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 زراعة وإنتاج الموز
 فى االراضى الصحراوية

ياصر شامد/ م  
01090014999 
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 الكيمي اإللجػاديي لمصػٍل المٍز 

 

 

 
خؾر وذلم بشبب الػائد المادى  النبير ولال ثػالَ فَ ه جابي النريم 

أ
يشمَ المٍز بالذًب ال

 50شٍالَ  2018ويكػد بي المٍز ولد بلغت مشاشة المٍز الموزرغي فَ مػر غام (( وـلس موؾٍد))
لف فدان 

أ
.ا  

ه در مصاغيو الفاهٌي ثداوًل 
أ

هبر مشاشة فاهٌي موزرغي غلَ مشجٍى الػالم وا
أ

.ويػجبر المٍز ا  

هي غوَ بالبروثين والبٍثاصيٍم والنالشيٍم 
أ

وخمار المٍز ذات ليمي غذائيي وـبيي غاليي شيح ا
.   والفيجاميوات   
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 الٍغف الوباثَ 
 

 

 

 

 

 

 

 

مجر  2هبات غطبَ مػمر صريع الومٍ من هباثات ذات الفلكي الٍاشدى ليس لي صاق خطبيي وًٍ هبات مػمر ـٍلي من 
وراق من 8شجَ 

أ
ورلي ششب الػوف وثشمَ خمرة المٍز غابع والطمراخ  50إلَ  30مجر ششب الػوف غدد ال

رى يشمَ صباـي والشباـي ثصمو من  ار  14إلَ  6الًز ًز
أ

هٍاع من ال أ
.ه ف ششب الػوف والشباـي ثصمو خالث ا  

ار مؤهدي    -1 ًز ار خودَ    -2اأ ًز ار مذهرى -3اأ ًز اأ  

وراق 
أ

و للكاصي يخرج موٌا الرذور وال    والشاق الصكيكيي ثصت صفس الجربي غبارى غن هٍرمي اأ
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 الظروف الرٍيي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلَ للمٍز ًٍ الٌود ويجفلب لوبات المٍز مواـق ل 
أ

يزرع المٍز فَ المواـق اإلصجٍائيي ويػجبر المٍـن ال
درزي بيوما ثػجبر درزة الصرارى المدلَ لزراغة  45درزي مئٍيي ول ثزيد غن  15ثوخفؼ فيٌا درزة الصرارى غن 

خر اإلهجاج وإذا  45درزي مئٍيي وإذا زادت غن  35إلَ  30المٍز من 
أ

وراق وثطكق الدمار ويجا
أ

ثجشبب فَ زفاف ال
خر المصػٍل     15للة غن 

أ
وراق ويجا

أ
ثرف زميع ال  
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 الجربي المواصبي
 

 

 

 

 

 

ًم الػٍامو المصددى لوراح المٍز وذلم لشرغة  إن إخجيار الجربي المواصبي لزراغة المٍز من اأ
راؽَ 

أ
ٍع زذرى ؽخم ويومٍ المٍز فَ غٍرى زيدى فَ مػظم ال همٍ الوبات وإشجٍائي غلَ مرم

مالح الؾارى وخاليي من 
أ

ن ثنٍن زيدة الػرف وزيدة الجٌٍيي وخػبي وخاليي من ال بطرط اأ
راؽَ الفيويي زيدة الػرف 

أ
راؽَ الرمليي وال

أ
الويماثٍدا وهبات المٍز يومٍ بػٍرى ممجازى فَ ال

 والجٌٍيي
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غواف
أ

ًم ال
أ

 ا
 

 

 

 

 

 

 

 
غواف لػيرة الشاق الناذبي  -1

أ
ا  

مجر ثكريباً  2النوارى الٌودى وـٍل الشاق   

غواف ـٍيلة الشاق الناذبي  -2
أ

ا  

 
أ

-ا خيرى بالرياح  25مجر ووزن الشباـي  3.5المغربَ ـٍل الشاق ثكريبًا 
أ

هيلٍ ثكريبًا والدمار ذات هنٌي ممجازى ولي الكدرى غلَ الجداول والوكو ولنن يػاب غليي ثا
.وإشجيازي إلَ صوادات ـٍيلي   

-ب لو ـًٍل من المغربَ يػو ـٍلي من   
أ

ا ذات زٍدى غاليي  30مجر وزن الشباـي ثكريبًا  3إلَ  2.75الٍليامز ا .هيلٍ وخماًر  

-ت لو ـٍل  
أ

َ الػصراويي  30مجر ثكريبًا والشباـي شٍالَ  2.5زراهد هان وًٍ يطبي بصد هبير غوف الٍليامز ولنن ا راؽ
أ

