*هل تعلم ان:

 زٌادة النٌتروجٌن تؤدي الً عدم عمد الثمار واالصابة بالحشرات.
 زٌادة الفوسفور تظهر فً نمص الزنن  zn ,والحدٌدfe .
 زٌادة البوتاسٌوم تظهر فً نمص الماغنٌسوم mg ,والكالسٌومCA .
 زٌادة التسمٌد االزوتً علً حساب التسمٌد الفوسفوري ٌؤدي الً ظاهرة الشتالت
(المسرولة)
 حدوث عملٌه البرق ٌؤدي الً امداد التربة بالنٌتروجٌن.
 رش المحصول باالوكسٌنات  +الهٌومن  +الزنن  +الفوسفات ( بوتاسٌوم  +فوسفور ) لبل
التزهٌر وبعد العمد
 وخروج مبٌض الزهرة ٌزٌد االنتاج حوالً % .09 : 58
 رش محصول البطاطا علً الدرنات لبل الزراعة بالحدٌد المخلبً ٌ% EDDHA 6زٌد انتاجٌة
الدونم.
 المواد الهرمونٌة المشجعة للنمو واالستطالة للمجموع الخصري مثل الجبرٌللٌنات تكون مثبطة
أو مانعة للنمو واالستطالة للمجموع الجذري لنفس النبات.
 المادة العضوٌة تثبت جزء كبٌر من الفوسفور فً صورة فوسفات أحادي وثنائً الكالسٌوم
ٌستفٌد منه النبات مع وجود المادة العضوٌة.
 اآلزوت ٌدخل فً تركٌب أكثر مكونات الزهرة والثمرة وٌتحكم فً لدرة النبات علً امتصاص
الفوسفور والبوتاسٌوم.
 الفوسفور للٌل الحركة فً التربة وهو متحرن ضمن النبات.
 االوكسٌنات فً النبات وفً الرش تنحصر فعالٌتها علً وجود المادة العضوٌة كٌمٌائٌا وحٌوٌا.
 المادة العضوٌة التً من أصل نباتً هً االفضل فً االستخدام والٌنتج عنها فطرٌات بالتربة وال
أمراض فٌروسٌة كالتً تصٌب الخضر.
 المادة العضوٌة لها أثر علً مماومة الفٌروس الذي ٌصٌب النبات.
 رش اآلحماض االمٌنٌة بوجود مادة عضوٌة من اصل نباتً  +الٌورٌا  +الراص ( رٌفو ) التً
تباع فً الصٌد لٌات تحد من تأثٌر األمراض الفٌروسٌة التً تصٌب بعض محاصٌل الخضر مثل
الكوسة  ,الفلفل  ,والخٌار ,والطماطم.
 استعمال مادة الفوسفٌت تعطً ولاٌة من األمراض الفطرٌة وتجدد الشعٌرات الجذرٌة و تخفض
PHالتربة وتزٌد من حجم الثمار.
ٌ جب استعمال مصدر سترات البوتاسٌوم فً رش البوتاسٌوم السائل آلنه ٌمتصه النبات بالكامل.
 زٌادة التسمٌد بعنصر البوتاسٌوم فً أشجار الموالح من أهم األسباب التً تؤدي إلى ظاهرة
عفن السرة فً الموالح مثل البرتمال ولٌس كما ٌعتمده البعض بأنه مرض فطرى فمط.
 اذا أردت توسٌع اآلوعٌة الناللة فً النبات بطرٌمة سرٌعة استخدم المركبات التً تحتوي علً
نسبة عالٌة من الكربوهٌدرات.
 اذا زادت نسبة العناصر فً التربة والنبات ٌجب التولف عن التسمٌد فورا ولفترة طوٌلة لحٌن
تحلٌل اآلوراق وعٌنات التربة ومعرفة مدي تٌسر العناصر الزائدة فً التربة والنبات أم ال.

 النمص الشدٌد فً عنصري الزنن والمنجنٌز ٌعطً ظواهر المرض الفطري فٌجب االهتمام برش
العناصرالصغري.
 استنفاذ أشجار الموالح كما فً الٌوسفً لمخزون الكربوهٌدرٌت فً موسم التزهٌر والعمد الغزٌر
سبب رئٌسً لحدوث ظاهرة المعاومة.
 رش مركب ٌحتوي علً األوكسٌنات لبل التزهٌر وبعد العمد ٌساعد فً تملٌل التسالط للزهرة
والثمرة.
 ال ٌحدث امتصاص لعنصري البوتاسٌوم والفوسفور للثمار اال بعد مرحلة االخصاب وتكوٌن
اآلوكسٌنات.
 بعض مكونات الحامض اآلمٌنً تساعد علً حماٌة النبات من االصابة بالحشرات وحماٌة النبات
من التلف لتكوٌن الملوٌد الناتج من عملٌة التحول الغذائً مع الفٌنوالت لمواجهة المٌكروبات
والكائنات الدلٌمة الضارة.
 استخدام مشتمات حامض الفوسفورس أو ملح اآلورثو فوسفورٌن ( الفوسفات ) ٌجعل الثمار
متجانسة الحجم وٌرفع نسبة السكر فٌها وٌمنع تشوه الثمار مع زٌادة حجم النبات.
 الدبال ٌرتبط باآلوكسٌنات والفٌتامٌنات والهرمونات ارتباطا وثٌما بنمو النبات.
 الطٌن هو أهم الغروٌات المعدنٌة بالتربة ٌحفظ ثلثً وزنه من الماء لٌحفظ الماء بالتربة فً
فترات الجفاف
 اضافة سماد الٌورٌا ولت التزهٌر ٌسرع من تسالط اآلزهار.
 رش عنصر النحاس أومبٌد فطري ٌحتوي علً النحاس أثناء التزهٌر
ٌسرع من تسالط األزهار وٌتسبب فً موت حبوب اللماح.

