
أمراض المانجو

.األمراض الغیر طفیلیة :  أوًال 
Sun)( المانجو ثمار في الشمس لسعة -١ scald of mango fruits

:المسبب
 الشمس لضوء المواجھة الثمار جوانب علي المباشرة الشدیدة الشمس حرارة    

  المباشر الشمس لضوء المواجھة لحجب كافى ورقي غطاء وجود وقلة المباشر
. الثمار عن

  : األعراض
 ألشعة المواجھة الثمرة جوانب أحد على الملمس جلدیة اللون بنیة بقع ظھور    

 الموجودة المنطقة وتتلون صیفًا الشدیدة الحرارة أوقات في المباشرة الشمس
 یصاحب وقد للتسویق صالحة غیر وتصبح الطعم ویتغیر غامق بلون البقعة تحت
 . التكوین حدیثة واألوراق األفرع أطراف احتراق اإلصابة ھذه



أمراض المانجو

  :المقاومة 
 یكفي األوراق من جید خضري مجموع لتكوین األشجار وتسمید بخدمة العنایة•

.  الثمار لتظلیل
  . للتظلیل الحصیر أو النخل بجرید اإلثمار حدیثة األشجار إحاطة•
 وتصفیتھ نقصھا بعد المطفأ الجیر بمحلول رشھا یمكن العمر الكبیرة األشجار•

 لضوء عاكسة بیضاء طبقة لتكوین ماء لتر ١٠٠ لكل واحد كیلوجرام بمعدل
  . الشمس
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Tip) المانجو أوراق أطراف احتراق -٢ burn of mango leaves)
-: المسبب 

 من العالي المحتوي ذات الجیریة األراضي في خاصة البوتاسیوم عنصر نقص     
  .لإلمتصاص صالحة غیر بوتاسیة مركبات تكوین علي یعمل الذي الكالسیوم

  : اإلصابة أعراض
 في خاصة البوتاسیوم عنصر لنقص الحساسة الفاكھة محاصیل من المانجو تعتبر    

 لقمم بني وتلون احتراق صورة في األعراض وتبدأ الجیریة او الرملیة األراضي
الورقة قاعدة وتبقي الورقة نصل یعم حتى ینتشر ما سرعان األوراق حواف
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 اختزال ان إال باألفرع عالقة المصابة األوراق من كبیرة نسبة وتبقي مخضرة    
 حجم علي وبالتالي الضوئي التمثیل عملیة علي یؤثر األوراق من األخضر اللون
 السكر نسبة علي وكذلك الثمار وجودة
  : المقاومة

  . أمكن كلما جیریة غیر الصرف جیدة خصبة تربة في الزراعة•
 الدوري بالرش أو لألشجار تكبیشًا اإلضافة خالل من األزوتي بالتسمید العنایة•

  . الثمار تكوین فترة في وخاصة البوتاسیوم علي المحتویة الورقیة باألسمدة
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Stem المانجو أشجار سیقان تشقق  -٣ splitting of mango trees)(

 : المسبب 
 الحرارة شدیدة المناطق في خاصة الصیف فصل خالل الحارقة الشمس أشعة    

  . الرملیة األراضي في وكذلك القبلي كالوجھ

: األعراض 
   ظروف علي درجتھا تتوقف المانجو لساق القاعدیة األجزاء علي تشققات ظھور     

 المزارع في خاصة –المانجو نباتات بھا الموجود المنطقة في صیفًا الحرارة
علي التشققات وجود ویؤثر – التظلیل قلیل الضعیف الخضري المجموع ذات
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 تساعد وقد الشجرة نمو یضعف قد حد إلى القلف تحت الموجودة األنسجة   
 اإلصابة وكذلك المانجو لساق الناخرة الحشرات اختراق سرعة علي التشققات
. الداخلیة لألنسجة األعفان فطریات ببعض
  : المقاومة

