
 أهم األمراض الفطرية المنقولة بالتربة التي تصيب البندورة  ومكافحتها

 د. قصي عمي الرحية ، مركز البحوث العممية الزراعية في الالذقية

هػػفلماهػػرنعلةػػاال % 27ُتعػػالبندوػػامن لهػػفلاصػػـلهزراػػتؿلبنحنبةػػر لبنهزهتػػيلتػػعلفػػمنتي لت ػػعلتػػحنعلتػػعل
 لنتاػػؿلتػػعل1442-1440طػػفلتػػعلبنهمفػػـلبنحنبةػػعل 146091بنػػاتتتر لبندتفػػتت تي لزتػػإلداػػالموترا ػػرل

ل(.7611طفل)بنهاهمةيلبالزارتتيلنمحبن لبنحنبةي لل227277منىلل7611 -7616بنهمفـلبنحنبةعل

وظػػرـلحنبةػػعله حػؼلمزتػػالبنهزاػػمؿلتػعلاتتتػػر لدتفػػتت تيلمتػنلهػػات  لمتعتهػػالتػعلتػحنعلصػػابلبنهزاػػمؿل
وػتؿلتمبحو ػرلبنزتػمألمبحاتػراللبالفامبلبن تهترتعلتعلبنتفػهتا  لقرداتػيبألهػنلبنػاألااإلمنػىلما ػرالبنتندػيلمبت

بنتندػػيلبنتػػعلتزػػرتظلةاػػىلديرت ػػرلطػػمتت لتػػعلتػػنبللقرطوػػر لنإلاػػرديلدههنتػػر لهػػفليؼلبنهحنمةػػراػػوبأل
تشػػ تؿلتن تدػػر لهيرمهػػيلته ػػفلافلتشػػ ؿلهاػػرانلةػػامإلابتهػػيلتحتػػالهػػفلت ػػرقـل لمانػػؾلدبنػػاتتتر لبنهزهتػػي

ةاػػيلتػػعلربنزػػالبنػػاألتتعػػانلهعػػالبالفػػتهنبنلتػػعلحنبةػػيلبنهزاػػمؿلامفلبنااػػم لمنػػىلفػػدؿلتلبألتػػنبنلمنػػى
ل.ه رتزيلصاهلبنههنتر 

ل اربلبنهاهمعلبناانألنودػر لبندوػامن لتزػ لظػنمؼلبنهزهتػر لبنحنبةتػيلدرنعاتػالهػفلبألهػنب لبن طنتػيتُل
ل:تتمحعلهفددرت رلمنىلهاهمةتتف

 أمراض الذبول الوعائي:  .1
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersisi, F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersisi            

Verticillium spp., V.  albo-atrum                                                 

 :  وسقوط البادرات . أعفان الجذور والتاج2

 Fusarium solani                                                     

 Macrophomina phaseolina                                       

 Phytophthora nicotianae, P.parasitica                     

 Pyrenochaeta lycopersici, P. terrestris                                                      

Pythium spp. ,P. aphanidermatum., P. ultimum                                                                

Rhizoctonia solani        

 Sclerotium rolfsii      

 



 مرض تفمن جذور البندورة
لبندوامن لاّلعتُل لاامن لبنفمنألت ّاف لبنفرزؿ لتع لبوتشرنب  لما حنصر لبألهنب لماوطنصر لصاه لاصـ مهنتر للهف

لبنتندي لقرطور  لبندوامن  لاامن لنههنتر  لههحت  لممتعللوهمااتر  لبنانبفر  لتع لةاتا لبإلةتهرا ته ف
ابن لاهنب لاامنلبندوامن لتعلبندتم لبندتفتت تيلتعلبنفرزؿلبنفمنأ ل.بفتنبتتاتر لبنه رتزيلمبت

متع ور لل تينزر لدوتيلةاىلبناامنلبن دتن لمبناغتن هفددر لظ منللبنودر لنملاابنههن لبن طنلتاتبل
لبإلاردر لةاىلبناامنللناشعتنب لبناانتي لمت وا لبنات تي لبناامن لتتزاؿ لتطمنلبإلاردي لمهع بنهراي.

