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نانهمــز بــه عنــوان یــک رشکــت بیــن املللــی بــا بیــش از 100 ســال قدمــت و همچنیــن بیــش از 2000 
ــا مــی باشــد کــه  ــا کیفیــت بــذور در دنی نفــر متخصــص، یکــی از بزرگرتیــن تولیــد کننــدگان ارقــام ب
ــن  ــا فعالیــت دارد. در حــال حــارض ای ــده ســبزی و صیفــی دنی ــد کنن در متــام کشــورهای اصلــی تولی
رشکــت بــا در اختیــار داشــن بخــش هــای تحقیقاتــی و مــزارع آزمایشــی فــراوان، تولیــد بــذور بســیار 
ــا کیفیــت در 25 محصــول ســبزی و صیفــی را در ســبد خــود دارد. ایــن رشکــت در ســال 2018 بــه  ب
ــا 155 ســال قدمــت و بیــش از 120 هــزار نفــر  رشکــت BASF، بزرگرتیــن رشکــت شــیمیایی جهــان ب

پرســنل پیوســت.
رشکــت ب آ اس اف - نانهمــز عــاوه بــر تولیــد ارقــام و بــذور بــا کیفیــت و منطبــق بــا نیــاز بــازار؛ خــود 
را متعهــد بــه ارایــه خدمــات بهــرت بــه مشــرتیان در راســتای موفقیــت هــر چــه بیشــرت آنهــا بــه عنــوان 

رشکای تجــاری خــود مــی دانــد.
ــا کیفیــت     رســالت ایــن رشکــت در جهــت حامیــت از مشــرتیان خــود، تولیــد و ارایــه بــذور بســیار ب
بــر اســاس نیــاز بــازار و رشایــط آب و هوایــی هــر منطقــه و بــا هــدف تولیــد و فــروش بهــرت محصــوالت 
مــی باشــد کــه ایــن امــر بــه واســطه نیروهــای متخصــص بیــن املللــی و بومــی در هــر منطقــه و تیــم 

هــای جداگانــه بــرای هــر محصــول امــکان پذیــر گردیــده اســت.
تــاش در نیــل بــه اهــداف و ارزش گــذاری هــای فــوق، ایــن رشکــت را در میــان چهــار رشکــت بــزرگ 

بیــن املللــی تولیــد کننــده بــذور ســبزی و صیفــی قــرار داده اســت.
امــا آنچــه ایــن رشکــت را از ســایر رشکــت هــای مشــابه متامیــز مــی ســازد، توجــه بیشــرت بــه روابــط 
اجتامعــی اســت. پایــه هــای موفقیــت ایــن رشکــت بــر اســاس وجــود روابــط صمیمــی و نزدیــک بــا 

مشــرتیان، رشکای تجــاری و تشــکیل تیــم هــای تخصصــی محصــوالت قــرار دارد.
ایــن رشکــت بــر ایــن بــاور اســت بــا همــکاری مشــرتیان و رشکای تجــاری خــود قــادر خواهــد بــود تــا 

کیفیــت زندگــی آحــاد جامعــه را بــا محصــوالت ســامل، مناســب و خــوش طعــم ارتقــاء بخشــد.

معرفی 
شرکت ب آ اس اف - نانهمز
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ــف رشوع  ــذور مختل ــروش ب ــه ف ــود را در زمین ــت خ ــادی فعالی ــال 2001 می ــه در س ــن مجموع ای
ــاورزی  ــه کش ــه جامع ــه" ب ــاب خاورمیان ــذر آفت ــوان "ب ــا عن ــام ب ــادی رس ــال 200۶ می ــرد و در س ک
ــر  ــتانداردهای معت ــا اس ــته ت ــاش داش ــواره ت ــه هم ــاب خاورمیان ــذر آفت ــت ب ــد. رشک ــی گردی معرف
جهانــی را در کلیــه حوزه هــای فعالیــت خــود از جملــه ارتقــاء ســامت جامعــه و ارائــه ارقــام 
بــا کیفیــت اعــامل منایــد کــه دســتاورد آن اخــذ منایندگــی برخــی از رشکــت هــای بیــن املللــی 
 صاحــب نــام در عرصــه کشــاورزی جهــان ماننــد رشکــت ب آ اس اف - نانهمــز بــوده اســت.

