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 مقدمة
 يحتوى على تقرير سبق اصدارة          (TR/CLAES/252/2002.11)هذا التقرير     

(TR/CLAES/236/2002.3)         بعد مراجعته بالمعمل المرآزى للنظم الخبيرة 
ليتطابق مع القاعدة المعرفية الموجودة بالنظام الخبير لتشخيص آفات                

ضمن    الطماطم والطماطم الشيرى والذى تم اصداره تحت النوافذ العربية                    
النظام الخبير لتشخيص وعالج آفات الطماطم والشيرى طماطم االصدارة رقم                

  2002 الصادرة فى يناير    4
 

وقد تم اصدار هذا التقرير بهدف مراجعة ما يحتويه من معرفة بواسطة الخبراء               
المختصين بالمعاهد البحثية المختصة بمرآز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة                  

وبالتالى توثيق المعرفة الخاصة بالنظام الخبير لتشخيص             واستصالح االراضى    
 . آفات الطماطم والطماطم الشيرى      

 . الخبير 
 

وتوضح التقسيمات التالية سبعة مجموعات من اآلفات الربعة وخمسون آفة                
 .يستطيع النظام الخبير تشخيصها    

 
 االمراض الفسيولوجية      .1

 العطش   1.1
 : االعراض

 ضر داكنأخ: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 ذابلة أو  ضئيلة الحجم: ظهر األوراق م   
 

 رى غير منتظم   1.2
 : االعراض

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 شكل وجه القطة أو شروخ عميقة: الة الثمارح   
 

 زيادة الرى   1.3
 : االعراض

 بنى أو بنفسجى أو أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 طبيعى: ظهر األوراق م   
 كل الورقة: عراض بالورقةكان األم   
 مرتفع: طوبة التربةر   

 
 الصقيع    1.4

 اصابة منخفضة: اوال
 : االعراض

 بنىأو  بنفسجى: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 منخفضة: درجة الحرارة   
  األوراقبعض: وضع األوراق المصابةم   

 اصابة مرتفعة: ثانيا 
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 : االعراض
 بنىو أ بنفسجى: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 منخفضة: درجة الحرارة   
 كل األوراق: وضع األوراق المصابةم   

 
 اصابة آيماوية    1.5

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أقل من اربعة ايام: تاريخ اخر رشة بمبيد   

 بنىأو  أبيض: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 محروقة:  األوراقىكل البقع علش   

 الحالة الثانية 
 أقل من اربعة ايام: ة بمبيدتاريخ اخر رش   
 احتراق الحواف: ظهر األوراقم   

 
 زيادة ملوحة  1.6

 : االعراض
 أخضر داكنأو  أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 انثناء و احتراق الحواف: ظهر األوراق م   
 من أسفل ألعلى: تجاه تلون األوراقا   
 متقزم: كل الساقش   
 كثيرة العدد: الة األزهارححلة االثمار تكون إذا كانت مرحلة النبات هى مر   

 
 زيادة نتروجين   1.7

 : االعراض
 أخضر داكن: ون األوراق الغير طبيعي ل   
 األوراق السفلى: وضع األوراق المصابةم   
 مرحلة االثمار : مرحلة النبات إذا كانت    

 أصفر على أكتاف الثمرة: لونهايكون 
  العددقليلة: الة األزهارحوتكون 

 
 

 لسعة الشمس    1.8
 : االعراض

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 أبيض  أو    المعرض للشمس لونه رمادىجزء الثمرة: لون الثمار   

 مرتفعة: درجة الحرارة   
 

  المنجنيز   نقص  1.9
 : االعراض

 أصفر: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 صغيرة:  األوراقىكل البقع علش   
 األوراق العليا :وضع األوراق المصابةم   

 

                                                                                                                                  TR/CLAES/252/2002.11 4



 
  الماغنيسوم   نقص  1.10

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر و لكن العرق الوسطى مازال أخضر: ون األوراق الغير طبيعي ل   
 األوراق السفلى: وضع األوراق المصابةم   

 الحالة الثانية 
 أصفر: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 كبيرة:  األوراقىكل البقع علش   
 األوراق السفلى: ألوراق المصابةوضع ام   
 بين العروق: مكان البقع على األوراق    

