
 



 



 االسهار المذكزة



 االسهار المؤنثت



 



 



:                   الشهـزىعفـن الطـزف  

Blossom End Rot 
فى الكنتالوب من أهم األمراض التى تسبب عٌباً فسٌولوجٌاً للثمار مما  الزهرىٌعتبر عفن الطرف  •

حٌث تزداد اإلصابة به فى حالة  - فسٌولوجىكما ذكر :     المسبب .ٌقلل من اإلنتاج سواء فى الكم أو النوع 
: 

 .نقص الرطوبة األرضٌة  -أ•

 .نقص مستوى الكالسٌوم  -ب•

 .زٌادة مستوى الماغنسٌوم  -جـ•

أما مستوى . الكالسٌوم  إمتصاصوربما ٌرجع ذلك إلى أن زٌادة الماغنسٌوم ٌؤدى إلى نقص      •
 .البوتاسٌوم فلم ٌالحظ له تأثٌر على اإلصابة

 :األعـراض •

للثمرة تكون فى  الزهرىتظهر األعراض على صورة منطقة متحللة جلدٌة الملمس فى الطرف     •
 .وتكون جلدٌة الملمس  الرمادىالبداٌة مائٌة المظهر ثم تجف وتأخذ اللون البنى الضارب إلى 



 



 



 



  Oedema االوديما
 

هذه الظاهرة عند تعرض النباتات لرطوبة جوٌة تحدث •

مرتفعة لمدة زمنٌة طوٌلة حٌث تتضخم العدٌسات الموجودة 

علً سطح الثمرة وتبدو علً شكل بقع زٌتٌة او نقر فلٌنٌة او 

 اكبر من تلك المستهلكة مٌاه تمتص الجذور كمٌة 



 االديما

 



 Measlesحصبة الثمار 

تظهر علً االوراق والثمار وخاصة الملساء عبارة عن •

بقع زٌتٌة وتشبه اعراض حصبة االنسان وتظهر عندما تسود 

مما ٌركز االمالح  االدماعالظروف التً تساعد علً ظروف 

 علً الثمرة او الورقة واحتراق هذا الجزء

 



 حصبت الثمار

 



 Sun( :      أو لسعت الشمس ) الشمس لفحه 
Scald 

 
تظهر اإلصابة بلفحة الشمس فى جانب من الثمرة الذى  -ا  •

ٌتعرض ألشعة الشمس القوٌة خاصة إذا حدث ذلك بصورة 

فجائٌة كما هو الحال عند فقد النباتات لجزء كبٌر من أوراقها عند 

 .اإلصابة ببعض اآلفات 

ٌكون النسٌج المصاب فاتح اللون فى البداٌة ثم  -ب      •

ٌصبح طرٌاً ومجعداً إلى حد ما فى النهاٌة ٌكون جافاً وغائراً 

وأبٌض اللون قد ٌنمو على النسٌج المصاب فطرٌات مختلفة مما 

 .ٌؤدى إلى تغٌر لونها

 



 لفحت الشمس

 



 لفحت الشمس

 



 



 



 



 



 



 



 تخمز الثمار 
 

عند زٌادة الثمار فً النضج وتؤدي لفقد الثمار ٌحدث •

القٌمة التسوٌقٌة وتزداد هذه الظاهرة عند نقص الكالسٌوم 

 .وزٌادة النتروجٌن والتطعٌم علً اصول قوٌة 

 



  ًمص عٌصش البْحبسْ٘م

 الزوشة حكْى ح٘ذ Club Shape الكوزشٓ الشكل الزوبس حأخز

 المبعذٕ الطشف هي ّهٌخفخت الزوشة حبهل عٌذ الطشف هسخذلت

 .البْحبسْ٘م عٌصش لٌمص ٗشجع ُّزا هلخْٗت غ٘ش الزوبس ّحكْى



  ًمص عٌصش الكبلسْ٘م

   األعشاض

 الصغ٘شة األّساق حْاف حصبح  -1

  ألسفل ّحٌحٌٖ فبحح أخعش لْى راث

 هخحللت أّ ب٘عبء شفبفت بمع ظِْس  -2

 فٔ العشّق ّب٘ي الحْاف هي لشٗبت

 اإلصببت شذة ّحضداد . الصغ٘شة األّساق

 ب٘ي اصفشاس ٗحذد ح٘ذ حذسٗج٘ب  

 .أخعش الْسطٔ العشق ّٗظل العشّق



  ًمص عٌصش الكبلسْ٘م

 هسخذلت الزوبس حصبح -5

 عٌذ االهخالء بط٘ئت الزوشة حصبح لذ

 الزوشة لوت فخصبح الضُشٕ الطشف

 عٌصش لٌمص ٗشجع ُّزا هسخذلت

 الموت ُزٍ حصبة ّلذ الكبلسْ٘م،

 الزوشة حصبح لذ أّ ببلفطشٗبث

 حشف شكل علٔ هلخفت أّ هعْبَ

  Comma Shaped فخسؤ ّاّ

 عٌصش لٌمص ٗشجع ُّزا

  الٌ٘خشّج٘ي



  ًمص عٌصش البْسّى

 الٌمص أعشاض

 ُّذم ححلل إلٔ البْسّى ًمص ٗؤدٓ -1

 ٗحذد الخٔ الوٌبغك فٖ الوشسخ٘و٘ت الخالٗب

 فٖ عبدة رلك ّٗكْى سشٗع اًمسبم فِ٘ب

 الْعبئٖ الجِبص أّ الطشفٖ البشعن هٌطمت

 الحبلت حخطْس ّعٌذ ّالسبق، الجزّس فٔ

 األّساق حخشٍْ كوب الطشفٖ البشعن ٗوْث

 .الحذٗزت العل٘ب

 لألّساق خف٘ف اصفشاس ٗحذد  -2

 .هبئ٘ت بمع حظِش ّسبوب ّالوسٌَ الْسطٔ

 األصفش ببللْى األّساق حْاف حخلْى -3

 .الببُج

 .الخبسس إلٔ األّساق حْاف حٌحٌٔ -4



 الخطْغ بعط حظِش -5

 روبس علٔ الخشٌت الب٘عبء

 حعشظج ّكأًِب الخ٘بس

 للبشّدة

 ًمص عٌصش البْسّى