در حــال حــارض مدیریــت ایــن مجموعــه بــا همراهــی گروهــی از بهرتیــن دانــش آموختــگان 
رشــته کشــاورزی و شــبکه وســیعی از مناینــدگان فــروش، كشــاورزان پيــرو و توليــد كننــدگان 
ــران دارد. ــان ای ــن عزیزم ــاورزی رسزمی ــت کش ــه صنع ــت ب ــتای خدم ــری در راس ــاش واف ــاء، ت  نش

ایــن رشکــت افزایــش دانــش فنــی کارشناســان، همراهــی مناینــدگان معتــر، ارتبــاط مــداوم و نزدیــک 
ــدار و افزایــش کمــی و کیفــی و  ــق در توســعه پای ــی را راهــکاری عمی ــا کشــاورزان و خــرگان محل ب
ســودآوری بیشــرت محصــوالت کشــاورزی مــی دانــد، از همیــن رو در راســتای نیــل بــه  ایــن اهــداف، 
همــواره تــاش دارد تــا ســبدی از بهرتیــن و بــا کیفیــت تریــن ارقــام را در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار 

دهــد .

معرفی 
شرکت بذر آفتاب



۶

تاریخچه گوجه فرنگی

گوجــه فرنگــی گیــاه بومــی جنــوب مکزیــک اســت کــه پــرورش آن از حــدود پانصــد ســال پیــش از 

نیرویــی  فرنگــی  دانه هــای گوجــه  بودنــد  کــه  بــاور  ایــن  بــر  بومیــان مکزیــک،  میــاد رشوع شــد. 

ــرد. ــا ب ــه اروپ ــاه را ب ــن گی ــه ای ــود ک ــردی ب ــد. کریســتف کلمــب در ســال  14۹3 نخســتین ف ــی دارن ماورای

در ایــن دوره، مــردم معتقــد بودنــد گوجــه فرنگــی ســمی اســت، امــا واقعیــت ایــن بــود کــه اروپایی هــای 

ــی، رسب  ــه فرنگ ــود در گوج ــیدیته موج ــه اس ــد ک ــس رسب می خورن ــقاب هایی از جن ــد آن را در بش ثرومتن

بشــقاب ها را خــارج کــرده و همیــن باعــث مــی شــد بســیاری بــر اثــر مســمومیت بــا رسب جــان خــود را از 

دســت بدهنــد و بازمانــدگان گوجــه فرنگــی را مقــر ایــن اتفــاق معرفــی مــی کردنــد.

ــام رابــرت گیــن جانســون در نیوجرســی زندگــی مــی کــرد کــه گوجــه فرنگــی پــرورش مــی داد  ــه ن مــردی ب

و اعتقــاد داشــت کــه آن هــا ســامل هســتند. او بذرهــای گوجــه فرنگــی را از آمریــکای جنوبــی گرفتــه بــود و 

بــرای نشــان دادن ســامتی ایــن محصــول و رد ایــن شــایعات، در حضــور مــردم، اقــدام بــه خــوردن گوجــه 

فرنگــی کــرد. وقتــی جانســون بــرای اولیــن بــار دندان هــای خــود را درون گوجــه فرنگــی فــرو بــرد، مــردم از 

شــوک، بــه خــود لرزیــده و حتــی عــده ای غــش کردنــد!. امــا پــس از زنــده مانــدن جانســون در پــی ایــن 

ماجراجویــی، مــردم بــا خیــال راحــت رشوع بــه خــوردن گوجــه فرنگــی منــوده و حتــی تعــدادی از مــردم 
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رشوع به پرورش گوجه فرنگی منودند. 

پــس از ورود گوجــه فرنگــی بــه اروپــا، کــم کــم ایــن گیــاه جهانــی شــد و بــه آســانی 

مــورد مقبولیــت قــرار گرفــت و در بســیاری از کشــورها کاشــته شــد. از آنجــا کــه ارقــام 

اولیــه ریــز و زرد رنــگ بودنــد، بــا نــام pomo d’oo بــه معنــی ســیب طایــی نامیــده 

مــی شــدند. واژه tomato در زبــان انگلیســی از واژه اســپانیایی tomate گرفتــه شــده 

کــه ایــن کلمــه نیــز از زبــان رسخ پوســت های بومــی مکزیکــی گرفتــه شــده  اســت.