لبن اتوعلبنههتح لبنهظ ن لنانؾلملل.(1)ش ؿلبن دتن  لبنهاهمعلبناانألتعلوتتاي بهتارصلتوو  ل  ر  
لمل لبنغابتعلةاىلبنهاهمعلبنوتنألناودرتر لبنهر  لاةنب لبنعمح لنتتفدبلتعلظ من لبنغابتتي  بنعوران

لتؤاألمنىل لدتفلوفرتنلتعلبإلوترجلبنهاردي لمزامإلتعؼلةرـلتعلوهملبنودر لههر  26تنبمز لهر

تعلبندتم ل(لبندوامن حنبةيلتعلَفَومبِ لل9 -2 نها لبنتنديلبنحنبةيلبنه ح يل)بفتوابـعلاوظهِيلتل% 96م
 ل(2)ش ؿلتعلبناتتتر لبندتفتت تيلتعلبنفرزؿلبنفمنأل%06مماا لبنوفرن لمنىلل.بنحاراّتيلبنفمتاتي

تتهتحلبنهن لداعمديلهتزظيلاةنبِتالبنوهمااتيلتعللر.تعلدع لبندتم لبنهزهتيلتعلامنمد% 22م
ل روو ر لبإل لاتنبنه لتتزظ لزتف لتع لبناانأ  لبنهاهمع لنوهم لبنهد ن  لبنوهملبنهنبزؿ لمتعؼ وترج

لبنوتنألنودر لبندوامن .

ل
لالمسبب لمرض تفلن جذور البندورة. P. lycopersici. دورة حياة الفطر 1شكل   



بفػػتواه لبنهدتػػاب لبن تهترتتػػيلتػػعله رتزػػيلبنهػػن لةاػػىلوطػػرؽلمبفػػع لمزييػػ له رتزػػيلترةاػػيلتػػعلاناػػر ل
ماللافلبنت ا ػيلبنعرنتػيلن ػاهلبنهدتػاب لمهػرلنبتػؽلبفػتوابه رلهػفلهوػرطنلدتتتػيلماػزتي لل.هوتا يلهػفلبنعػرنـ

نىلملل ااإلمنىلبنزالهفلبفتوابه ر لهويلدتتتر لمازتر .لآلبحاترالبنطابلةاىلهوتار لبنحنبةيلبنعتمتيلببت
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ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

 وانخفاض اإلنتاج أعراض العوز الغذائي. 2شكل 

امفلهػرلبنا مالتعلبنوظرـلبنزاتإلإلابن لاهنب لبنودر لةاىلو  ل حرتػيلبنهفػدبلبنهنتػعلمنػىللتن ح 
له ػػرتعيتلهفػػتمإلبنزػػالبنزػػنجلدرةتهػػرالطنبتػػؽلمافػػرنتبلداتاػػيلناه رتزػػيلبن تهترتتػػي لهو ػػرلتشػػهت لبنتندػػي لام

مهػػػؤونب لل.تطعػػػتـلبألاػػػورؼلبإلقتاػػػراتيلةاػػػىلااػػػمؿلهيرمهػػػيلاملهتزهاػػػيلناهػػػن  هػػػرلبفػػػتواـلل.درندوػػػرن
 للتما  لبألوظرنلمنىلبإلترا لهفلبن رتور لبنزتيلبناقتييلتعلبنه رتزيلبألزترتتيلألهنب لبنودر .

 بدائل المكافحة الكيميائية:
 الممارسات الزراعية -1

ل لزتػإتػنصلزامحػالمبنتياتػؿلهػفلهػن لبنشػا لتػعلتو تػؼلودرتػر لبندوػامن للهورفديلنوهػمبنظنمؼلتف ـلبن
لهتػنهـمللادػمبغلد وتاتػيمللافػتهر لزانتػيهػفللنا طػنلتػعلبنتندػيلايرزتػينبتياتؿلبنطرقيلته فل ةػفلل هتفػتاتـم

