاادوث الماارض 

 .الظروف الرطبة عند التقليع  والظروف الرطبة فى بداية التخزين 

الصاانف كاانج  فإإ ن  التوجااد اصااناف مقاومااة , باال علااى العكااس -:المقاومااة 

إساتبعاد  –االسراع فى انباات الادرنات  –حساس باصابة عيون درناته  إدوارد

إجاراء التئاام الجاروح علاى  –التخازين فاى مخاازن جافاة  –الدرنات المصاابة 

مقاومة المرض كيماويا كما جاء   –درجة مئوية لعدة ايام بعد التقليع  16-18

 .ضية ذكره فى مقاومة مرضى الجنجرين والقشرة الف
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   Violet root rot-:عفن الجذر القرنفلى 

 Helicobasidium purpureum-:المسبب
من الفطريات الكامنة فى التربة وينتشر فى الدورات الزراعية التى تتضمن زراعاات 

محاصيل الجزر وبنجر السكر وخاصة فى االراضى الرملياة أو المحتوياة علاى نسابة 

 .عالية من البيتموس

تتلون الجذور والقشرة الخارجياة للادرنات بلاون بنفساجي كماا  يتشاقق  -:اض االعر

 جلد الدرنات تشققات غير غائرة 

إنخفااض درجاات  –الرطوباة االرضاية العالياة  -:الظروف المالئمة لحدوث المارض 

 .زراعة الدرنات المصابة  –المواسم الرطبة  –الحرارة 

عادم الزراعاة  –تنظايم الارى  –باالبيتموس عدم االفراط فى خلط الترباة  -:المقاومة 

 .بدرنات مصابة 

  Black dote-:النقط السوداء

  Colletotrichum              atramentarium-:المسبب 
فطاار ضااعيف التطفاال عااادة ويصاايب االنسااجة المساانة أو النباتااات المصااابة بكائنااات 

 .أخرى 

تتكون . ديرة الى متطاولة تكوين عدد كبير من نقط سوداء صغيرة مست -:االعراض 

 .هذه النقط بغزارة على العضو النباتى المصاب بكائنات اخرى 

- :لحدوث المرض  الظروف المالئمة

 .كما سبق ذكره فى عفن الجذر القرنفلى
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  -:أهم أمراض البطاطس الفسيولوجية : ثانيا 

 لدرنات الصغيرة ا

 فاف النبت الت

                                                     زيادة النمو عن التفلق الناتج

 النموات الثانوية

                                                   األضرار الميكانيكية 

                                                                                         الكدمات 

 عفن الطرف الجيالتين 

                            تلون نهاية الدرنة المتصل بالساق واألوعية   

 التلون البنى الداخلى 

                                                                   القلب األجوف

                                                                       القلب األسود

                                               ى الداخلىالتبقع الصدائ

                                                                ضرر الصقيع 

                                                       الضرر الكيماوى

                                          خم العديساتتض

                                          التلون الداخلى للدرنات

 الضرر الناشك عن مالمسة السماد 
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 -:البطاطس الفسيولوجية أمراض: ثانيا

 

  
  Little potato tubers-:الدرنات الصغيرة 

  –طول النبت والزراعة فى ظروف غير مناسبة زيادة  -:المسبب

 .وحساسية بعض األصناف لهذه الحالة الفسيولوجية 

غير كاملةالنضج من الدرنة األم وفى  تتكون درنات صغيرة -:األعراض

نفس الوقت ال  يتكون أى مجموع خضرى من أى عين من عيون الدرنة 

 .األم 

 حتى تجنب زيادة طول النبت فى التقاوى -:الوقاية

 تجنب ارتفاع درجة حرارة المخازن أوالنواالت أو الثالجات قبل ميعاد الزراعة  –نتالفى كسرة  

 .فقير  درنةاالهتمام بالتسميد وتجنب الزراعة فى مهد  –الزراعة العميقة للدرنات األم  تجنب –

  