ــه  ــورد ورود گوج ــد. در م ــران آورده ش ــه ای ــار ب ــی در دوره قاج ــه فرنگ ــراً گوج ظاه

فرنگــی بــه ایــران دو نظریــه وجــود دارد: گروهــی اعتقــاد دارنــد کــه نخســتین بــار  از 

طریــق ترکیــه و ارمنســتان وارد ایــران شــد و بــه همیــن دلیــل بعضــی بــه آن "بادمجــان 

ارمنــی" مــی گفتنــد، و در مقابــل برخــی معتقدنــد کــه شــخصی بــه نــام معیراملاملــک 

بذرهــای گوجــه فرنگــی را بــرای نخســتین بــار از فرانســه بــه ایــران  آورده و ســپس آنهــا 

را در زمین هــای بــاغ فــردوس کاشــت.

در حال حارض کشورهایی مانند چین، آمریکا، هند، ترکیه و ایتالیا از بزرگرتین تولید کنندگان گوجه فرنگی در دنیا هستند. ایران هفتمین کشور دنیا از نظر 

میزان تولید گوجه فرنگی است. نام علمی گوجه فرنگی Solanum lycopersicum می باشد. هامنطور که گفته شد، اسپانیایی ها اولین افرادی بودند که 

گوجه فرنگی را به اروپا آوردند. هم اکنون گوجه فرنگی محبوبیت زیادی در میان مردم اسپانیا دارد که باعث شده بزرگرتین فستیوال گوجه فرنگی در این 

کشور برگزار شود. مردم شهر Buñol در منطقه والنسیا همه ساله در آخرین چهارشنبه ماه اوت، آماده می شوند تا La Tomatina، بزرگرتین جشنواره سنتی 

پرتاب گوجه فرنگی در جهان را برگزار کنند، به دلیل محبوبیت این جشنواره و حضور حدود 45000 نفر، La Tomatina اکنون یک رویداد بزرگ است که 

مقامات برای محدود کردن حضور افراد، برای آن بلیط در نظر گرفته اند. این جشنواره در سال 1۹45 پس از درگیری و نزاع خیابانی در نزدیکی یک فروشگاه 

سبزیجات در شهر Buñol آغاز شد و آنقدر برای جوانان این شهر جذاب بود که سال بعد خودشان گوجه فرنگی را از خانه آورده و در خیابان ها به سمت 

هم پرتاب کردند. در این جشنواره از گوجه فرنگی های ارزان و نامرغوب استفاده می شود تا رشکت کنندگان احساس عذاب وجدان به علت اتاف منابع غذایی 

را نداشته باشند. 
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بلـــوکی  )۴ گــرد   )۳ پـهـــن  کـمــی   )۲ پـهـــن   )۱

۵( قلبی شکل ۶( استوانه ای ۷( گالبی شکل ۸( تخم مرغی

شکل های 
مختلف  گوجه فرنگی



۹

معرفی
ارقام گوجه فرنگی

بــا توجــه بــه رشایــط مختلــف محیطــی 

و نحــوه مدیریــت مزرعــه ، ویژگــی 

ارقــام ممکــن اســت در مــزارع مختلف 

دچــار تغییــرات کمــی شــود.

از ایــن رو بهرتیــن روش بــرای انتخــاب 

ــت  ــام کش ــه، انج ــر منطق ــام در ه ارق

آزمایشــی در ســطح کــم برای نخســتین 

بــار و ســپس انتخــاب هوشــیارانه رقــم 

بــرای کشــت انبــوه میباشــد.
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رقم هیبرید 6189 
)فضای باز(

واریته میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب

میوه بلوکی مایل به گرد با وزن متوسط 130 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(

میوه قرمز بسیار خوش رنگ همراه با یکنواختی شکل و رنگ )هم رسی(
عملکرد باال

بریکس باال )5 - 5/2(
مناسب برای تازه خوری و مصارف صنعتی )پروسسینگ(

)Fol 0/1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم

Sun 6189 F1
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واریته میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب
میوه بلوکی مایل به گرد با وزن متوسط 140 تا 160 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(
میوه قرمز بسیار خوش رنگ همراه با یکنواختی شکل و رنگ )هم رسی(
عملکرد باال
بریکس باال )5 - 5/2(
مقاوم به مناطق گرم
مناسب برای تازه خوری و مصارف صنعتی )پروسسینگ(
)Fol 0/1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم
)Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید 6108 
)فضای باز(