غواف إهجطارًا فَ ال
أ

ه در ال
أ

.هيلٍ وًٍ ا  

 بدر رؽا 

غواف ذات صاق هاذبي ـٍيلي زدًا  -3
أ

ا  

غواف غير ثراريي ويشجخدم همػدات رياح 
أ

 مدو البردينا وًٍ من ال
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 مٍاغيد الزراغي

ٍح ) الزراغي بالطجالت ثكليديي  -1   ( مطجو مفج  

مارس 15فبراير شجَ  1بدايي من   
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هشري
أ

 ظجالت زراغة ال

-:لٌا ميػادين   

ول الػروى الربيػَ  -1
أ

-:الميػاد ال  

غشفس شجَ 
أ

ر ًذى الطجالت فَ ظٌر ا ل ظٌر مارس وثًز ويجم زراغة الطجالت خال
ه جٍبر من هفس الػام ويجم زمع الدمار فَ ظٌر يواير شجَ إبريو وذلم مع إصجخدام 

أ
ا

.هظام الرى الصديح وبرهامذ ثشميد مواصب  

  -:الميػاد الداهَ الػروى الػيفَ  -2

ل ظٌر يٍليٍ  ر ًذى الطجالت خال غشفس وثًز
أ

ل ظٌر يٍليٍ وا ويجم زراغة الطجالت خال
غشفس من الػام الجالَ ويجم زمع المصػٍل فَ ظٌر هٍفمبر وديشمبر مع إثباع 

أ
وا

هشري فكؿ 
أ

.هظام الرى الصديح وبرهامذ ثشميد مواصب وًذى الػروى ثزرع بال  
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هشري
أ

 مميزات زراغة المٍز بطجالت هاثذ ا

هشري 
أ

 ويفؾو زراغة المٍز بطجالت هاثذ ا

ير -1 .الجراهس فَ الومٍ مما يؤدى ثٍشيد فجرة الجًز  

ير فَ ظٌر صبجمبر من هفس الػام  -2 .صرغة الومٍ فيجم الزراغي فَ ظٌر مارس وينٍن الجًز  

.ظجلي  800ثن ديف غدد الوباثات فَ الفدان شجَ  -3  

ٍح  -4 رض المطجو مفج
أ

.ثٍفير مشاشة ا  
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هشري
أ

 ثرٌيز مطجو زراغة ال

هشري بصيح 
أ

ًم الػٍامو الجَ ثصدد زراغة المٍز ًَ مػدر الطجالت وزٍدثٌا فيرب اإلًجمام بمػدر ظجالت المٍز الواثذ من زراغة ال
أ

من ا
ل يذيد غدد الوكالت 

أ
خذ من مػامو مٍخٍق بٌا وينٍن لديٌا الخبرى فَ إهجاج الطجالت وبٌا غملية إخجبار للفيرس داخو المػمو وا

أ
)  يا

.مرات  5إلَ  4غن من ( الجكفيػات   
-:وثنٍن خفٍات الجرٌيز ًَ   

ٍع الطجلي  -1 .ثصديد الػوف وه  
.ثصديد مػدر الطجلي  -2  
.ثرٌيز منان الطجلي  -3  
.ثرٌيز خلؿ الزراغي  -4  
.ثصديد ميػاد الزراغي  -5  
.فصع وثرٌيز الطجالت  -6  
.زراغة الطجالت  -7  
.رى الطجالت  -8  
.ثشميد الطجالت  -9  

.الػمليات الفويي بػد الزراغي  -10  

ياسر حامد -زراعة وانتاج الموز   11 



 مٍاغفات الطجلي الريدى
صم 100إلَ  80الصرم المواصب من  -1  

.الطنو المواصب  -2  

وراق من  -3
أ

.ورلي  12إلَ  9غدد ال  

مراض  -4
أ

.خاليي من ال  

ٍع زذرى لٍى  -5 مرم  
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 إهطاء بشجان المٍز 
رض للزراغي  -1

أ
-:ثرٌيز ال  

ا زيدًا وذلم بفريكجين  رض المواصبي لزراغة المٍز يجم ثرٌيًز
أ

.بػد إخجيار ال  

رض بالرير  -1
أ

ـريكة الخوادق وًَ الفريكي المدلَ ويجم شفر الخوادق بٍاصفة شفار بػد ثخفيؿ ال
صم  35مجر وغمق  1.5إلَ  1ووؽع غالمات للخفٍط ويجم الصفر بصيح ينٍن غرض الخودق من 