 
  الزنك  نقص  1.11

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر و لكن العرق الوسطى مازال أخضر: ون األوراق الغير طبيعي ل   
 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم   

 الحالة الثانية 
 أصفر: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 كبيرة:  األوراقىكل البقع علش   
 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم   
 بين العروق: مكان البقع على األوراق    

 
  البورون   نقص  1.12

 : االعراض
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 موت البراعم: حالة الثمار   

 
  النيتروجين    نقص  1.13

 : االعراض
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 كل األوراقأو معا األوراق الوسطى واألوراق السفلىأو األوراق السفلى: وضع األوراق المصابةم
 كل الورقة: مكان االعراض بالورقة   
 من أسفل ألعلى: اتجاه تلون االوراق   

 
  الكالسيوم    نقص  1.14

 : االعراض
 الحالة االولى 

 ليس فى مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 شكل الفنجان و احتراق الحواف: اق ظهر األورم   

 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 موت الثمار الصغيرةأو  الطرف الزهرى متعفن: حالة الثمار   
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 شكل الفنجان و احتراق الحواف: ظهر األوراق م   
 ااألوراق العلي: وضع األوراق المصابةم

 
  البوتاسيوم   نقص  1.15

 : االعراض
 الحالة االولى 

 ليس فى مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 كل األوراقأو معا األوراق الوسطى واألوراق السفلىأو األوراق السفلى: وضع األوراق المصابةم
 حواف الورقة: مكان االعراض بالورقة   

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 أخضر على أكتاف الثمرة: لون الثمار   
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 كل األوراقأو معا األوراق الوسطى واألوراق السفلىأو األوراق السفلى: وضع األوراق المصابةم
 حواف الورقة: مكان االعراض بالورقة   

 
  الفسفور   نقص  1.16

 : االعراض
 بنفسجى:  األوراق الغير طبيعي ونل   

 كل األوراقأو  معا األوراق الوسطى واألوراق العلياأو األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم

 السطح السفلى: مكان االعراض بالورقة   
 من أعلى ألسفل: اتجاه تلون االوراق   

 
  الحديد   نقص  1.17

 : االعراض
 أصفر ليمونى: ون األوراق الغير طبيعي ل   

  األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم
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 االمراض البكتيرية      .2
 التبقع البكتيرى      2.1

 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 أسود: لون البقع على الثمار   
 غير منتظمة: شكل البقع على الثمار   
 سوداء محاطة بهالة بيضاء: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 لحالة الثانيةا 
  ليست فى مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 سوداء محاطة بهالة بيضاء: وجد بقع على األوراق لونها ت                                  
 

 التقرح البكتيرى     2.2
 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 ل الثمارسائل لزج داخ الغير طبيعية الثمارحالة    
 عين الطائر: شكل البقع على الثمار   
  أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 سائل لزج داخل الثمار الغير طبيعية الثمارحالة    
 عين الطائر: شكل البقع على الثمار   
 ذابلة: شكل األوراق الغير طبيعي    

 الثالثةالحالة  
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعي ل   
 متقرحة: وجد بقع على الساق شكلها ت   

 الحالة الرابعة 
 ذابلة: شكل األوراق الغير طبيعي    
 متقرحة: وجد بقع على الساق شكلها ت   
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 ةاالمراض الفيروسي     .3
 

 تجعد أوراق الطماطم األصفر الفيروسى          3.1
 : االعراض

 مجعد: ظهر األوراق م   
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   

 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم
 متقزم: حالة النبات 

 
 موزيك الطماطم الفيروسى      3.2

 : االعراض
 مزركش أخضر شاحب مع أخضر داكن: ون األوراق الغير طبيعيل   

 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم
 متقزم: حالة النبات 

 12، 11، 10، 2، 1: أشهر االصابة 

 
 التخطيط الفيروسى     3.3

 : االعراض
 الحالة االولى 

 ميتة أنسجة و بنى: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 صغيرة:  األوراقىكل البقع علش   

 الحالة الثانية 
 خطوط: وجد بقع على الساق شكلها ت   
 بنى:  الساقىلون البقع عل   

 
 