Sun 6108 F1
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Firmont F1

واریته زودرس تا میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب

میوه بلوکی با وزن متوسط  120 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(

میوه قرمز بسیار خوش رنگ و بسیار یکنواخت
عملکرد باال

 )Fol 0/1,2( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم
ToMV و ویروس

)Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید فرمونت 
)فضای باز(
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واریته زودرس تا میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب
میوه بلوکی با وزن متوسط 120 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال و دارای یکنواختی شکل )مناسب برای صادرات(

 میوه قرمز بسیار خوش رنگ 
سازگاری خوب با انواع  آب و هوا 
عملکرد باال

متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم )Va,Vd( و فوزاریوم)Fol 0/1( و 
 TYLCV ، ToMV , TSWV ویروس های
)Ma,Mi,Mj( متحمل  به نماتد

رقم هیبرید ناسادت 
)فضای باز(

Nasadette F1
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رقم هیبرید یارادت 
)فضای باز(

Yaradette F1

واریته زودرس تا میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب

میوه بلوکی با وزن متوسط 120 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(

میوه قرمز بسیار خوش رنگ همراه با یکنواختی شکل
عملکرد باال

،)Fol 0/1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم
ToMV , TSWV ، TYLCV ویروس های

)Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد
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واریته میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب
میوه گرد با وزن متوسط 140 تا 160 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(
میوه قرمز بسیار خوش رنگ همراه با یکنواختی شکل
عملکرد باال
)Fol 0/1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم
)Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید لمنتین 
)فضای باز(

Lamantin F1



1۶

واریته نسبتا زودرس تا میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب

میوه کامال گرد با وزن متوسط  130 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت  با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(

میوه قرمز بسیار خوش رنگ 
عملکرد باال

مقاوم به مناطق گرم
)Fol 0,1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم

TYLCV و ویروس )Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید جودیویس 
)فضای باز(

Joudivis F1
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واریته نسبتا زودرس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب
میوه گرد با وزن متوسط 120 تا 140 گرم
میوه بسیار سفت با ماندگاری باال )مناسب برای صادرات(
میوه قرمز خوش رنگ همراه با یکنواختی سایز و شکل
 ،)Fol 0/1( و فوزاریوم )Va,Vd( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم
TYLCV و ویروس TSWV ویروس

 )Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید تاالویس 
)فضای باز(

Talavis F1
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واریته نسبتا زودرس تا میان رس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب

دارای میوه ای بلوکی با وزن 65 تا 75 گرم 
دارای میوه های بسیار سفت خوش رنگ و بدون دمگل 

هم رسی باال
مناسب برای برداشت مکانیزه و مصارف صنعتی )پروسسینگ( 

سازگاری عالی با شرایط اقلیمی 
)Fol 0/1( وفوزاریوم  )Vd,Va( متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم

 )Ma,Mi,Mj( متحمل به نماتد

رقم هیبرید َادَونس
)فضای باز(

Advance F1



1۹

واریته میان رس تا دیررس
دارای بوته با پوشش برگی مناسب
میوه بلوکی زیبا و کشیده با وزن 90 تا 95 گرم
میوه قرمز خوش رنگ با گوشت ضخیم و بدون دمگل )هم رسی(

مناسب برای برداشت مکانیزه و مصارف صنعتی )پروسسینگ( 
عملکرد عالی 
مقاومت خوب در برابر آفتاب سوختگی

متحمل به بیماری های ورتیسیلیوم )Vd,Va( و فوزاریوم )Fol 0/1( و 
شانکر باکتریایی

رقم هیبرید 6216
)فضای باز(

Sun 6216 F1
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جدول تقریبی زمان کاشت 
و برداشت گوجه فرنگی

ند
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آذربایجان

زنجان

تهران

قزوین

اردبیل

سیستان و بلوچستان

خراسان

کرمان

گلستان

برداشت

بوشهر

فارس

خوزستان

کرمانشاه

هرمزگان

همدان کاشت
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ــم  ــن عالی ــه ای ــردد ک ــی گ ــادآوری م ی

متفــاوت  رشایــط  در  اســت  ممکــن 

تشــخیص  همچنیــن  منایــد.  تغییــر 

دقیــق آفــات و بیــاری هــا بــر عهــده 

متخصصیــن گیــاه پزشــکی  مــی باشــد.