بنتندػػػي لدرفػػػتوابـلااب لتػػػعلطنتػػػؽلبالوتدػػػرهلبنشػػػاتالةوػػػالبقػػػتتعلبناػػػامنلبنهنتتػػػيلزتػػػىلاللتتيطػػػعلمتديػػػىل
لتػػعلامفػػرطلموتػػرجلدػػرانب لفػػاتهيمتفػػ ـللمزنق ػػر.لمهػػفلحػػـلتهشػػتطلبنتندػػيلماهػػعلبناػػامنلبنهاػػرديل هورفػػدي
موتػػرجللتػػعنلتػػ حتنلبنهػػن لتو لتػػعلتػػ ازاػػمؿلةاػػىلهاهػػمعلاػػانأل دتػػنلمفػػاتـنلمااػػصل دتػػن لهعيهػػي

تاوػػبلبوتيػػرؿل هػػرلته ػػفلبنتو تػػؼلهػػفلبوتشػػرنلبنهػػن لدلتػػعلتػػنبلهامحػػي.دعػػالتشػػتتا رلبندوػػامن لنعػػا لاشػػ نل



تشػػ تؿلل.لته ػػفلتشػػاتعلبنودػػر لةاػػىبنهفػػدبلبنهنتػػعلهػػعلبنتندػػيلمبألاػػحب لبنودرتتػػيلاملهػػعلاامب لبنواهػػي
اػػامنلارودتػػيلااتػػا لنتعػػمت لهػػرلتيػػالهػػفلبناػػامنلهػػفلاػػنب لبإلاػػرديلةػػفلطنتػػؽلت ػػمتـلبن مهدمفػػ لامل
بألفها لبنعتمتيلبألونإلةوالقمبةالفمؽلودرتر لبندوامن  لمصػابلتحتػالهػفلبإلوتػرجلمبنفػتطن لةاػىلبنهػن ل

ته ػػفل هػػرلل. لمبنهامحػػيلدشػػا تػػعلزػػتفلنػػـلت ػػفلن ػػابلبإلاػػنب لتػػ حتنب لهازمظػػر لتػػعلبنتػػنبلبندػػرنال ن تػػن لاطػػمؿ
رن تزػػػيلبناتػػػا لمبنتفػػػػػهتالدلبنتندػػػيلتزفػػػتفلواػػػػرتصتو ػػػت لبنتػػػننلبنوػػػرتضلةػػػفلبنهػػػػن لهػػػفلوػػػتؿل

حنعلتػػػالل لفػػػومب ل9لمنػػػىل2تهتػػػالهػػػفللنادوػػػامن لامن لحنبةتػػػيلطمتاػػػيلتدػػػرعبلبنعتػػػػمألمبنهعػاوػػػػعلبنهتػػػمبحف.
ل.قالتياؿلهفلزا لبنهن لد ابلبنهن  لقردايلنإلارديودرتر لةرتايللوتن ر

 تعقيم التربة بالبخار أو الماء الساخن -2
ته ػػػفلتو ػػػت لاتػػػنبنلهػػػن لت اػػػفلاػػػامنلبندوػػػامن لدتعيػػػتـلبنتندػػػيلبنهاػػػرديلدرفػػػتوابـلبنهػػػر لبنفػػػروفلامل
بندوػػرن لمُتعػػّالصػػاهلبنطنتيػػيلاب لتػػ حتنلمبفػػعلبنطتػػؼ.لتعػػربلةاػػىلصػػاهلبنطنبتػػؽلت ا ت ػػرلبنعرنتػػي لمقاػػيلو ػػرال

ىلاهػػر فلماػػمالنيػػررلبن طػػنلبنههػػن لبنػػاألتديػػىلتػػعلطديػػر لبنتندػػيلبأل حػػنلةهيػػر  لمقػػالاظ ػػن لبندوػػرنلمنػػ
فػػـلدعػػالتدوتػػنلبنتندػػي لمتػػرتيلنتػػ حتنلبندوػػرنلفػػادر لتػػعلل76بنتاػػرنبلحتػػرا لبإلاػػرديلدػػرنهن لةوػػالبنعهػػؽل

ر لبنزتػيلبناقتيػيلبنا ر لبن تحترتتيلمبن تهترتتيلناتنديلمتعلتمبحو رلبنزتمأ لزتإلتتفدبلديتػؿلهعظػـلبن رتوػ
 بنورتعيلمدورايلاب لبنتترالبنزتمألتعلبنتندي لمصابلاللتت ؽلهعلهدرائلبنحنبةي.