(  الرلي ) وثجرك مػرؽي للطمس وبػد ذلم يجم الخدمي غن ـريق الماينوي الزراغيي وثوزيو الشباخ 
ك هبريت وثكلب ًذى النميي بالجربي  250+ ك صٍبر  500+ مجر للفدان  100بالبدارى بمػدل 

زيدًا غن ـريق الػزالي ويجم ثشٍية الخوادق غن ـريق البجاهي ويجم ثرهيب ظبنة الرى وثغمر 
ماهن الرٍر غلَ ششب مشافة الزراغي 

أ
رض زيدًا خم ثجرك لجرف الرفاف المواصب خم يجم ثصديد ا

أ
ال

وثصفر زٍر غن ـريق غمالي مدربي وثنٍن الرٍر مواصبي إلَ شرم الطجالت مع مراغاة الصفاظ غلَ 
ٍع الجربي  خواء الزراغي ويجم الرى مباظرًة بػد الزراغي وينٍن رى غزير لمدة يٍمين ششب ه

أ
الطجالت ا

لجزام ببرهامذ الرى والجشميد   وبػد ذلم يجم اإل
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 مشافات الزراغي
-:يٍزد غدة ـرق موٌا   

ويجم زراغة هبات واشد فَ الرٍرى  4فَ  3.5الفريكي الٍاصػي  -1
هبات  300وثنٍن غدد الوباثات   

م ويجم زراغة هباثين فَ الرٍرى بما  3.5فَ 3الفريكي المجٍصفي  -2
راؽَ الجَ ثروى بالجوكيؿ  800يػادل 

أ
.هبات فَ الفدان وثنٍن فَ ال  

ويجم زراغة هبات  3فَ  2الفريكي الؾيكي وثنٍن مشافات الزراغي  -3
هبات فَ الفدان    700واشد فَ الرٍرى وثنٍن غدد الوباثات   
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 الػمليات الفويي بػد الزراغي
-:الرى   

ل مٍصم الومٍ هظرًا لشرغة إخمارى ووزٍد صاق هاذبي ؽخمي وزذور لصميي  المٍز من المصاغيو الصشاصي للماء خال
غفان زذور  أ

رض يشبب ثمزق الرذور وولٍف الومٍ وزيادة همية المياى غن الالزم يؤدى إلَ إهجطار ا
أ

موجفخي فرفاف ال
ٍع الجربي    درزة الصرارى    غمر الوبات     وثدًٍر المزرغي وغمٍمًا ثجٍلف اإلشجيازات المائيي الالزمي لرى المٍز غلَ ه

ٍبي فَ الجربي شٍالَ  ويراغَ خلٍ المياى من الملٍشي بصيح ل ثزيد % 70هظام الرى المجبع بصيح ثجٍفر هشبة الـر
-:ويروى المٍز بإشدى الفريكجين فَ المليٍن ززء600غن   

يام فَ الػيف وهو غطرين يٍمًا فَ الطجاء  -1 رض بمػدل هو غطرة اأ
أ

راؽَ الفيويي وثروى ال
أ

.الغمر وينٍن فَ ال  

ٍم  -:الرى بالجوكيؿ  -2 ٍمين لنو خودق وينٍن لفر الخـر راؽَ الرمليي ويجم غن ـريق وزٍد خـر
أ

وينٍن فَ ال
راؽَ الرمليي / لجر  4صم ومػدل ثػريف الوكاط  30مم والوكاط هو  16

أ
صاغي ول ثورس ـريكة الرى بالغمر فَ ال

ثَ
آ

راؽَ الرمليي بال
أ

-:ويراغَ غود الرى بالجوكيؿ فَ ال  

خواء الظٌيرى  -1 .الرى غلَ فجرثين غباشًا ومشاءًا وثروب الرى اأ  

هد من غدم إهشدادًا  -2
أ

.يرب المرور الدورى غلَ الوكاـات للجا  

.مراغاة ؽغٍط المياى -3  
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 ظنو لػملية الرى بالجوكيؿ
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 التسميد
رض رمليي فال بد من الجشميد ـبكًا لوظام الرى بالجوكيؿ لزيادة مػدل 

