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 اآلفات ما ھي الصحة النباتیّة؟
 المشتل

یتعلّق األمر بالعنایة : التعریف
بصحة النباتات، وال سّیما تفادي 
 اآلفات التي تستدعي فرض حجر



 ھدفا اعتماد منھج نُظمّي حیال الصحة النباتیّة

تطویر مجموعة من الممارسات الزراعّیة الخاّصة 1)
 بالمشاتل والتي تستند إلى مبدأ الوقایة

ضمان الرصد واإلستجابة السریعین حالما تظھر أّي 2)
 مشكلٍة مرتبطة باآلفات



 تحلیل المخاطر المرتبطة بنقاط التحّكم الحرجة

أّي خطوة تندرج ضمن : النقطة الحرجة
نظاٍم معّین ویمكن قیاسھا ورصدھا 

 ومراقبتھا وتصحیحھا
 

الخطوة الفضلى : نقطة التحّكم الحرجة
التي یمكن خاللھا تفادي مخاطر ملحوظة 

 أو الحّد منھا



 غرسات المشتل

 نقاط التحّكم الحرجة في مشاتل الحاویات

)المنقولة(البذور والقصاصات والشتول   

 المستنِبتات الحاویات المستعَملة

الصرف / الري : المیاه أسطح المشتل
 السطحيّ 



 :وضع مخططاٍت لسریان اإلنتاج في مشتلك
 المستنبِتات والحاویات

 مكوناتھا/ تأمین المستنِبتات

 تخزین المستنِبتات/ خلط 

 شراء حاویاٍت جدیدة أو
 تعقیم الحاویات المستعَملة/ تنظیف 

 تعبئة الحاویات وزرع البذور



 تأمین المیاه من بئٍر، أو بركة أو نبع تابع للبلدّیة، أو نھر

 فحص المیاه ومعالجتھا للقضاء على اآلفات

 رّي الغرسات عند اإلقتضاء

 تحویل مجرى میاه الصرف السطحّي أو تجمیعھا

 فحص میاه الصرف السطحّي ومراقبتھا منعاً النتشار اآلفات

 :وضع مخططاٍت لسریان اإلنتاج في مشتلك
 میاه الري



 جمع البذور أو شراؤھا

 فحص البذور لرصد الفطریات

تعقیم البذور/ غسل   

 زرعھا في حاویات

 مراقبة اإلنبات والنمو

 :وضع مخططاٍت لسریان اإلنتاج في مشتلك
 البذور



 اآلفات العامة: الصحة النباتیّة

 عفن الجذور الفیوزارمي: مثل
          )Fusarium Root Rot( 

 :نقطتا التحّكم الحرجتان
 أبواغ على البذور1.
والحاویات أبواغ في المستنِبتات 2.

 المستعَملة

 ینتشر على شكل أبواغ فطرّیة



 المغزالویّة
)Fusarium( 

 واسعة اإلنتشار•
 )F. oxysporum(المغزالوّیة الحادة األبواغ •

 التربة والبذور        
 )F. Proliferatum(فیوزایریوم برولیفیراتوم •

 الحاویات الُمعاد استعمالھا        
 قدرة جّیدة على التكّیف•
 المحافظة على قابلّیة البقاء على قید الحیاة•
 بیئة دافئة ورطبة•



 المغزالویّة
)Fusarium( 

 تضرب جمیع األنواع•
 

 مرحلة ما قبل اإلنبثاق•
 مرحلة ما بعد اإلنبثاق•
 إصابة الساق•
 تعّفن الجذور•
 ظھور عوارض•





 سیلندروكاربون
)Cylindrocarpon( 

سیلندروكاربون دستركتانز •
)C. Destructans( 

 التربة والحاویات•
 الري•
المحافظة على قابلّیة البقاء •

 على قید الحیاة
 بیئة دافئة ورطبة•
 المخروطّیات•

 

 ُمشَبع بالمیاه مستنِبت•
 عوارض الذبول نادراً ما تظھر•
 األجزاء العلوّیة صحّیة،•

 ولكّن الجذور مصابة    
 



 فیتوفثورا أو مدّمر النباتات
 )Phytopthora( 

 المستنِبتات/ التربة •
 التشّبع بالمیاه•
 األبواغ الحیوانّیة•
 المخروطّیات•
فیتوفثورا راموروم  –البلوط •

)Phytophthora ramorum( –  موت البلوط
 المفاجئ

 العوارض التقلیدّیة•



 موت البلوط المفاجئ: دراسة حالة

 ُممرض –فیتوفثورا رامورم 
 مسؤول عن موت البلوط المفاجئ 
 2000اكُتِشف في أحد مشاتل كالیفورنیا في العام 

كیلي، واضع خرائط البلوط، جامعة . م تیوسفولد، اإلرشاد التعاونّي في جامعة كالیفورنیا
بیركلي –كالیفورنیا   

بیركلي -غاربلوتو، جامعة كالیفورنیا . وم  



 آفات عامة: الصحة النباتیّة
 لفحة البوتریتس: مثل
 نوع من الفطریات -      

 :طریقة اإلنتشار
 أبواغ منقولة بالھواء

 :نقاط التحّكم الحرجة

 التحّكم بالريّ 1.

