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 Ralstonia solanacearum



)6وفقا للمعیار (محتویات الخطة   
 تعریف الغرض 

نظام المسح لغرض الكشف عن اآلفات وتوفیر المعلومات "
ناطق خالیة من آفة العفن البني في مالستخدامھا في إنشاء 

" البطاطس   

 

والتي نخصھا ھنا للعفن البني ) المناطق الخالیة من اآلفات(
للبطاطس كخیار من خیارات إدارة المخاطر للحصول على شھادة 

 الصحة النباتیة لتتواكب مع شروط التصدیر لالتحاد األوروبي



 تعریف اآلفة المستھدفة
 بكتیریا العفن البني في البطاطس

«Ralstonia solanacearum» 

 

 

 

 



 تعریف النطاق
المناطق المستصلحة الجدیدة : المنطقة الجغرافیة

فى محافظات اإلسكندریة والبحیرة والشرقیة 
.واإلسماعیلیة والمنوفیة وأسوان   

نظام آلي حدیث : نظام اإلنتاج  

 

موسم الشتاء وموسم الصیف: موسم الزراعة  



 المناطق المستصلحة الجدیدة 



 

ھذه المناطق یتم رفعھا على خرائط تحدد الموقع والحدود ومعلومات 
تفصیلیة عن كل منطقة بما فى ذلك انظمة الرى واسماء القرى 

 والمزارع

التتبع تم اعطاء كل وحدة انتاجیة رقم كودى فرید لتسھیل عملیات ی
 والحصر فى حالة وجود مشكالت

 





 

:تتضمن ھذه الخرائط معلومات تفصیلیة عن     

تاریخ المنطقة السطح           مساحة          الكودى االسم   

الرى                          الحدودنظام               التربة نوع   

السابقةاالصابات المرضیة عدد المزارع                

التى تم اجراؤھا على التربة والحشائش والمیاهاالختبارات   

التى تم تصدیرھاالمنتجات   

معلومات اخرى ضروریةاى   









 تحدید التوقیت
: المواعید  

. یولیو وأغسطس: قبل الزراعة   
. یوما 90، 75، 60عند أعمار : آثناء فترات النمو   

العدوى / مایو لتحدید  -في أبریل: ما بعد الحصاد
 الكامنة
ینبغي إجراء المسوحات للكشف مرة من كل :  التتبع

وینبغي أن تتضمن مسوحات الكشف أیضا مناطق . عام
إنتاج البذور التي تقع في المناطق الزراعیة المعدة 

  



 تحدید السلع المستھدفة
والحشائش ) أساسا البطاطس(المحاصیل الباذنجانیة 

 الضارة
 

 



 االساس إالحصائي
٪ من وحدات اإلنتاج 100: مسح ما قبل التأسیس

) بیفوت/ أحواض (  

طن  25درنة لكل  200: تقاوي البطاطس  

درنة  500: العینات الممثلة: حصر او مسح الدرنات
. درنة للفدان  200فدان أو  5لكل   



 منھجیة الدراسة
 الطرق المتبعة في المسح

تعتمد على طرق أخذ العینات والنتائج المتحصل علیھا معملیا من 
:خالل  

) المسح ما قبل زراعة المحاصیل(رصد الممرض في غیاب المحصول   

) المسح آثناء فترات النمو (محصول البطاطس مراقبة •   

المسح ما بعد (رصد  الدرنات المصابة بعد حصاد المحاصیل • 
)الحصاد  

 



 .بدء فعالیات المشروع  بإنشاء المناطق المؤھلة 1997
 حصر وإنشاء المناطق الخالیة من مرض العفن البنى 

 .فى البطاطس
 .المراقبة الدوریة ومتابعة وصیانة المناطق الخالیة

 

حصر مشروع 
ومراقبة مرض 
العفن البنى فى 

 البطاطس
 



 إجراءات التشخیص
یجب أن یتم تشخیص العفن البني في درنات التقاوي او 

في بطاطس المائدة أوالطماطم أو العوائل النباتیة األخرى 
من خالل أعراض العفن البني علي الدرنات أو الذبول 

البكتیري علي المجموع الخضري على أساس 
/  98/57توصیاتاالتحاد األوروبي  EC 

 



نقطة االتصال، مثال (إجراءات التقریر 
)اإلبالغ،،،  

 

مع (أستنادا إلى النتائج المتحصل علیھا، و الخرائط 
GPSمعلومات  بما في ذلك جمیع المناطق الخالیة ) 

 التي تم تسجیلھا وجعلھا متاحة للبلدان المستوردة



ألف فدان خالیة من بكتیریا العفن  500     
 البني

«Ralstonia solanacearum  
زیادة صادرات مصر لجمیع دول العالم من 

الف طن  680بطاطس المائدة حیث بلغت 
مصدرة من مناطق خالیة من بكتیریا العفن 

 البني   

للمسح والمراقبةالنتائج اإلیجابیة   
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