موارد 
شایع درگوجه فرنگی
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نامنوع عامل سایر عالئمعالیم در میوهعالیم در ساقهعالیم در برگنام انگلیسینام عامل
عوامل موثر بر 

افزایش شدت

باکرتی

باکرتی

باکرتی

باکرتی

باکرتی

قارچ

قارچ

پژمرده کا 

ســـیاه  های  لکـــه 

دار زاویـــه 

لکه های سیاه با 
حاشیه زرد رنگ 
روی برگ یا در 

حاشیه برگ

پایینــی  هــای  بــرگ 

ــاال  ــمت ب ــه س ــاه ب گی

و داخــل مــی پیچنــد 

و بعــدا قهــوه ای رنــگ 

ــوند  ــی ش ــرده م و پژم

ــد ــی ریزن ــی من ول

لکــه هــای کلــروزه و 

نکــروزه 

لکـه گـرد ریـز قهـوه ای 
بـا هالـه زرد

بــرش طولــی ســاقه زرد 

تــا قهــوه ای روشــن

ــر روی  لکــه بیضــی ب

ســاقه

زخــم ســیاه روی ســاقه

ــره ــدی تی ــتم آون سیس

ریـــز  هـــای  لکـــه 

روی  درشـــت  و 

و رســـیده  میـــوه 

لکه هـــای ریز روی 

مـیوه سـبز

میوه های نکروزه

لکــه هــای تیــره و 

ــه ــرو رفت ف

ــوی و  ــا حلق ــه ه لک

ــا پوشــش  ــه ب فرورفت

ســطح  در  ژالتینــی 

ــا انه

لکه های حلقوی

لکـه هـای قهـوه ای 

کوچک با حاشــیه 

ســفید 

»B i rd  e y e s «

ــه ای  ــای نقط ــه ه لک

روی ســاقه

»Black dot root«

ریشــه هــای نابجــای 

زیــاد ترشــحات زرد 

انتــــهای  از  رنــگ 

ســاقه آلــوده

رطوبـــت بـــاال و 

اســـتفاده بیش از 

کودهای  از  حـــد 

زته ا

پژمردگی باکرتیایی

لکه گرد باکرتیایی

خال زدگی باکرتیایی

شانکر باکرتیایی

نکروز پیت

شانکر آلرتناریایی 

ساقه

لکه سیاه

ترشـــحات خاکســـرتی 

رنـــگ

ترشحات خاکسرتی 

رنگ

زخـــم هـــای ایجـــاد 

ریشـــه روی  شـــده 

از  بیـــش  اســـتفاده 

حـــد از کـــود ازتـــه

 Burkholderia

solanacearum

 Xanthomonas

vesicatoria

 Pseudomonas

syringae

 Clavibacter

michiganese

 Pseudomonas

fluorecens

Alternaria

Colletotrichum

Bacterial Wilt  

Bacterial Spot  

Bacterial Speck  

Bacterial canker

Pith Necrosis

 Alternaria Stem

Canker

Anthracnose
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نامنوع عامل سایر عالئمعالیم در میوهعالیم در ساقهعالیم در برگنام انگلیسینام عامل
عوامل موثر بر 

