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Two Powerful Chemical 

Groups:
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التحدث عن المجموعة الكيميائية -
7و رقم 12رقم 

أهم المحاصيل المستخدمة عليها-
أهمية المجموعتين في الحماية من-

أهم االمراض 
طرق المعاملة -

Contents: :محتوى المحاضرة

- Information on GROUP 12 & 7 

- Recommended crops to be used on

- The importance of both chemical 

groups in controlling the main 

diseases

- Application practices 



الية عمل المجموعتين بناء على تصنيف , 12و رقم 7المجموعة الكميائية رقم 
FRACلجنة ادارة المناعة للمبيدات الفطرية 
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E: Signal Transduction: 
يثبط عمل كيناز البروتين الذي يعمل على تنظيم 

العمليات االيضية التي تدخل في عمل جدار الخلية 

GROUP # 12 phenylpyrroles(PP-

fungicides)

C: Respiration:

التأثير على التنفس وانتاج الطاقة للمسبب 

المرضي

C2: complex II: succinate-

dehydrogenase SDHI

GROUP# 7 Pyrazole-

carboxamide)
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:أهم المحاصيل المستخدمة عليها

Loose Smut (Ustilago tritici) 

Fusarium Head Blight 

(Fusarium graminearum)Loose Smut

(Ustilago maydis)

Damping Off

Pythium spp.

Rhizoctonia solani

Rhizoctonia solani

Cercospora Leaf Spot



6

:أهم المحاصيل المستخدمة عليها

يمكن استخدام المجموعتين على محاصيل مختلفة ومتعددة ، من أهمها محصول البطاطس 

معاملة درنات وتقاوي البطاطس
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:أهمية المجموعتين في الحماية من أهم االمراض

النقطة السوداء 
Black Dot 

(Colletotrichum 

coccodes)

القشرة السوداء
Black Scurf 

(Rhizoctonia

solani)

القشرة الفضية
Silver Scurf 

(Helminthosporium

splani)

الجرب العام
Common Scab 

(Streptomyces 

spp.)

العفن الطري
Gangrene 

(Phoma spp.)

* Suppression 
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:  طرق المعاملة

االضافة عن طريق الزراعة

الرشاشات

و يستعمل ايضا بواسطة ماكينة معاملة التقاوى
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شكرا ألستماعكم



د مدحت يوسف مراد. أ 

رئيس بحوث أمراض النباتات المتفرغ  معهد 

بحوث أمراض النباتات مركز البحوث الزراعية  

استشارى مكافحة اآلفات

(نقابة المهن الزراعية -718ترخيص رقم ) 

المستشار العلمى لمجلة ريحانة 



ادة ما بالمبيدات الموصى بها قبل الزراعة التي ع( الخ .  الدرنات . الشتالت . العقل . البذور ) معاملة  التقاوى 

ض اابة بأمرطبيعة األصتبعا ل-ثم تترك لتجف  تقاوىبشكل مساحيق تعفير أو بشكل سوائل تغطس فيها التكون 

:        تكون إما التي الفطرية التربة 

 Seed borne diseasesمثل:   خارجية 

.  ض التفحم السائب رامثل أم: داخلية 

.    ض في المخازن أو عند الزارعة راصابة بهذه األمإللوقايتها من ا
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ن قدرتها االقتصادية والبيئية على الوقاية ملزيادة تقاوىأهمية العناية بال

األمراض 

 Soil borneفطريات التربة ضد تها قبل الزراعة لمعاملمجموعة المبيدات التي تستعملبمعاملة التربة

diseases مثلPhytophthoraوPythium وRhizoctoniaمبيدات و ت امثل المبخر

.يومىاض الذبول الفيوازرمي والذبول الفرتسيلرمثل أمVascular diseaseالوعائية ض اراألم

https://www.google.com.eg/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcoorowseeds.com.au%2Fseed%2Fseed-treatment-and-seed-dressing%2F&psig=AOvVaw2nnZBYmw478s7nPJxMk6p5&ust=1614611773247000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiBweDvjO8CFQAAAAAdAAAAABAD


Damping offموت البادرات المفاجئأوسقوط البادرات   

وتحت الظروف المناخية ( رملية . ثقيلة ) راضي ألافي جميع أنوعمرض واسع االنتشار 

,  ربة نقل ت, حللة غير متةعضويةسمدأم استخدإ) و عمليات الخدمة السيئة ( رطوبة زائدة . باردة . حارة ) المختلفة 

(.الخ .  شتالت ملوثة 

Rhizoctonia,أهمها التربةيفتسببه فطريات مختلفة تعيش solani

Fusarium spp.Pythium spp.,,Phytophthora spp.