 تشميس التربة  -3
موراػيلوػتؿلل بنتشهت لطنتييلنتعيتـلبنتنديلبننطديلبنهغطر لدغطر لدتفتت علمبنهعنتيلألشػعيلبنشػه 

مرندتػػيلنيتػػؿل (ل°ل96>)لنتػػعلاناػػيلزػػنبن لبنتندػػيلمنػػىلاناػػيل رتتػػيلبنطنتيػػيمته ػػفلد ػػاهللاشػػ نلبناػػتؼ.
 (لمنػػىلبنزػػالبنػػاألت ػػمفلتتػػالمتػػنل°ل96 - 23ي لاملمتػػعرت رلدػػرنزنبن لتزػػ لبنيرتاػػيل)بنههنتػػبنعمبهػػؿل

لبن تهترتتػي.لمهػفلفػادتر لصػاهلبنطنتيػيل قران لةاىلمنزرؽلبنتننلدرنودرتر  لاملت مفلا حنلزفرفتيلنافهـم
إلوتػػرجلمبقتاػػرنلتعرنتت ػػرلةاػػىلبنداػػابفلبنزػػرن لبنتػػعلتتػػمبتنلتت ػػرلمشػػعرعلشهفػػعل ػػرتعلنتػػ هتفلحتػػرا لو يػػر لب

تػعلانبفػيلاانتػ لتػعلبنفػرزؿلبنفػمنأ لااإلتشػهت لبنتندػيلمنػىلتو ػػت لاناػر لزػنبن لقرتاػيلتػعلبنتندػي.ل
حتػػرا لمشػػا لبإلاػػرديلدػػالتػػعلبنػػاتتتر لبندتفػػتت تي لمتفػػدبلدلP. lycopersiciهعوػػمألتػػعل حرتػػيلبن طػػنل

وتراتتال ل(.7662بننزتي ل)هعومتيلتعلوهملبنودر لمبت

 التعقيم الحيوي -4
تعػػالبنتعيػػتـلبنزتػػمألناتندػػيلمزػػاإلبنطنبتػػؽلبنهفػػتواهيلتػػعلتعيػػتـلبنتندػػيلمبنهطػػمن لزػػاتحر  لزتػػإلتطدػػؽلصػػاهل
بنتيوتػػػيلدفتػػػرتيلهػػػمبالةتػػػمتيلفػػػنتعيلبنتزاػػػؿل)وورنػػػيلبنيهػػػا لبنهػػػمال  لقػػػ لبنيهػػػا لقػػػ لبنػػػنح لوورنػػػيل
بنػػػنح ..(لمنػػػىلبنتندػػػيلممهنصػػػرلدرنهػػػر لمهػػػفلحػػػـلتغطتت ػػػرلدغطػػػر لدتفػػػتت علنواػػػؽلظػػػنمؼلهوتحنػػػي لمصػػػعل



التتطاػػبلزػػنبن لةرنتػػيلاملتزتػػتفلنهػػا لطمتاػػي.لتاعػػبل رتوػػر لبنتندػػيلبناقتيػػيلبنطدتعتػػيلامنب له هػػر لتػػعلااب ل
لEhو  لقتهػيلصاهلبنهعرهاي لزتػإلتػوو  لزهمتػيلبنتندػيلاػنب لتػنب ـلبألزهػر لبنعتػمتي لم ػانؾلتػو

لوتتاي لالفت تؾلبألم فاتف لمترتيلنانؾلتودعإلهفلبنتنديلنبتزيلههتح .

 االستفادة من المقاومة الطبيعية -5
تعتدػػنلهيرمهػػيلبنودػػر لطنتيػػيلتعرنػػيل رفػػتنبتتاتيلطمتاػػيلبألهػػالنه رتزػػيلاهػػنب لبنودػػر  لمن ػػفلن فػػؼلتعػػال

لpy1متشػ ؿلبنهمنحػيلإلاػرديلدهػن لت اػفلبناػامن لااورؼلبندوامن لبنتارنتيلبنتاػوتعتيلمبنطرحاػيلقرداػيلن
هاانلبنهيرمهيلبنهعنمؼلنهن لت افلاػامنلبندوػامن لمتهتاػؾلتعدتػنب لورقاػر  لمدرنتػرنعلصوػرؾلزراػيلناهحتػال