افزایش شدت

قارچ

قارچ

قارچ

قارچ

قارچ

قارچ

قارچ

قارچ

لکــه گــرد ریز قهــوه ای 

بــا هالــه زرد

لکه هـــای نکروتیک 
رنگ  زرد  نواحـــی  با 

آن اطراف  در 

ای  دایـره  هـای  لکـه 
هـم مرکز پشـت برگ

عایـــم v شـــکل روی 

بـــرگ پوشـــیده بـــا 

ــرتی ــه خاکسـ الیـ

پوشـــش پودری سفید 

در ســـطح برگ ها

خمیدگی برگ ها

ـــره ای  ـــای دای ـــه ه لک
روی  مرکـــز  متحـــد 

ســـاقه

برجســـته  ســـاقه 
محـــل  در  چوبـــی 
خـــاک بـــا  متـــاس 

تعداد زیـادی لکه های 

تیـره  ای  قهـوه  ریـز 

بـرگ  روی  معمـوال 

تـر مسـن  هـای 

ــوی و  ــا حلقـ ــه هـ لکـ

فرورفتـــه بـــا پوشـــش 

ســـطح  در  ژالتینـــی 

آنهـــا

زخم های نکروتیک 

و  شـــدن  دفرمـــه 

ــای  ــذر هـ ــی بـ خرابـ

جوانـــه زده و نرمـــی 

ســـاقه هـــای تـــازه 

رشـــد کـــرده

زخـم هـای قهـوه ای 

زمخـت بـر روی میوه

پوشـــش خاکســـرتی در 

ـــوه محـــل اتصـــال می

کم بار می شود

لکــه هــای نقطــه ای 

ســاقه روی 

»Black dot root«

ای  دایـره  هـای  لکـه 

متحـد مرکـز در محـل 

میـوه اتصـال 

لکه سیاه

بوته میری

لکه موجی

کپک خاکسرتی

سفیدک سطحی

کپک زدگی 

گوجه فرنگی

باد زدگی

Colletotrichum

Pythium

 Alternaria

Solani

Phtophtora

Botritis cinerea

 Leveillula

taurica

Fulvia fulva

Phoma

Anthracnose

Damping Off

Early Blight

Gray Mold

 Powdery

Mildew

Late Blight

Leaf Mold
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نامنوع عامل سایر عالئمعالیم در میوهعالیم در ساقهعالیم در برگنام انگلیسینام عامل
عوامل موثر بر 

افزایش شدت

قارچ

قارچ

ویروس

ویروس

ویروس

فیزیولوژیک

بـــرگ هـــای مســـن 
هـــای  لکـــه  تـــر 
مرز  بـــا  خاکســـرتی 
ای  قهـــوه  یا  ســـیاه 
های  دانـــه  با  تیـــره 
تیـــره در میـــان لکه

تـر  مسـن  هـای  بـرگ 

زرد  و خشـک شـده و 

مـی ریزنـد )بـه صـورت

V شـکل(، در روزهـای 

آفتابـی پژمردگی شـدید 

را نشـان مـی دهنـد

در  گســـرتده  زردی 

ها بـــرگ  همـــه 

ـــمت  ـــه س ـــا ب ـــرگ ه ب

ـــده ـــده ش ـــاال خمی ب

برنــزه  هــا  بــرگ 

ــمت  ــه س ــده و ب ش

پاییــن  یــا  بــاال 

خمیــده مــی شــوند 

لکــه هــای خاکســرتی 

بــا مــرز ســیاه 

در برش عرضی آوند ها 

قهوه ای روشن می شود

و  ریزد  می  ها  گل 

میوه تشکیل منی شود

ــفید  ــای سـ ــه هـ حلقـ

ــز و ــد املرکـ متحـ

ـــا حـــدودی  ـــوه هـــا ت می
ــه  ــرده و زاویـ ــف کـ پـ

دارنـــد.
ـــاده  ـــد م ـــا فاق ـــوه ه می
ــل  ــنی داخــــ ژالتیـــــ
مـــی شـــوند و بافـــت 

ــد. ــی ندارنـ مرتاکمـ

حلقـــه هـــای زرد روی 

ـــوه می

لکــه هــای قهــوه ای 

تیــره بــر روی میــوه هــا 

و حالــت نکــروزه 

ناشـی  ضعیـف  تلقیـح 
بـودن  پاییـن  اثـر  بـر 
گـرده   / هـوا  دمـای 
 / ناقـص  افشــــانی 
ضـــــعیف  کوددهـی 
و  پتاســــیم  )کمــبود 
حـد  از  بیـش  مـرف 
حـرارت  درجـه   / ازت( 
و  بـاال  خیلـی  هـای 
پاییـن در زمـان  خیلـی 

میـوه تشـکیل 

لکه برگی سپتوریایی

پژمردگی 

ورتیسییلیومی

موزاییک گوجه

پیچیدگی برگ زرد

پژمردگی ویروسی

پفکی شدن

septoria

verticillium

TMV

TYLCV

TSWV

 Septoria Leaf

Spot

 Verticillium

Wilt

Tomato mosaic

 Tomato yellow

leaf curl

Spotted Wilt

Puffiness
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نامنوع عامل سایر عالئمعالیم در میوهعالیم در ساقهعالیم در برگنام انگلیسینام عامل
عوامل موثر بر 