 
 Coiled sprout -:التفاف النبت  

لزراعة مثل عدم الحرث الجيد وكثرة عدم الخدمة الجيدة للتربة قبل ا -:المسبب

 .وجود القالقيل فى التربة والزراعة العميقة والزراعة العفير 

تظهر فوق سطح التربة وتلتف   بتباتات الدرنات لتي ربما تتشوه -:األعراض 

 .عدة مرات قبل ظهورها فوق سطح التربة 
رارة في المخازن تجنب ارتفاع درجة الح -تجنب طول النبت في التقاوي -:الوقاية 

تجنب زيادة الغطاء من حبيبات --تجنب الزراعة العميقة -أو النواالت قبل الزراعة

االرض جيدا و تجنب الزراعة في  ثحر –التربة فوق الدرنات عند الزراعة 

 األراضي الثقيلة 

                                           

 

 
   Growth cracks-:التفلق الناتج عن زيادة النمو 

 .زيادة نمو الدرنات عقب فترة جفاف طويلة  -:المسبب 

وجدير ( السوبرين)تتكون شقوق عميقة تتغطى بالكامل بمادة الكالوس  -:األعراض 

  Potato mop top virusبالذكر أن شقوقا شبيهة يمكن أن تسببها االصابة بفيروس 

 وفيروسات أخرى 

الجو الحار ربما يقلل من حدوث التشقات أو التفلقات  ضرورة الرى  أثناء فترات -:الوقاية

 .فى الدرنات المتكونة 
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  Second growth -:النموات الثانوية  

أثناء الظروف المناسبة جدا للنمو مثل  تحدث النوات الثانوية -:المسبب

 .الطقس الرطب وخاصة الذى يعقب فترات الجفاف 

بيرة عند العيون وربما تصبح على هيئة عبارة عن نتوءات ك -:األعراض 

وقد يستطيل البعض  stolonسلسلة من الدرنات الصغيرة متصلة بال 

 . اآلخر منها ويصبح شكلها كالدمية 

التحكم فى الرى وعدم االفراط فى التسميد النيتروجينى  -:الوقاية 

 .والتبكير فى انهاء المجموع بعد تمام النضج

   
  Mechanical damage-:ة األضرار الميكانيكي 

تظهر هذه الحلة من إطالة فترة تكوين قشرة الدرنات بعد  -:المسبب

 ( .المرودة)جفاف العروش 

تجنب تر  الدرنات  – يجب التأكد من تمام نضج الدرنات -:الوقاية 

تجنب ير  العروش بعد جفافها  –بالتربة لغرض تكوين قشرة سميكة 

اف التى لها ميل أو حساسية لحدوث عدم زراعة األصن –فترة طويلة 

 هذه األضرار مثل الصنف بنتالند كراون  

 

 

 
  Bruising -:الكدمات 

 عدم العناية بتداول الدرنات  -:المسبب 

عند شق الدرنات التى تعرضت للكدمات ويظهر على قشرتها األضرار  -:األعراض 

األضرار باللون البنى المائل يالحظ تلون األنسجة الداخلية المقابلة لهذه  الميكنيكية

 . للبنفسجى 

يجب تفادى كدم  –يجب عدم إطالة الفترة بين نضج المحصول والتقليع  -:الوقاية 

يالحظ أن األصناف التى تحتوى على مادة جافة عالية تكون حساسة لالصابة  –الدرنات 

 .بالكدمات مثل الصنف ريكورد 

 

 

 
   Jelly end rot  -:عفن الطرف الجيالتينى أو الهالمى 

تحلل النشا الموجود بالدرنات إلى سكر وماء  -:المسبب 

ويحدث ذلك بصفة عامة عند ارتفاع درجة حرارة أثناء تخزين 

الدرنات سواء فى النواالت أو الثالجات عند حدوث أعطال ى التبريد 

. 