االمراض الفطرٌة التً تصٌب الطماطم:
)الندوة البدرٌة ) تأتً عند حرارة من  09إلى  º 09تصاب االوراق السفلى اوال ا
مظهر االصابة بمع سمراء على الورلة بجانب بعضها عند اشتداد االصابة تتالحم هذه البمعلتموم بحرق الورلة بالكامل و على الساق و تصٌب الثمار.
العالج ( امستار توب  -دٌفازول -فارمازون -رٌفاس ام زاد) او اي مبٌد ٌكون بتاع شركه
محترمه مسجل فً وزراة الزراعه
)الندوة المتأخرة ) تأتً عند درجة حرارة من  º 09إلى  º 09تصاب االوراق العلٌا اوالا
مظهر االصابة بمع صفراء كبٌرة من جانب الورلة و من اسفل الورلة و الساقالعالج ( امستار توب  -بلٌز  -إكسترا  -رٌفال  -رٌدومٌل)
أو أي مبٌد ٌكون بتاع شركه محترمه مسجل فً وزراة الزراعه
)البٌاض الدلٌمً )ٌ :إتً عند درجة حرارة من º09
اعراض االصابة بمع صفراء على السطح العلوي للورلة•ملحوظة مهمة  :الطماطم ال تصاب بالبٌاض الزغبً
العالج  ( :توباس  -توبسٌن  -امستار  -فارمازون  -فكترا)أو مبٌد من شركه محترمه ٌكون مسجل فً وزراة الزراعه
الرٌاح هً النالل للمرضتبمع رأس المسمار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعفان الجذور التً تصٌب الطماطم
رٌزوكتونٌا
فٌوزارٌوم
بٌثٌوم
فاٌتوفثرا
فرٌتسلٌوم
هذه امراض اعفان الجذور التً تصٌب الطماطماالصابة تكون فى الفترات األولى من الزراعةالعالج ( ٌونٌفورم  -كونسونتو  -مكسٌم  -توبسٌن  -رٌزولٌكس)أو أي مبٌد ٌكون بتاع شركه محترمه ٌكون مسجل فً وزارة الزراعة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحشرات التً تصٌب الطماطم من حٌث الخطورة
-1الذبابة البٌضاء طول السنة اخطر الحشرات التً تصٌب الطماطم
-2المن نالل للفٌروس
-3التربس نالل للفٌروس
-4الجاسٌد نالل لمرض اسمه المٌكوبالزما
-5دودة الورلة
-6اإلكاروسات
-7الحلم الدودي

-8حفار الساق
-9صانعة اإلنفاق
-10التوتا ابسلٌوتا االخطر على االطالق من حٌث العالج
دائما ا تكون االصابة الحشرٌة اكثر فى فترة الصٌف عن الشتاء لكن فى ظل التغٌرات المناخٌة ممكن تكوناالصابة موجودة فى الشتاء باالخص فى الذبابة البٌضاء
العالج  :كوراجٌن  .ترٌسر  .اندكساكارمبأستخدام المبٌدات الموصى بها من لبل وزراة الزراعه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفٌروسات التً تصٌب الطماطم
•مبدئٌا ا اهم األشٌاء النالل للفٌروس فى الطماطم هى
-1الذبابة البٌضاء
-2البذور
-3المشتل
-4الممص فى الصوب عند إزالة األفرع الجانبٌة
•الشئ الثانً النالل للفٌروس هو النمل المٌكانٌكً عن طرٌك المالمسة عن طرٌك لمس النبات السلٌم بعد
لمس النبات المصاب
•الفٌروسات هً:
-1تبرلش اوراق الطماطم
-2التفاف اوراق الطماطم ال ٌنمل مٌكانٌكا ا
-3تجعد اوراق الطماطم
-4موازٌن الطماطم
-5الفاالفا
الٌوجد عالج للفٌروس لكن ممكن المماومة من اول ٌوم عن طرٌك استخدام منتجات لرفع جهاز المناعه
لمماومة اي خطر.
األجرسبون
زنن مع احماض أمنٌته
زنن مع طحالب بحرٌه
ملحوظه مهمه جدا
•اذا حدثت االصابة فى اول ٌ 08وم من الزراعة تكون مسئولٌة المشتل
•زٌادة االزوت تجعل النبات عرضة لألصابة بالفٌروسات عن طرٌك جعل الورلة فى صورة رلٌمة سهلة
االختراق مما ٌجعل سهولة نمل الفٌروس من ورلة إلى اخرى عن طرٌك الذبابة البٌضاء
______________________________________________
األمراض الفسٌولٌجٌه
) عفن الطرف الزهري ) نتٌجة نمص عنصر الكالسٌوم
( الموت الراجعً ) نتٌجة نمص عنصر النحاس والبوتاسٌوم