 الذبول المتبقع الفيروسى       3.4
 : االعراض
 حالة االولىال 

 ميتة أنسجة: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 صغيرةجداأو  صغيرة:  األوراقىكل البقع علش   

 أصفرأو  نحاسى: ون األوراق الغير طبيعيل   

 كل األوراق: وضع األوراق المصابةم

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 أصفر: البقع على الثمار لون    
 حلقات: شكل البقع على الثمار   
 ملونة : الثمارنوع    

 
 موزيك الخيار الفيروسى      3.5

 : االعراض
 ابرية: ظهر األوراق م   
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 االمراض الفطرية     .4

 تبقع األوراق األلترنارى       4.1
 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمارليست : مرحلة النبات    
 سوداءبنية بها مناطق : وجد بقع على األوراق لونهات   

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 بنى: البقع على الثمار لون    
 كبيرة: شكل البقع على الثمار   
 ثمار ملونة : الثمارنوع    
 بنية بها مناطق سوداء: وجد بقع على األوراق لونهات   

 
 البياض الدقيقى      4.2

 : االعراض
 أصفر: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 أبيض:  األوراق لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 
 الندوة المبكرة     4.3

 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمارليست : مرحلة النبات    
 بنية بها مناطق سوداء: وجد بقع على األوراق لونهات   

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 ع حلقات سوداءرمادى م: البقع على الثمار لون    
 ثمار ملونة : الثمارنوع    
 بنية بها مناطق سوداء: وجد بقع على األوراق لونهات   

 
 

 الذبول  4.4
 : االعراض
 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل  

 ذابلة: ظهر األوراق م   
 بنى و ممتد للساق: ون الجذور من الداخل ل  

 متوسطأو  مرتفع: رطوبة التربة   

 
 

 خرة الندوة المتأ    4.5
 : االعراض
 الحالة االولى 

 متهالكة: ظهر األوراق م   
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 منخفضةأو  متوسطة: درجة حرارة المناخ    

 مرتفعة: الرطوبة النسبية للمناخ    
 
 

 الحالة الثانية 
 بنية محاطة بهالة صفراء: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 ىبنفسجأو  رمادى:  األوراق لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 منخفضةأو  متوسطة: درجة حرارة المناخ    

 مرتفعة: الرطوبة النسبية للمناخ    

 الحالة الثالثة 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 منقوعة بالماء: البقع على الثمار شكل    

 بنفسجىأو  رمادى:  الثمار لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 ضةمنخفأو  متوسطة: درجة حرارة المناخ    

 مرتفعة: الرطوبة النسبية للمناخ    
 
 

 عفن الجذور    4.6
 : االعراض

 ذابلة: ظهر األوراق م   

 القشرة الخارجية يمكن نزعها بسهولةأو  متعفنة: شكل الجذور   

 متوسطأو  مرتفع: رطوبة التربة   
 

 العفن الرمادى    4.7
 : االعراض
 الحالة االولى 

 رمادى: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 معظم الورقةأو  حواف السطح السفلى: مكان البقع على األوراق    

 أخضر زيتونىأو  رمادى:  األوراق لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 مرحلة االثمار : مرحلة النبات إذا كانت    

 أخضر زيتونىأو  رمادى:  الثمار لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 الحالة الثانية 
 أخضر زيتونىأو  رمادى: ق لونها وجد بقع على السات   

 
 

 عفن األوراق    4.8
 : االعراض
 الحالة االولى 

 أسود قطيفىأو  رمادى: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 معظم الورقةأو  حواف السطح السفلى: مكان البقع على األوراق    

 مرحلة االثمار : مرحلة النبات إذا كانت    

 أسود قطيفىأو  رمادى: لونها الثمار ىتوجد نموات فطرية عل   
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 الحالة الثانية 
 أسود قطيفى:  األوراق لونهاىتوجد نموات فطرية عل   
 مرحلة االثمار : مرحلة النبات إذا كانت    

 أسود قطيفىأو  رمادى:  الثمار لونهاىتوجد نموات فطرية عل   

 الحالة الثالثة 
 فىأسود قطيأو  رمادى: وجد بقع على الساق لونها ت   

 
 