طريا ونصف   stolonيصبح طرف الدرنة المتصل بال -:األعراض 

التوجد رائحة كريهة لألنسجة  –و جلد الدرنة سليما شفافا ولكن يبد

الداخلية وال تصبغ باللون األزرق عند وضع بضع نقط من اليود 

 ( .إختبار النشا)

مراعاة عدم ارتفاع درجة الحرارة داخل المخازن أثناء  -:الوقاية

 تخزين درنات 

 (.كتوبرسبتمبر وأ)العروة الصيفية حتى ميعاد زراعتها فى العروة النيلية 
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  Stem end and vascular browning-:تلون  نهاية الدرنة المتصل بالساق واألوعية 

ربما يرجع التلون البنى لزيادة التسميد الكيماوى  -:المسبب

أما تلون األوعية فربما ينتج نتيجة ألسباب أخرى غير  –

 .معروفة

تظهر منطقة لونها بنى مسود عند نقطة  -:األعراض 

والتى ربما تمتد الى حلقة  stolonالدرنة بال  اتصال

االسطوانة الوعائية وأحيانا يزداد هذا العفن عند قتل 

 العرش فجأة باستعمال مبيدات الحشائش فى التربة الجافة
عند وجود تلون للنسيج الوعائى فقط فيظهر التلون  –

 .الوعائى بمظهر شبكى إذا قطعت الدرنة بطريقة مماسية 
 

 
  Internal browning-:الداخلى  البنى التلون 

 .غير معروف  -:المسبب

تنحصر األعراض فى تكوين لون بنى فى انسجة اللحاء  -:األعراض 

المتمركزة فى وسط الدرنة , ربما تكون مراحل مبكرة من عرض 

 .القلب األجوف أو ربما يصاحب نقص العناصر 

  

 

 

 

 
  Hallow heart-:القلب األجوف 

تحدث هذه الظاهرة نتيجة لموت الخاليا الموضعية  -:المسبب

والتمدد السريع والمتتابع للدرنات نتيجة ألسباب عديدة منها 

االفراط فى التسميد النيتروجينى والرى قبل تقليع الدرنات 

 .والظروف الرطبة 

هذه الظاهرة بصورة  متكررة فى  تحدث أعراض -:األعراض

 –حدوث نمو فجائى للدرنات  األصناف كبيرة الدرنات غالبا بعد

تتحدد الفجوات بصفة عامة بنسيج من الخاليا الفلينية بنية اللون 

 .فى نسيج اللحاء 

التحكم فى حجم الدرنات وجعلها فى حجم مناسب ويتم  -:الوقاية

 ذلك عن طريق

 عدم زراعة األصناف الحساسة –تضييق مسافات الزراعة أو تقليع العروش مبكرا  

 .مثل الصنفين بنتالند , سكويز رةلهذه الظاه 

 Black heart -:القلب األسود 

نقص الألكسجين وزيادة ثانى أكسيد الكربون نتيجة زيادة  -:المسبب 

حرارة المخزن وتكديس األجولة المخزنة وارتفاع رصات األجولة وعدم 

 .تر  ممرات هوائية فى الثالجات أو  النواالت 

فى نسيج نخاع الدرنة فى وسط الدرنة  تتكون منطقة سوداء -:األعراض

 .والتنبعث أى رائحة من األنسجة الميتة

عمل ممرات  -المحافظة على درجة حرارة المخازن منخفضة -:الوقاية

 .بين رصات األجولة المخزنة لتحسين التهوية 
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 Internal rust spot-:ى الداخلى التبقع الصدائ

ف المؤثرة التى تسبب هذه غير معروف بالتحديد الظرو -:المسبب

 .الظاهرة 

عبارة عن نقط أو بقع منفصلة تتوزع عشوائياخالل  -:األعراض 

أنسجة الدرنة الداخلية وغالبا يصعب تمييزها عن بعض أنواع التبقع 

 . Spraingالفلينى الفيروسى 

 

 

 
 