بندنتػػيلدواػػررلهػػفلهيرمهػػيلصػػاهلبألوػػمبعللمقػػالاه ػػفلبإلتػػرا لهػػفلةهاتػػر لبندزػػإلةػػفلهاػػرانلمنبحتػػيلااتػػا .
ماماػػػىلبنعاتػػػالهػػػفلبندػػػرزحتفل.لنػػػالت ّاػػػفلاػػػامنلبندوػػػامن لمااػػػمؿلهيرمهػػػيدتندتػػػيلااػػػورؼلهتزهاػػػيلنهػػػن ل

دتطعتـلااورؼلبندوػامن لةاػىلااػمؿلهيرمهػيلاملحنبةػيلااػورؼلهيرمهػيلنه رتزػيلبنهػن  لةاػىلبةتدرنصػرل
بألنبتػعلبنتػعلتاػعبلتعيته ػرللتػعا حػنلهت هػي لناحنبةػيل لملاتندػينتعيػتـلبن تهتػرتعلبناقؿلت ا يلهيرنوي لهعل

تػػعله رتزػػيللبألاػػمؿلبنهيرمهػػيلدرفػػتوابـلبنهتعايػػيدتوػػ لبنانبفػػر لتػػعلزػػتفلاملدهػػاوور لبنتندػػي.لل درندوػػرن
بألاػػػورؼلاب لبنهيرمهػػػيلبناحتتػػػيلدماػػػمال حرتػػػيلةرنتػػػيلهػػػفل لم روػػػ لفػػػ لهطايػػػينتلت ػػػرافلهيرمهبنهػػػن  ل
 هتػػيلبنايػػررلدػػ فللبنتومتػػاهػػفلمالدػػالعػػاألتػػعلبنتندػػيلاقػػؿلتزهػػت لهػػفلبألاػػمؿلهتعػػاا لبنهيرمهػػي.لهُلبنايػػررلبن

هيرنوػػػيلهػػػعلحنبةػػػيلل بنُهعػػػاألتػػػعلبنتندػػػيلتػػػحابالدػػػدط لةوػػػالت ػػػنبنلحنبةػػػيلبألاػػػمؿلاملبألاػػػورؼلبنهيرمهػػػي
ل.بألاورؼلبنزفرفي

 المكافحة األحيائية -6
لالتتػر للاهػنب لل عالبفتوابـلةمبهؿلبنه رتزيلبألزترتتيلنافتطن لةاىلبن طمنلبنههنتيلناودػر لبنهويمنػيلدرنتندػيتُل

 لماصه ػرلت ورؾلةاتػالهػفلبنانبفػر لمبنتيػرنتنلبنعاهتػيلزػمؿلبالفػتوابهر لبنورازػيلن ػاهلبنعمبهػؿل نتصتهرـ
بنتػعلبفػتواه لتػعله رتزػيلبنعاتػالهػفلبنهفػددر لبنهنتػتيلبنهويمنػيلل  Trichodermaاوػمبعلهػفلبناػو 

               لFusarium ولPythium وللRhizoctoniaدرنتندػػػػػػػػػػي لهحػػػػػػػػػػؿلدعػػػػػػػػػػ لبألوػػػػػػػػػػمبعلبنتردعػػػػػػػػػػيلن اوػػػػػػػػػػر ل

لممتنصر.للPyrenochaetaمللPhytophthora و

للللللللبفتوابـل رتور لزتيلهتواايلن دال حرتيلهاتهعلبن ػرتفلبنههػن لزترتتيتتتهفلبنه رتزيلبأل
افػامدر لدػاتت لنتو ػت لاتػنبنللااملبنت حتنلتعلبن رتفلبنههن  لارةاػيلمترصػرلاقػؿلمتػن لاملاقػؿلتػننب .لمتعػ

 لمواماػػر لدعػػالت ػػرقـلبنعتػػمتيلمبنتياتاتػػيليبن رتوػػر لبنههنتػػيلتػػعلموتػػرجلبنهزراػػتؿلتػػعل ػػؿلهػػفلبنحنبةػػ
تاػػػمإلبندتتػػػيلمتطػػػمنلبنهيرمهػػػيلتػػػعلهاتهعػػػر لبنهتهحاػػػيلدبفػػػتوابـلهدتػػػاب لبألتػػػر لبألتػػػنبنلبنوراهػػػيلةػػػفل