أ
إذا هاهت ال

صمدى 
أ

صمدى المؾافي وغمٍمًا ينٍن مجٍصؿ إشجياج الفدان من ال
أ

اإلصجفادى من ال
 400)ك صلفات بٍثاصيٍم 1600+ ك هجرات هطادر 1200بوظام الرى بالجوكيؿ 

زوت 
أ

ٍع  (وشدة بٍثاصيٍم  800+ وشدة ا و ثكو ششب ه
أ

وثزيد ًذى النميات ا
ٍع من الزراغي  الجربي وشالة الوبات ودرزة الصرارى ويجم ثشميد المٍز بػد إصب

صلفات بٍثاصيٍم للفدان يٍمشًا مع ظبنة  2.5+ ك هجرات هطادر  2.5بمػدل 
غشفس من 

أ
ك زم يٍميًا ثكريبًا ويجم إؽافة  20إلَ  15الرى شجَ ثػو فَ ا

ٍع ويٍم هجرات هالشيٍم  يام فَ اإلصب
أ

ربع ا
أ

هجرات الوطادر وصلفات البٍثاصيٍم ا
شماض ويٍم غشيو ويراغَ ثشميد مصفزات الرذور وغالج 

أ
ويٍم غواغر غغرى وا

غفان الرذور  
أ

 ا
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ٍع الشمادات   ظنو لو
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(الجربيي ) إهجخاب الخلفات   
-:الجربيي فَ المٍز لٌا ميػادين   

ولَ  -1
أ

مٌات)الشوي ال -( :اأ  

أ 
أ ظٌٍر البذوز بػد شٍالَ ظٌرين من الزراغي شيح ثجرك ًذى البذوز شجَ ظٌر  -ا

فَ شالة الزراغي بطجالت ثكليديي يبدا
م فَ شالة المشافي الٍاصػي 

أ
غشفس يجم الجربيي بصيح يوجخب خالث خلفات شٍل ال ل ظٌر يٍليٍ واأ  3يٍليٍ وخال

م  2يجم إهجخاب غدد  3.5فَ  2وفَ شالة المشافات الؾيكي 3.5فَ
أ

.خلفي شٍل ال  

م بػد ظٌر من الزراغي وثجٍالَ ظٌٍر الخلفات  -ب
أ

أ ظٌٍر البذوز الػغيرى شٍل ال
هشري يبدا أ

فَ شالة الزراغي بطجالت ا
ى بذوز ثظٌر فَ ظٌر يٍليٍ ( الجربيي الزيرو ) شجَ ظٌر يٍهيٍ فيجم إزالة زميع البذوز الجَ ظٌرت شجَ ًذا الطٌر  واأ

غشفس وثجرك من  .خلفات ششب مشافات الزراغي  3إلَ  2ثجرك ويجم ثربيجٌا وإهجخابٌا فَ ظٌر اأ  

ولَ ) الشوي الداهيي  -2
.وما بػدًا ( خلفي اأ  

خلفات الجَ صبق إهجخابٌا فَ الػام الشابق ففَ ظٌر مارس ثبداأ ًذى الخلفات  3إلَ  2ينٍن فَ هو زٍرى من 
ن يجرك لنو خلفي هبيرى خلفي غغيرى ثصجٌا  .بإخراج بذوز ه ديرى ففَ ظٌر يٍهيي ثررى غملية الجربيي واإلهجخاب غلَ اأ  

. ميػاد الجربيي فَ الٍزي البصرى يخجلف غن الٍزي الكبلَ  -:ملصٍظي   
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مٌات فَ ظٌر يٍهيي
أ

 الجربيي الزيرو ا
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غشفس
أ

مٌات فَ ظٌر ا
أ

 ثربية ال
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 الجربيي فَ الشوي الداهيي ظٌر يٍهيي
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وراق ) الجٍريق 
أ

(إزالة ال  
وراق الرافي والمنشٍرى من غلَ الوبات وذلم 

أ
.ًٍ غبارى غن إزالة ال  

هطف الخلفات الػغيرى شجَ ثجػرض للطمس والؾٍءشجَ ثومٍ بػٍرى  -1
مراض

أ
.زيدى غصيي خاليي من ال  

وراق الرافي  -2
أ

هظافة المزرغي وثنٍن غادى فَ ظٌر مارس ويجم إزالة زميع ال
.بػد اإلهجٌاء من زمع المصػٍل   

مٌات
أ

 إصجئػال ال

مٌات الجَ ثم شػاد مصػٍلٌا وثنٍن 
أ

وًٍ يشمَ الجن جيو وًٍ إزالة زميع ال
م من صفس الجربي وثجرك شجَ ثرف ثمامًا وثزال  1.5إلَ  1بإرثفاع من 