افزایش شدت

ناشی  خسارت 
از کاربرد سموم 

علف کش

ــرگ  ــوردن بـ ــچ خـ پیـ
بـــه  پایینـــی  هـــای 
ـــم  ـــاال وضخی ـــمت ب س

و چرمـــی شـــدن

ـــگ  ـــای زرد رن ـــه ه لک
یـــا ســـفیدی اســـت 
ــر آن  ــت زیـ ــه بافـ کـ
ــود ــی شـ ــخت مـ سـ

هوای رسد و بارانی

کلـــروزه شـــدن مرکز 
بـــرگ ها

ـــوه هـــا  ـــد شـــکلی می ب

ـــای  ـــوط در انته و خط

ـــوه می

زخــم هــای باریکــی 

ــر روی  ــپ ب ــد زی مانن

ــوه ــت می پوس

 / رسد  هوای  و  آب 
مقدار  یا  آب  کمبود 
زیاد از حد آن / کمبود 
پتاسیم و بر / نیرتوژن 
/ رطوبت  از حد  بیش 
دمایی  نوسانات   / باال 
/ رطوبت باالی خاک و 

تراکم خاک

کمبود کلسـیم / اسرتس 

هـای رطوبتـی / مرف 

بیـش از حـد کودهـای 

فـرم  ویـژه  بـه  ازتـه 

آمونیومی / قطع شـدن 

ریشـه هـا  / شـور ی و 

خشـکی خـاک 

)کمـرت  پاییـن  دمـای 
درجـه   10  –  12 از 
سـانتیگراد(  / گرمـای 
بیـش از حـد / آسـیب 
هـای ناشـی از برخـی 
علـف کـش هـا ماننـد 
تـو فـور دی / نیرتوژن 

زیـاد

زیپی شدن

رسیدن لکه دار

پیچیدگی برگ 

ـــگاه  ـــیدگی گل پوس

ـــی ـــه فرنگ گوج

صورت گربه ای

عــدم تبدیــل کامــل گل 

ــوه و چســبیدن  ــه می ب

بســاک بــه میــوه

zippering

Blotchy

Ripening 

Leaf Roll

 Blossom End

Rot

Cat Face

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک
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عوامل موثر بر 

افزایش شدت

نیش حرشات

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک

فیزیولوژیک

نکروزه شـدن حاشـیه 

بـرگ ها

دفرمه شدن برگ ها

نـوک تیـز شـدن میوه 

)Nippling( هـا

ـــه ســـمت  ـــرگ هـــا ب ب

ـــده شـــده ـــاال خمی ب

لکه های زرد یا سفید 

ابر مانند

روی  خـوردن  تـرک 

میـوه هـا بـه صـورت 

عرضـی یـا  طولـی 

ظهــور لکــه قهــوه ای 

تــا خاکســرتی بــر روی 

میــوه هــای ســبز

ــوه ای  ــای قه ــه ه رگ

در دیــواره میــوه در 

ــی ــرش عرض ب

ــفید  ــی س ــروز نواح ب

ــن روی  ــزه روش ــا برن ی

میــوه هــا

نوســـانات زیـــاد دما و 

های  بـــاران  رطوبـــت، 

شـــدید پـــس از یـــک 

آبیاری  خشـــکی،  دوره 

های مکـــرر و یا آبیاری 

زیاد بعـــد از یک دوره 

خشـــکی خاک، نیرتوژن 

کم  پتاســـیم  و  زیاد 

ترک های گوجه فرنگی

ـــاب ســـوختگی آفت

Cloudy Spot

Growth Crack

Sun Scald

Gray Wall

ــی  ــارت ناشـ خسـ
ـــموم  ـــرد س از کارب

علف کش

ــی  ــارت ناشـ خسـ
ـــموم  ـــرد س از کارب

علف کش

ــی  ــارت ناشـ خسـ
ـــموم ـــرد س از کارب

 علف کش
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عوامل موثر بر 

افزایش شدت

در بـــرگ هـــای مســـن 
حاشـــــیه بـــرگ هـــا 

دارد. ســـوختگی 

مــــی توانـــد باعـــث 
تشـــدید  و  ظهـــور 
مکـعــــبی شــــدن میوه 
ــدن  ــی شـ ــا، توخالـ هـ
ظهـــور  هـــا،  میـــوه 
تـــا  لکـــه قهـــوه ای 
روی  بـــر  خاکســـرتی 
ســـبز  هـــای  میـــوه 

بشـــود.