 T. harzianumةػػحال لهػػفلبنوػػمعلل ب تشػػ لبن رتوػػر لمتػػنلبنهفػػت اتي.لتػػعبن ػػرتفلبنههػػن لمت حتنصػػرل



تهتح لديانت رلةاىلتحدتطلوهملبن طػنلبنههػن لتػعلبنظػنمؼلبنهودنتػي لةػفلطنتػؽلطػنرلوػمبتضلبفػتيتدتيل
متػػػػػػنلطتػػػػػػرن لماوحتهػػػػػػر لورناتػػػػػػيلهزااػػػػػػيلنااػػػػػػانلبنوامتػػػػػػيلبن طنتػػػػػػي.لمته ػػػػػػفلن ػػػػػػؿلةحنػػػػػػيلهػػػػػػفلبن طػػػػػػنل

Trichodermaاػػؼلتػػعل ػػرتفلهػػرلهػػفلبن رتوػػر لبنههنتػػيلناودػػر لاحوػػر لوشػػرط رلتػػعلافلتػػؤحنلدشػػ ؿلهوتل
 لتتعاػػػؽلصػػػابلبالوػػػتتؼلديػػػان لبنعحنػػػيلةاػػػىلموتػػػرجلبنهتػػػراب لبنزتمتػػػيلم لاملدػػػرنتعدتنلبنه رتزػػػيلبألزترتتػػػي

مماػالتػعلانبفػيلهودنتػي ل.لبنمنبحعلناهمنحر لبنهتز هػيلدرألوحتهػر لبنزرنػيلنااػانلبنورناتػيلنوتتػرلبن طػمن
بنػػاألتاػػتبلاػػامنلبندوػػامن  للRhizoctonia solaniنا طػػنللل Bacillus subtilisالبكترياا افلتحدػتطل

 رفلوتتايلإلتنبحلومبتضلبفتيتدتيلطترن لقردايلنإلوتشرنلمنت لدفدبلبألوحتهر لبنزرنػيلنااػانلبنوامتػي.لمتػـل
طنزػ لتػعلبألفػمبؽللبةتهرالةاالهفلبن رتور لبنتعلحدت لتعرنتت رلتعله رتزػيلبألهػنب ل هدتػاب لازترتتػي

بنػػاألتت ػػمفلهػػفلوػػمةتفلهػػفلبن رتوػػر لبنهتػػرا لل ®Binab TF WPبنعرنهتػػيل رنهدتػػالبن طػػنألبنزتػػمأل
Trichoderma polysporum Bisset ملل T. harzianum Bissetمبنػاألبفػتواـلألمؿلهػن لةاػىل

بندوػامن لمبنوتػرنللوطرؽلتاػرنألتػعلبندتػم لبنهزهتػيلنه رتزػيلبألهػنب لبن طنتػيلفػر ويلبنتندػيلبنتػعلتاػتب
 Mycostop ® (Verderaمودرتر لبنحتويلمصملهتمبتنلتعلبنفمؽلبنفمتاتي.لمصورؾلهوتضلاونلتز لبفـل

Oy, Esbo, Finland)لمصػػملهفتزتػػنلتاػػرنألنا ػػرتفلبنهتػػرال Streptomyces griseoviridis 

strain K61بناألاحد لتعرنتيلتعله رتزيلبن طنللP. lycopersiciلهعلهر لبننأ.للةوالبفتوابهالل

 ومبعلبند تنتػػرلبنهز ػػح لنوهػػملبنه تػػا لتػػعلبنتندػػيل ػػبنطدتعتػػيلبن رتوػػر لبنزتػػيلته ػػفلتشػػاتعلتطػػمنلهاتهعػػر ل
ماوػػمبعلل .Pseudomonas sppول.Bacillus sppهحػػؿلاوػػمبعلبند تنتػػرلبنودػػر لمةمبهػػؿلبنتتػػرالبنزتػػمأل