.بشٌٍلي   
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 غٍرى للجٍريق

ياسر حامد -زراعة وانتاج الموز   28 



رى ) الخػَ  (إزالة الػوكٍد الًز  
رى وينٍن الغرض موٌا  ار المذهرى المٍزٍدى غلَ الػوكٍد الًز ًز

أ
وًٍ إزالة ال

مع  الجبنير فَ الوؾذ شٍالَ إصبٍغين ولي % 10زيادة وزن الشباـي شٍالَ 
-:خالث ـرق وًَ   

ول ه ف  -1
أ

.إزالة الدلح الشفلَ من النٍز وذلم بػد ثفجس ا  

و ما يشمَ  -2
أ

إزالة الوػف الشفلَ للنٍز بػد ثمام ثفجس الن ف الخامس ا
.بوػف الشباـي   

رى بالنامو  -3 وذلم بػد ثفجس زميع الن فٍف مع ( النٍز ) إزالة البرغم الًز
فؾو الفرق المشجخدمي فَ  15ثرك مشافي فَ الكلس شٍالَ 

أ
صم وثػجبر ا

. الخػَ   
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(ثغفية الشبائؿ ) الجنييس   
هيس البٍلَ إيديلين الزرلاء بغرض ثٍفير الرٍ 

أ
وًَ غملية ثغفية الشبائؿ با

ظٌر الطجاء مما يؤدى إلَ 
أ

ل ا ٍبي للشبائؿ خال -:المواصب من الصرارى والـر  

.الجبنير فَ الوؾذ  -1  

.زيادة وزن الشباـي -2  

ؽرار الميناهينيي  -3
أ

.المصافظي غليٌا من ال  

فؾو ميػاد ًٍ ظٌر هٍفمبر وثنٍن مٍاغفات النيس ًَ غرض 
أ

 80وينٍن ا
مينرون ويربؿ فَ غوق ورلة الفيو ويفؾو  70صم صمم  150صم ـٍل و 

ن ينٍن النيس مفجٍح وبي خكٍب  
أ

 ا
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 الجنييس
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(ثدغيم الشبائؿ ) الجشويد   
و 

أ
صاصيي الجَ ثٍازي مزارع المٍز ًَ صكٍط الشاق الناذبي الصاملي للشبائؿ ا

أ
ًم المطاهو ال

أ
من ا

-:صكٍط الشبائؿ وذلم بشبب   

.ؽػف الشاق الناذبي  -1  

.ظدة الرياح  -2  

.هبر شرم الشبائؿ  -3  

مراض الجربي  -4
أ

.ؽػف الرذور بشبب ا  

م وثربؿ 
أ

ولصو ًذى المطاهو ل بد من ثشويد الشبائؿ وًَ غبارى غن وؽع صوادى خطبيي برٍار ال
)  ـرفٌا بالشبائؿ بخيؿ وثدبت زيدًا وظٌر شديدًا فَ الفجرى الماؽيي الجشويد غن ـريق الجنػيبي 

ويجم ربؿ هو صبائؿ المٍز بشلم الجنػيبي غن ـريق خيؿ صميم يجصمو وزن الشبائؿ ( الجاهدول 
 وظدة الرياح 
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 ظنو للجشويد غن ـريق الشوادات الخطب
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 شماية الخلفات الػغيرى فَ الطجاء 
ل فػو الطجاء للػمو غلَ  وذلم بجرك الوباثات الجَ لفػت صبائفٌا خال

شماية الخلفات الػغيرى المرباى للمٍصم الكادم غالوى غلَ إهجكال بػؼ 
الػواغر الغذائيي من الكرمي إلَ الخلفات ويجم البدء فَ لفع ًذى الوباثات 

 غلَ إرثفاع مجر من صفس الجربي وذلم غود دفء الرٍ فَ ظٌر مارس
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هٍاع الخلفات
أ

 ا
هٍاع الخلف للجربيي وينٍن  -:الخلفي الشيفيي -1

أ
فؾو ا

أ
هشب وا

أ
وًَ ا

ورالٌا غلَ ظنو صيف
أ

 ظنو ا

وراق غريؾي وغؾي  -( :بوت الن جلي ) الخلفي المائيي  -2
أ

وًَ خلفي ا
زدًا وذات للكاصي غغيرى ويرب غدم إصجخدامٌا فَ الجربيي وذلم 

.لػدم هراشٌا فيما بػد  

وظنت  -:الخلفي البالغي  -3
أ

وًَ الخلفي الجَ إه جمو همًٍا الخؾرى وا
ير  .غلَ الجًز  

ياسر حامد -زراعة وانتاج الموز   37 



 ظنو الخلف الشيفيي
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 ظنو الخلفي المائيي