يٍ حيث األيشاض انفطشيّ ٔانحششاخ ٔانفيشٔعاخ
#األيشاض_انفطشيّ
 -1انثياض انضغثي
 -2انثياض انذقيقي
 -3تثقع أٔساق انخياس
 -4انعفٍ انشيادي
 -5يٕخ انثادساخ
 -6انزتٕل انفطشي
 -7انعفٍ انقطُي األتيط
 -8نفحح انغاق انصًغيّ
 -9إعفاٌ اندضٔس ألَٓا تُتًي األيشاض انفطشيّ
ا --سايضٔكتَٕيا ب --فيٕصاسيٕو
ج -فايتٕفثشا د --تيثيى
غية كم دي أيشاض نكٍ في أيشاض كثيشا ياتيدي نكم صسع أٔ تشكم اكتش اٌ كم صساعّ
نيٓا يشض تيثقي شذيذ عهيٓا اقٕي يشض فطشي
يصية انخياس ْٕ #انثياض_انضغثي
أعشاض االصاتّ تانثياض انضغثي عثاسِ عٍ تقع صفشاء صغيشِ عهي شكم يشتع أٔ
دٔائش عهي انغطح انعهٕي نهٕسقّ
انعالج تٕخذ يثيذاخ كثيشِ نهعالج ٔالكٍ
#التذ يٍ يثيذ قٕي
-1
-2
-3
-4
-5

كاتشديٕ
سيفاط او صد
سيذٔييم خٕنذ تالط
تشيفكيٕس
سيذٔييم ياَكٕصية

أٔ يا شثّ ْزِ انًثيذاخ تظ يكٌٕ تتاع ششكّ يحتشيّ كذِ حعشتك عُذ كم االيشاض
انفطشيّ انتي تصية انخياس
غية نٕ عايض تعًم ٔقايّ تشكم كثيش يٍ تذايح انضساعّ اْتى تانتغًيذ انًتٕاصٌ ٔاْتى
تعُصش انُحاط يٍ أل يٕو اني اخش يٕو
_______________________________________
#انحششاخ_انتي_تصية_انخياس
 انًٍ
 اإلكاسٔط
 انزتاتّ انثيعاء
 انذٔدِ انقاسظّ
 دٔدج األٔساق
 انحفاس
 انتشتظ
صي يا قٕنُا أٌ أْى يشض فطشي تيصية انخياس ْٕ انثياض انضغثي
ُْا تقي َقف شٕيّ الصو تعشف اٌ اْى انحششاخ انتي تصية انخياس ْي
( اإلكاسٔط _انًٍ )
#سقى ٔاحذ في االًْيّ #اإلكاسٔط_انعُكثٕخ
#انعالج
 شانُدش
 تيثشٔنٕسد
 فاسياكتيٍ
 فيشتًك عيُدُتا
ارا تى اعتخذاو كم انًثيذاخ ٔانُتيدّ غيش يشظيّ يتى إظافح  052عى يثيذ اعًّ ( دنتا
ييثشيٍ )
#سقى اثُيٍ يٍ حيث األًْيح ْٕ حششج #انًٍ
نًارا حششج انًٍ يًّٓ ألٌ حششج انًٍ ْي انُاقم نهفيشٔط داخم انخياس
عكظ انكٕعّ انُاقم نهًٍ ْي انزتاتّ انثيعاء

يقأيح خًيع انحششاخ يٍ أٔل يٕو يتى اظافح  022خشاو اييذاكهٕستشايذ نكم فذاٌ في
األعثٕع األٔل يٍ انضساعّ
_________________________________________
#األيشاض_انفيشٔعيح
اْى االيشاض انفيشٔعيّ ْٕ يٕاصيك انخياس انغثة انشئيغي في انفيشٔط ْٕ حششج
انًٍ ٔنكٍ اَتشاسِ انغشيع تُقهّ حششج انزتاتّ انثيعاء
_________________________________________
#أيشاض_انُيًاتٕدا
َيًاتٕدا تعقذ اندضٔس في انخياس يفعم اعتخذاو يثيذ َيًاتٕدي  PHIتكٌٕ صفش
نخطٕسج انًثيذاخ انُيًاتٕديّ ٔفتشج تقائٓا في انُثاخ نفتشِ غٕيهّ اًَا في حانح انخياس
ٔاندًع كم يٍ  4اني  6اياو يفعم انعالج تانًثيذاخ انتي تعانح انُيًاتٕدا اليٕخذ يُٓا
اي يشاكم يثم
َ -1يًا كي
َ -0يًا صيشٔ تهظ