هــای  بــرگ  حاشــیه 
مســن کلــروزه شــده، 
و  ســبز  هــا  رگــرگ 
بــرگ هــا زرد مــی شــود.

برگ های ناحیه رویشی  

گیاه کلروزه و حاشـــیه 

آنـهـا خشک می شود.

حاشــیه برگ هــای جوان 
کلــروزه شــده، رگــرگ 
هــا ســـــبز و بــرگ هــا 

زرد مــی شــود.

بــرگ هــای مســن ســبز 
ــاقه  ــده و س ــن ش روش
و  رنــگ  بنفــش  هــا 
ــوند. ــی ش ــی  م دوک

مسـن  هـای  بـرگ 
کلروتیـک و بـرگ های 
بـه  مایـل  سـبز  جـوان 
رشـد  شـوند.  مـی  زرد 
گیاه متوقف می شـود.

بـرگ هـا ی مسـن رنگ 

شـاداب ندارند و سـطح 

زیـر بـرگ هـا مایـل بـه 

بنفـش   مـی گـردد.

N کمبود

P کمبود

K کمبود

Mg کمبود

S کمبود

Ca کمبود

Fe کمبود

ـــوه ای  ـــا قه ـــه ه ریش

ـــوند. ـــی ش م

بـــر روی ریشـــه هـــا 

زایـــده غـــده ماننـــد 

ایجـــاد مـــی شـــود.

ــک  ــا کوچـ ــوه هـ میـ

شـــده و بافـــت آنهـــا 

نـــرم مـــی گـــردد.
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افزایش شدت

 Zn کمبود

 B کمبود

مگس سفید

مینوز 

گوجه فرنگی

کنه حنایی

كرم میوه 

گوجه فرنگی 

نـــازک  هـــا  بـــرگ 
پیـــدا       خمیدگـــی  و 
بـــرگ  مـــی کننـــد. 
بـــه  مســـن  هـــای 
تـــا  نارنجـــی  رنـــگ 
کلـــروزه  ای  قهـــوه 

شـــوند. مـــی 

ـــن  ـــای مــســ ـــرگ ه ب

شـکـنـنــــده  و  زرد 

شـــــده و بــــرگ هـــای 

ناحیـــه رویشـــی گــــیاه 

خــشــــک مـــی شـــود.

و  فـــراوان  عســـلک 

پوشـــش ســـیاه قـــارچ 

فوماژیـــن روی بـــرگ هـــا

ایجــاد کانــال بــر روی 

بــرگ هــا

ــی در  ــاد پیچیدگـ ایجـ
بـــرگ هـــای پاییـــن و 
ظهـــور رنـــگ نقـــره 
ای بـــراق در ســـطح 
زیریـــن بـــرگ هـــا 

بـا تغذیـه از بـرگ ها، 

رگـرگ هـا مـی ماند

روی  در  خســـارت 

شـــاخ و بـــرگ اغلـــب 

ــاب  ــورت آفتـ ــه صـ بـ

ســـوختگی

بــه  نیــز  هــا  ســاقه 

رنــگ حنایــی و برنــزی 

از  اغلــب  و  درآمــده 

جهــت طولــی شــکاف 

ــد ــی دارن ــر م ب

ــال  ایجــاد حفــره و کان

در میــوه هــا بــه ویــژه 

در زیــر کاســرگ هــا

آلــوده  هــای  میــوه 
صــورت  بــه  اغلــب 
تــا  زرد  یــا  کمرنــگ 
ســفید نقــره ای دیــده 

شــوند مــی 

ایجـاد کانـال هایـی بر 

روی میـوه کـه باعـث 

فسـاد آن مـی شـود

بـه دلیـل تغذیـه آفـت 

از میـوه هـا  بافـت آن 

از  پـر  بیـن رفتـه و  از 

فضـوالت مـی گـردد. 

کاهش گل و ریزش آن

Trialeurodes

vaporariorum

Tuta absoluta

 Aculops

lycopersici

 Helicoverpa

armigera

White fly

Leaf miner
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www.aftabseed.ir

Middle East Aftab Seeds Co.

شـــهید  خیابـــان   / تهـــران 
دســـتگردی )ظفـــر( / حـــد فاصـــل 
  / مـــدرس  بزرگـــراه  و  نفـــت 
پـــاک 262 / طبقـــه 1 / واحـــد 2 
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