ياسر حامد -زراعة وانتاج الموز   39 



 ظنو الخلفي البالغي
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 غالمات إه جمال همٍ الدمار

خمار المٍز وًَ خؾراء ول ثجرك شجَ الوؾذ غلَ الوبات شيح ( ثكفيع ) يجم شػاد 
هليي الممجازى وغفات الرٍدى ول 

أ
ن الدمار الجَ ثوؾذ غلَ الوبات ثفكد الػفات ال

أ
ا

ثفطو فَ الوؾذ ( زػاهي ) ثجصمو الجداول والدمار الجَ ثكفع لبو إه جمال الومٍ 
 وثؤدى إلَ خشارى فَ همية المصػٍل
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مراض المٍز 
أ

مراض الفشيٍليٍزيي)ا
أ

(ال  
وًَ إؽفرابات هاظئي غن الجػرض لظروف بيئيي مػاهشي ول ثوجذ غن 

مراض والصطرات مدو 
أ

-:اإلغابي بال  

خير الرياح  -1
أ

.ثا  

رض زيريي )الزراغي غير مواصبي مدو  -2
أ

(صيئة الػرف    ملٍشي زائدى     ا  

ظػة الطمس المباظرى الطديدى  -:لشػة الطمس  -3
أ

يؤدى ثػرض الوبات ل
غابع وغود إظجداد اإلغابي ثجػفن موفكة لشػة 

أ
وراق وزفاف ال

أ
إلَ زفاف ال

.الطمس   

.  هكع الػواغر الغذائيي مدو النالشيٍم  -4  
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خير الرياح
أ

 ظنو ثا
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 ظنو الزراغي فَ ثربي صيئة الػرف
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 ظنو لشػة الطمس
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 ظنو هكع غوػر النالشيٍم
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مراض الففريي والصطريي
أ

 ال
غفان الرذور ثػاب زذور المٍز بففر الفيٍزاريٍم وينٍن لٍن الرذور بوَ غامق  -1

أ
ا

وهجيري لذلم يؾػف الوبات وثنٍن الشبائؿ ؽػيفي وفَ شالة اإلغابي الطديدى ل 
 يدمر الوبات   
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مراض الففريي والصطرييثابع 
أ

ال  

وراق المٍز بالػديد من الففريات الجَ ثؤدى  -2
أ

وراق ثػاب ا
أ

ثبكع ال
إلَ ثبكػات ثظٌر غلَ ًيئة ثبكػات غفراء اللٍن ثجصٍل إلَ اللٍن 

وراق وبالجالَ يؾػف همٍ الوبات 
أ

البوَ ومع ثكدم اإلغابي ثرف ال
 ويكو إهجازي    
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مراض الففريي والصطرييثابع 
أ

ال  

خواء إرثفاع فَ  -3
أ

غفن ـرف الشيرارى وًٍ مرض ففرى يوجطر ا
 درزات الصرارى
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مراض الففريي والصطرييثابع 
أ

ال  
الويماثٍدا يجشبب ًذا المرض غن إغابة الرذور بويماثٍدا ثػكد  -4

غراؽٌا وزٍد إهجفاخات غلَ الرذور مع ثٍلف همٍ 
أ

الرذور وثنٍن ا
ا   ورالٌا وإغفراًر

أ
 الوبات وغغر شرم ا
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مراض الففريي والصطرييثابع 
أ

ال  
ٍخ ) المن  -5 مراض الفيروصيي للمٍز وإمجػاص ( من الخ

أ
يشبب هكو ال

.غػارة الوبات   
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مراض الفيروصيي
أ

 ال
مراض الجَ ثػيب مصػٍل المٍز ويوجطر ًذا  -1

أ
خفر ال

أ
ثٍرد الكمي وًٍ من ا

غراؽي فَ خفٍط خؾراء داهوة 
أ

المرض غن ـريق شطرة المن وثجمدو ا
وراق 

أ
غواق ال

أ
.اللٍن غلَ ا  
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مراض الفيروصييثابع 
أ

ال  
مراض الفيروصيي الجَ ثػيب المٍز  -2

أ
الجبرلض وًٍ من ال  
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