مبن طػػػػػمنلبناانتػػػػيلبنابواتػػػػػيللActinomycetesمبند تتنتػػػػػرلبنشػػػػعرةتيلل .Trichoderma sppبن طػػػػنل
(Endoycorrhizaلتعلبنتنديلدرفتوابـلاومبعلهفلبن مهدمف  لاملدرفتوابـلتيوتيلتشهت لبنتندي.ل)ل

 تأثير الكومبوست في مسببات األمراض ساكنة التربة
لتعػػالبفػػػتوابـلبن مهدمفػػ لازػػػالافػػػرنتبلبنه رتزػػيلبألزترتتػػػيلبنتػػػعلته ػػفلافلت ػػػمفلدػػػاتت لتزػػؿلمنػػػملاحتتػػػر ل

هوػيلممتػنلآهش ايلبالفتوابـلبنه نطلناهدتاب لبن تهترتتيلنازّالهفلبألهنب لبنودرتتي لمترتيلن مو رلطنتيػيل
اللتيتاػػػنلتػػػ حتنلةهاتػػػيلبنتوهػػػنلمتزتػػػتنلبن مهدمفػػػ لةاػػػىلمدػػػرا لبنعمبهػػػؿلبنههنتػػػيلله ا ػػػيلبقتاػػػراتر .

هتػػػػرا لافلتتطػػػػمنلتػػػػعلناودػػػػر  لمن ػػػػفلوػػػػتؿلصػػػػاهلبنعهاتػػػػيلته ػػػػفلنهاتهعػػػػر لبن رتوػػػػر لبنزتػػػػيلبناقتيػػػػيلبن
بن مهدمف لمتهوزالبنيان لةاىلزهرتيلبنودرتر لهفلبنعاتالهفلهفددر لبألهنب لفر ويلبنتنديلبنتػعلتوتهػعل

للل.RhizoctoniaوPythium ملللPhytophthora ملFusarium ألاور لهوتا يلهو ر

لبنودرتر لهفلبألهنب   لةاىلزهرتي لبالوتتؼلةرتير للتوتاؼلاومبعلبن مهدمف لتعلقانت ر متش ؿلصاب
لبنودرتر لهفلبألهنب لةاىلوطرؽلتارنأ لبن مهدمف لد اؼلمقرتي لبفتوابـ لاهرـ لمل دتنب  ل. نتر لآتعتها



لبنتعلتتتهفلبنهورتفيلةاىلبنعورانلبنغابتتي لبنزتمتي متاوتعلهمباللبن دالةاىلبنت رةت لبنهت نمدتي
لل. لبنهيرمهيلةوالبنودر لبنعرتؿبنتترالبنزتمأ لمبنتط ؿلبن طنأل)تنطلتط ؿ( لمتزنت

ل لقا لتؤاأ لبنزنبنتي لبن طنبنهعرهاي لهف لبنودرتر  لزهرتي لةاى لبنيان  لمتيراه لمنى بنههنتيللنملا مهدمف 
ل.بنه تا لبنهفتمطويلتتا لمدرنوتتايلتيالت حتنبتالبن ردزيلبنهت نمتامنبلمانؾلوتتايلنيتؿلR. solaniل رن طن

زتػإلبناتالازالبنهارانلبنطدتعتيلنا رتور لبنهترا لبنهحدطيلنههنتر لاامنلبندوػامن  للتعالبن مهدمف 
مترتيلبن مهدمف لمنػىلبنتندػيلمنػىلتو ػت لماػرديلبندوػامن لدػرألهنب لبنهويمنػيلدرنتندػيلبنهتفػدديلةػفلل اا

لPyrenochaeta lycopersiciولFusarium oxysporum f. sp. radices-lycopersiciلبن طػمن
ةػفلطنتػؽلحتػرا لوشػرطلةمبهػؿلبنه رتزػيلبنزتمتػيل لRhizoctonia solaniولPythium ultimum م

اظ ػػػن لبنتاػػػرنبلبنزياتػػػيلبنتػػػعلطديػػػ لةاػػػىلاوظهػػػيلموتػػػرجلبندوػػػامن لبنعتػػػمتيل هػػػرلل.بناػػػامنتػػػعلهزػػػتطل
لمبنتياتاتيلافلبنحنبةيلبنعتمتيل رو لاقؿلمارديلدهن لت افلبناامنلهفلبنحنبةيلبنتياتاتي.ل