  Frost damage   -:ضرر الصقيع  

فى طقس بارد جدا وهو يمثل مشكلة متكررة للدرنات التى تسافر 

وتختلف األعراض على حسب فترة التعريض لدرجة الحرارة 

المنخفضة ومقدار هذه الدرجات والتتجمد الدرنات بالفعل حتى 

 .درجة مئوية 2–تنخفض الحرارة تحت 

  -:األعراض

  -:Freezingالتجمد : أوال 

تبدو الدرنات مبتلة بعد انصهار بلورات الثلج من خالياها وربما 

 .ذلك إبتالل بطاقات البيانات الموجودة على أجولة الدرنات  يسبب

التوجد رائحة فى البداية ولكن تحت ظروف الحرارة الدافئة تصبح  

 لهذه األجولة رائحة

تحت الظروف  –غير مقبولة هى رائحة العفن الطرى البكتيرى  

 الباردة الجافة يصبح

 أو تجمد فى أحد حوانب الدرنة إذا حدث صقيع –نسيج الدرنة نشوى ذو مذاق سكرى  

فإن جزء الدرنة المتضرر من الصقيع ينفصل عن باقى أجزاء الدرنة الغير متضرر بالصقيع وذلك بواسطة خط من نسيج فلينى  

 .بنى اللون 

  -:ألعراض الدرنات حتى يظهر أحد نوعين من ا يتضح عادة تأثير البرودة العالية فقط بعد قطع  -: Chillingالبرودة العالية  

مم من سطح الدرنة ويمتد هذا العفن أو االسوداد الى الحزم الوعائية   5تسود الحزم الوعائية التى تتواجد على بعد  - أ

الدقيقة فى أى جزء من أجزاء الدرنة معطيا المظهر المنقط إذا قطعت الدرنة قطاعا عرضيا منتظما أو المظهر الشبكى إذا قطقت 

 .قطاعا مائال

لدرنة نفسه تلونا غير منتظما من األزرق الرمادى الى األسود  وتذبل الدرنات ولكن قد يكون ذلك راجعا الى تلون لحم ا - ب

 .مسببات أخرى مثل مرض القشرة الفضية 

تجنب الحركة عند توقع حدوث اللصقيع حيث يقلل  –مراعاة عدم تعرض الدرنات نهائيا لدرجة حرارة تحت الصفر  -:الوقاية 

 .تجنب زراعة تقاوى تظهر عليها عالمات التعرض لدرجات الحرارة الباردة حيث قد تتضرر العيون  –حد األدنى ذلك الضرر لل

 

 Chemical damage-:الضرر الكيماوى 

مالمسة التقاوى لتركيز عالى من المبيدات أو األسمدة الكيماوية أو  -:المسبب

 .منها رش النباتات بتركيز عالى من المبيدات  وخاصة الحشرى 

ربما يسبب الضرر الكيماوى تقزما للنباتات أو تشوها لألوراق أو  -:األعراض 

 .إحتراقا النبتات الصغيرة 

 توزيع األسمدة فى الحقل توزيعا منتظما ويراعى أن تكون هذه  -:الوقاية 

 مراعاة عدم رش النباتات أو معاملة –األسمدة ناعمة وخالية من الكتل 

 لحشرية أو الفطرية بتركيزات أعللى من التركيزاتالتربة بالمبيدات ا 

 .الموصى بها لكل مبيد  
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  Lenticellular out growth-:تضخم العديسات 

قبيل تقليعها الى ( المريشة)تعرض الدرنات غير كاملة النضج  -:المسبب

 .الظروف الرطبة

انتفاخ العديسات وابيضاضها وعدم انتظام حواف المناطق  -:األعراض 

 .المنتفخة البيضاء 

 .منع الرى قبل تقليع الدرنات بوقت كافى  -:الوقاية 

 
   Internal pigmentation-:للدرنات  التلون الصبغى الداخلى

 .غير معروف على وجه التحديد  -:المسبب

 تلون ارجوانى يرجع الى زيادة التركيز التدريجى -:األعراض 

 .لصبغة األنثوسيانين للنبات السليم 

 

 

 

 

 

 
 Fertilizer  damage-:الضرر الناشك عن مالمسة السماد 

تنتج هذه الحالة عند وضع السماد قريبا جدا من الدرنات المنزرعة وخاصة فى التربة الخفيفة وعند استعمال السماد   

 .بمعدالت عالية

 

 

 

 

 
 