 إقصاء الغرسات المصابة2.

 زیادة تدّفق الھواء3.

مبیدات الفطریات الواقیة من مركبات ثنائي 4.

 الكاربوكسیماید

 )كورالین، أورنالین(فینكلوزولین  -

 )26019شیبكو (إیبرودیون  -



 !نظّفوا الحاویات: البحث

  حرارتھا تبلغ میاه في ثانیة 90 لمدة الحاویات تغمیس إنّ •
 بالمئة 99 بنسبة المغزالویات على قضى مئوّیة درجة 80

 بالمئة 100 بنسبة السیلیندروكاربون وعلى



 تنظیف الحاویات

قبل التعقیم، ینبغي غسل الحاویات بالمیاه الجاریة من أجل •
التخلّص من المستنِبتات وغیرھا من الرواسب العالقة على 

 جوانب الحاویات
 
 :الخیاران المتاحان•

 التنظیف الحراريّ –
 التنظیف الكیمیائيّ –

Presenter
Presentation Notes
After each growing season, containers will be covered with used media, root particles, and loads of invisible pathogenic organisms. Vectors for liverworts, moss, algae and many weed species will also be present. In order to reuse these containers, without having to worry about spreading disease to your new crop, be sure to sterilize those containers. In addition to sterilizing containers, areas of seed storage and areas associated with plant propagation (i.e. greenhouse benches, outdoor growing areas, media storage rooms, pumps, injectors, and irrigation systems).



 التنظیف الحرارّي 
 طریقة المیاه الساخنة•

 إستخدام حوض معدنّي للتغمیس أو أّي خزاٍن آخر•

 معزول    

 التأّكد من أّن الحرارة داخل الخزان تتراوح بین•

 درجة مئوّیة 85و 75     
 درجة مئوّیة یحّقق أفضل النتائج 80اعتماد حرارة تبلغ –

 عدم استخدام حرارة تتخطى الحّد المذكور–
 ُیحتَمل أن تلحق ضرراً بالحاویات•

إبقاء درجة الحرارة ثابتة عند ھذا المستوى لمدٍة ال تقّل عن •
ثانیة للحاویات المصنوعة من البالستیك الصلب وعن  30
 ثانیة للحاویات المصنوعة من مادة الستیروفوم 75

2007ترنت وآخرون   



 التنظیف الكیمیائيّ 

مزج محلول مبّیض بمعدل جزء واحد  من •
أجزاء من الماء في  9المادة المبّیضة إلى 

 حوٍض أو خزان كبیر
تغمیس الحاویات في المحلول بحیث یصل ھذا •

 األخیر إلى جمیع أجزائھا
 تفادي تكّدس الُحتات في الخزان–

 

 



 الصحة العاّمة في المشتل

إزالة األوراق، واألعشاب، وغیرھا من •
 أو المنصات/المخلفات عن األرض و

تحضیر محلول مبّیض بمعدل جزء من •
 أجزاء من الماء 9المادة المبّیضة إلى 

معالجة المناطق المثیرة للقلق بھذا •
 المحلول بواسطة مرّشة

 



 تدابیر مكافحة اآلفات العامة
ینبغي إعطاء األولوّیة للحفاظ على نظافة •

 المشتل
ینبغي القضاء على ناقالت اآلفات المحتملة •

األعشاب، والنباتات المصابة أو الیابسة، (
 )والمیاه الراكدة

المتحلّلة والتخلّص /مسح المواد العضویة المیتة–
 منھا بانتظام

الحفاظ على تدفٍق ثابت للھواء داخل البیئة •
 الزراعّیة 

إستحداث معّوقات مادّیة إلبعاد الحشرات، •
 والقوارض، والطیور، وغیرھا من اآلفات
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Presentation Notes
Create physical barriers to deter insects, rodents, birds, and other pests from your cropBiological control measures such as cats, predatory insects, and physical traps can be used to eliminate insects that are already present



 ما ھي أخطر مادة كیمیائیّة مستخدمة في المشاتل؟
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