 عفن الساق األبيض       4.9
 : االعراض
 الحالة االولى 

 ذابلة: ظهر األوراق م   

 سوداء داخل الساقأو نمو أبيض مع جسيمات بنية : كل الساقش   

 بنى خشبى: لون الساق الغير طبيعى   
 نمو أبيض مع جزئيات سوداء: شكل الجذور   

 الحالة الثانية 
 أبيض: وجد بقع على الساق لونها ت   

 
 األنثراآنوز   4.10

 : االعراض
 الحالة االولى 

 بنى فاتح محاط ببنى غامقأو  لون الرماد محاطة ببنى غامق: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 مغزليةأو  دوائر كبيرة: شكل البقع على األوراق    

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 فنةعأو  مائية: البقع على الثمار شكل    

  بنى فاتحأو  رمادى: لون البقع على الثمار   

 الحالة الثالثة 
 رمادى محاط ببنى غامقأو  بنى فاتح محاط ببنى غامق: وجد بقع على الساق لونها ت   

 كبيرة: بقع الساق شكلها    
 

 تبقع رأس المسمار     4.11
 : االعراض
 الحالة االولى 

 ليست مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 بنية بها مناطق سوداء:  بقع على األوراق لونها وجدت   

 الحالة الثانية 
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 بنى: لون البقع على الثمار   
 صغيرة: البقع على الثمار شكل    

 ثمار خضراءو  ثمار ملونة: مكان البقع على الثمار   

 ءبنية بها مناطق سودا: وجد بقع على األوراق لونها ت   
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 االآاروسات    .5
 العناآب   5.1

 : االعراض
 الحالة االولى 

 مغطاة بخيوط عنكبوتية: ظهر األوراق م   

 الحالة الثانية 
 مكرمش: ظهر األوراق م   

 أبيضأو  بنىأو  أصفر: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 منقطة:  األوراقىكل البقع علش   
 السطح العلوى: مكان البقع على األوراق    

 
 

  شيرى- اروس صدأ  الطماطم   أآ 5.2
 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 تشققات خفيفة:  الغير طبيعية الثمارحالة    
 نحاسى:  الغير طبيعي الثمارون ل   

 الحالة الثانية 
 انحناء قمة الورقة ألعلى: ظهر األوراق م   
 لمعان فضى: ون األوراق الغير طبيعيل   
 من أعلى ألسفل: اتجاه تلون االوراق   

 الحالة الثالثة 
 ذابلة: ظهر األوراق م   
 نحاسى: ون األوراق الغير طبيعيل   
 من أعلى ألسفل: اتجاه تلون االوراق   
 تشققات: كل الساقش   
 نحاسى: لون الساق الغير طبيعى   

 
  طماطم - أآاروس صدأ  الطماطم    5.3

 : االعراض
 الحالة االولى 

 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 تشققات خفيفة:  الغير طبيعية الثمارحالة    
 نحاسى:  الغير طبيعي الثمارون ل   

 الحالة الثانية 
 انحناء قمة الورقة ألعلى: ظهر األوراق م   
 لمعان فضى: ون األوراق الغير طبيعيل   
 من أعلى ألسفل: اتجاه تلون االوراق   

 الحالة الثالثة 
 ذابلة: ظهر األوراق م   
 نحاسى: ون األوراق الغير طبيعيل   
 تشققات: كل الساقش   
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 نحاسى: لون الساق الغير طبيعى   
 حقل مشكوف: إذا كان نوع الحقل    
 من أسفل ألعلى: اتجاه تلون االوراقيكون     

 صوب: إذا كان نوع الحقل    
 من أعلى ألسفل: اتجاه تلون االوراقيكون     

 
 الحشرات   .6

 صانعات األنفاق       6.1
 : االعراض

 بنفسجى أو بنى أوأبيض: وجد بقع على األوراق لونها ت   

 خيوط متعرجة فى نهايتها توجد يرقة أو عذراء:  األوراقىكل البقع علش   

 
 المن  6.2

 : االعراض
 )منخفضةإصابة ( الحالة االولى 

 مجعد: ظهر األوراق م   
 رأصف: ون األوراق الغير طبيعيل   

 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم

 )مرتفعةإصابة (الحالة الثانية  
 مجعد: ظهر األوراق م   

 يوجد ندوة عسلية على األوراق  و أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   