:  تؤدى اإلصابة الى  

.  تعفن البذور •

في األسبوعين ة خاصة التربسطح نبثاقها فوق إو بعد أقبل وموتها سقوط البادرات •

.رطوبة التربةاألول والثاني من الزراعة عند زيادة 

قرب سطح التربة الساقو تظهر  علىالصغيرة لشتالتو موت اضمور وأصفرار •

.اختناق يتسبب في سقوطها ألن الساق ال تقوى على حمل الشتلةو حدوثاللون نية ببقع لينة مائية 
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https://www.google.com.eg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ent.iastate.edu%2Fimagegal%2Fplantpath%2Fsoybean%2Fdampoff%2F1303.84xbdampoff.html&psig=AOvVaw0N_nOivvsakONa1kYwk1kp&ust=1614611917791000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMizuqTwjO8CFQAAAAAdAAAAABAO


Vascular  Wiltىأمراض الذبول الوعائ

.  االنتشار مهلكة جدا للنباتات ومتعبه للمزارعينواسعةأمراض -

.                                          شكل ذبول سريع تقريبا بظهر ت-

.الموت النهائي ها تبعيجفاف األوراق والفروع العصيرية للنباتات -

يحدث الذبول نتيجة لوجود ونشاط الكائن الممرض في أنسجة األوعية الخشبية على شكل-

سبب  خاللفوق منطقة اختراق المهيقتل كل النبات أو أجزاءجراثيم كونيدية حتىميسيليوم أو

.  سنوات من اإلصابة النباتات الحولية وفى النباتات المعمرة بعد عدةاسابيع قليلة في

::هناك ثالثة أجناس من الفطريات تسبب الذبول الوعائي -

Fusarium oxysporum فيوزاريوم-

Verticillium albo – atrum و Verticillium dahliae فرتيسليوم-

.و نباتات الزينةلى عديد من المحاصيل الهامة و أشجارالغاباتعأمراضا خطيرة واسعة االنتشار انسببيهماكالو

.بشكل أساسي على األشجار  Ceratosystis تسسيسيراتو-
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https://www.google.com.eg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pestnet.org%2Ffact_sheets%2Ftomato_bacterial_wilt_146.htm&psig=AOvVaw1oPnHdD6JfrxWCw51g5wMi&ust=1614612541297000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjfwOfyjO8CFQAAAAAdAAAAABAJ


هاة تعفنو نباتات الزينة مسببأو االشجار أالمحاصيل كانت واعها سواء أنمراض تصيب جذور النباتات بجميع أهي -

. نتاجية و النموإلثر على اؤجذورها فت

المقاومة كما تؤثر ةكون ضعيفتاسوأ احوالها النهأوهي في ات النباتإصابة تفضل -

.  العوامل المحيطة على شدة ظهور المرض 

عفان الفطرية تتصف بقدرتها على ألمسببات اليوجد الكثير من التراكيب -

.                                          البقاء حية لعدة سنوات في التربة كاالجسام الحجرية مثال

:                                                                                   ة  الفطريعفان الجذورأمن مسببات -

Pythium , Fusarium , Rhizoctonia , , Phytophthora

Thielaviopsisو ايضا  basicola , Aphanomyces euteiches

, Cochliobolus sativus Phellinus noxius , Phoma terries 

, Armellaria mellea
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diseasesRoot rotعفان الجذورأ

https://www.google.com.eg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpnwhandbooks.org%2Fnode%2F2252%2Fprint&psig=AOvVaw2YHALTPOCsPNndPih9y8hK&ust=1614612064663000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDfxOnwjO8CFQAAAAAdAAAAABAD


ة باتباع الممارسات الزراعية السليمةكافحالم: أوال

..لفة وهي األقل تك.. ة أمراض الجذور بأنواعها كافحمثل الجانب األكثر أهمية وتأثيرا وفاعلية في مت