 األوراق العليا: وضع األوراق المصابةم

 
 الذبابة البيضاء       6.3

 : االعراض
 )منخفضةإصابة ( الحالة االولى 

 أصفر فضى: جد بقع على األوراق لونها وت   
 صغيرةجدا:  األوراقىكل البقع علش   
 السطح السفلى: مكان البقع على األوراق    

 )مرتفعةإصابة (الحالة الثانية  
 أصفر فضى: وجد بقع على األوراق لونها ت   
 صغيرةجدا:  األوراقىكل البقع علش   
 فلىالسطح الس: مكان البقع على األوراق    
 يوجد ندوة عسلية على األوراق: ون األوراق الغير طبيعيل   

 
 النطاطات    6.4

 : االعراض
 ثقوب غير منتظمة: ظهر األوراق م   
 حواف الورقة : مكان االعراض بالورقة   

 
 فراشة درنات البطاطس      6.5

 : االعراض
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 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    

 أسود أو بنى: لون البقع على الثمار   

 عنق الثمرة: كان البقع على الثمارم   

 
 دودة ورق القطن    6.6

 : االعراض
 ثقوب صغيرة على األوراق أو ثقوب على األوراق: ظهر األوراق م   

 منتشرة: مكان االعراض بالورقة   

 
 دودة ثمار الطماطم    6.7

 : االعراض
 مرحلة االثمار: مرحلة النبات    
 ثقوب فى الثمار: حالة الثمار   
 أخضر: ارنوع  الثم   
 قليلةالعدد: حالة  االزهار   

 
 جاسيد  6.8

 : االعراض
 أحمر أو بنى أوأصفر : وجد بقع على األوراق لونها ت   

 حواف الورقة: مكان البقع على األوراق    

 
 الحفار   6.9

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 يمكن نزعه بسهولة: النبات حالة    
 قطع يوجد: جذور الشكل    
  اثار لسير الديدانيوجد: التربة    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 يمكن نزعه بسهولة: النبات حالة    
 قطع يوجد: الجذور شكل    
  اثار لسير الديدانيوجد: التربة    

 
 الدودة القارضة    6.10

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: غير طبيعيون األوراق الل   
 منحنى: النبات حالة    
 يوجد قطع بالقرب من سطح التربة: الساق شكل    
 شكل دائرى أسود أو أبيض: وصف اليرقة    
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 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 منحنى: النبات حالة    
 يوجد قطع بالقرب من سطح التربة: الساق شكل    
 شكل دائرى أسود أو أبيض: ة وصف اليرق   

 
 الجعال   6.11

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 قطع يوجد: الجذور شكل    
 أبيض أو أبيض مصفر و يشبه الجمبرى: وصف اليرقة    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 قطع يوجد: الجذور شكل    
 أبيض أو أبيض مصفر و يشبه الجمبرى: قة وصف الير   

 
 الديدان السلكية      6.12

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 قطع يوجد: الجذور شكل    
 صفراء و جسمها مقسم الى حلقات: وصف اليرقة    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 قطع يوجد: الجذور شكل    
 صفراء و جسمها مقسم الى حلقات: وصف اليرقة    

 
 النيماتودا    .7

 نيماتودا تقرح الجذور      7.1
 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 تقرحات: الجذور شكل    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 تقرحات: الجذور شكل    
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 نيماتودا تعقد الجذور       7.2

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 عقد على الجذور: الجذور شكل    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 عقد على الجذور: الجذور شكل    

 
 النيماتودا الكلوية      7.3

 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   

 القشرة الخارجية يمكن نزعها بسهولة و الجذور متسخة: الجذور شكل    
 

 الثانية الحالة  
 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   

 القشرة الخارجية يمكن نزعها بسهولة و الجذور متسخة: الجذور شكل    

 نيماتودا التقصف      7.4
 : االعراض
 الحالة االولى 

 أصفر: ون األوراق الغير طبيعيل   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 قمة الجذور متوقفة عن النمو و منتفخة: الجذور شكل    

 
 الحالة الثانية  

 ذابلة: مظهر األوراق الغير طبيعي   
 كل األوراق: مكان االعراض بالورقة   
 قمة الجذور متوقفة عن النمو و منتفخة: الجذور شكل    
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