.خطة عمل مدروسة مرتبطة بقناعة الُمزاِرع ذاته لكنها تحتاج الي

وية نوع التربة ومدي تفككها ومكوناتها العضلمعرفةحليل التربة والنيماتودا والمياهضرورة ت-

بل القرار الصحيح قإلتخاذلمياه اسالالت النيماتودا الموجودة ودرجة ملوحة و واألمراض المتوقعة 

.الزراعة

. ة سنوات نظرا لتعدد العوائل وتطور سالالت المسببات المرضي5-4اتباع دورة زراعية ال تقل عن -

- .و كمبوست تام التحلل معتمد المكونات من مصادر موثوقة أد عضوي ااستخدام سم-

.تجهيز األرض قبل الزراعة وتفكيكها وتنعيمها -

.تراكم مياه الريلمنع تسوية االرض جيدا قبل الزراعة باستخدام الليزر -

. الشراء التقاوى و الشتالت من مصادر موثوقة -
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( كائنات التربة-النباتات )الزراعة المستدامة والحفاظ على صحة التربة 



.روأعفان الجذحدوث  الذبول و فرص لتقليلتحسين المستمر لصرف وتهوية التربة ال-

..  لتخلص من مخلفات وبقايا المحاصيل السابقة  أو استخدامها لعمل الكمبوست ا-

.القائها في الترع والمصارف النها مصدر عدوي شديدة للزراعات القادمةو عدم 

لبصل رعي االغنام في الحقول الملوثة باألمراض الفطرية الخطيرة مثل العفن االبيض في اعمن-

.نقل العدوي الي أماكن سليمةلتالفى والثوم 

ي يعتبر خف ضررا يليها الري بالرش يليها الري بالغمر الذنها اطريقة الري بالتنقيط الإستخدام -

.مع منع تراكم أو زيادة المياهطريقة جاذبة ألمراض الجذور

.عدم اجراء الري الغزير بعد عطش النه يسبب صدمة واختناق للجذور ربما يؤدي لموت النبات-

دخول النبات في اجهاد جزئي أو كليلتالفى الري تنظيم-

.اعطاء مقننات الري السليمة تبعا لنوع التربة وصرفها والكثافة الخضرية وقوة االشجار-
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لحدوثؤدي مما يح بتراكم المياه اسمر لعدم الالري علي الحامي في األراضي التي تروي بالغم-

.جذور الاعفان 

.لجذوع االشجار والسيقان مدة طويلةمستمرالمياه الةالمسمنع م-

لمختلفة وأهمها تحسين الصرف واالستخدام اتخفيف أعباء الملوحة علي الجذور بالطرقضرورة -

ليا في ملوحة التربة والمياه  فعتؤثر) لتأثيرها المزدوج علي الملوحة والقلويةالمنتظم لالحماض

نيا بوجود سالالت خطيرة من فطريات الريزوكتوهاطارتبإل(.  جذور الوأعفان مراض الذبول وجود ا

..  واالسكليروتينا 

أن يبدأ عليزيادة العبء علي الجذورعمنلوزيع التسميد على جرعات صغيرة مع الري بالتنقيط ت-

.دقائق مياه بدون تسميد في النهاية5وتعطي مدة التزيد عن ! التسميد مع بداية الري 

.حساب مقننات التسميد المطلوبة مع االخذ في االعتبار الرش الورقي-
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البدء يتم وجود الملوحة فى النيماتودا خاصة نيماتودا التقرحو أعفان الجذوربعند وجود إصابة-

.الج الملوحة ثم النيماتودا ثم أعفان الجذوربع

: لتخفيف مشاكل النيماتودا -

حرمان النيماتودا من الغذاء بسبب غياب عائلها النباتي وبالتالي لتبوير مناطق االصابة الشديدة -

. موتها

- ض سطح التربة للجفاف والحرارة بواسطة الرياح والشمس وبالتالي يعرلتالحرث المتكرر -

. هاخفض كثافة كثير من أنواعوموت 
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المكافحة الكيماوية ألعفان الجذور: انيثا

.بيدات الموصى بهااستخدام الم-

الطرق األخري لمكافحة أعفان الجذور والنيماتودا: ثالثا  

أوبالبخار أو بالمواد الكيماوية تعقيم التربة قبل الزراعة -

H2O2 - (الشمسي)التعقيم الحراري

.سمي مياه االكسجينتستخدام فوق أوكسيد الهيدروجين أو ماا-
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