  . الحصیر أو النخیل بسعف الزراعة حدیثة األشجار تظلیل•
  . الذكر سبق كما المطفأ بالجیر الكبیرة األشجار سیقان دھان•
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Dropping)(  المانجو ثمار تسقط -٤ of mango fruits

 : المسبب
 إلى یؤدي لذلك نتیجة المائي التوازن في خلل وحدوث الري عملیة تنظیم عدم    

. نضجھا تمام وقبل نموھا فترة خالل الثمار تساقط

  : األعراض
 خالل النضج تمام وقبل نموھا فترة خالل الثمار من كبیرة لنسبة تساقط حدوث    

 ھذا ویختلف المحصول قلة إلى ذلك ویؤدي الصیف فصل في الحرارة درجات
  . العقد حدیثة للثمار یحدث الذي الطبیعي التساقط عن التساقط
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  :المقاومة 
. المثمرة لألشجار المناسب المائي المقنن إعطاء•
 الصیف فصل خالل نھارًا العالیة الحرارة فترة خالل األشجار ري بعدم یوصي•

. الري في اإلسراف عدم مراعاة مع الثمار نمو مراحل في
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أمراض المانجو  المعدیة : ثانیًا 
  األمراض الفطریة. أ
) (Powdery mildew of mangoمرض البیاض الدقیقي في المانجو  -١

:المسبب 
)                                 (Oidium mangiferaeالفطر •
: Classھو من الفطریات الناقصة   • Deuteromycetes) (
: Orderرتبة   • Moniliales )                                     (

 متخصص الفطر ھذا ویعتبر ، اآلن حتى )الجنسي( الكامل طوره یشاھد ولم§
البیاض فطریات ألحد الناقص الطور وھو المانجو علي
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 في الفطر ویسلك اآلن حتى الكامل طورھا یكتشف لم التي الدقیقي   
  اإلصابة أعراض ناحیة من الدقیقي لبیاض المسبب الفطریات سلوك تطفلھ

 الفطر یمضي أن المحتمل ومن . والمقاومة البیئیة واالحتیاجات التطفل وأسلوب
 ارتفاعھ عند تنمو  میسلیومیة خطوط ھیئة علي الشتاء فترة خالل السكون فترة

 تتكون حیث الزھریة الشماریخ تفتح بدء مع الربیع بدایة في الحرارة درجات
 وتحدث تنتشر كونیدیات شكل في سالسل في  )الناقص( الالجنسي الطور جراثیم
. واألوراق األزھار في  اإلصابة
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 الشرقیة محافظات في خاصة المانجو أمراض اخطر من المرض یعتبر    
 في اإلصابة وتزداد الحرارة موسط الرطب الجو یناسبھ حیث واإلسماعیلیة

 بین الشمس وضوء التھویة تقل حیث الغزیر الخضري المجموع ذات األصناف
    . األفرع
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  :المقاومة 
 وقت فبرایر شھر من ابتداء المیكروني بالكبریت الوقائي الرش بإجراء یوصي•

 والثالثة األزھار تفتح عند أسبوعین بعد أخري رشة یلیھا الخضریة البراعم تفتح
 .أسابیع بثالثة بعدھا والرابعة الثمار عقد تمام بعد

 سم ٤٠ بمعدل إیت سومي المبید استخدام یمكن شدیدة إصابات حدوث حالة في•
  ماء لتر ١٠٠ لكل مكعب سم ٢٥ بمعدل توباس أو ماء لتر ١٠٠ لكل مكعب

 .وحرقھا النباتیة المتخلفات بجمع یوصي•
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)(withertip of mango treesذبول أطراف أشجار المانجو  -

Botryodiplodia Theobromae)(         الفطر   : المسبب 

: Classصف الفطریات الناقصة   • Deuteromycetes) (

)(Order : Phyllostictales                            رتبة •

 كرویة اللون سوداء بكتیدیة أوعیة بتكوین یقوم اللون غامق مقسم فطر وھو§
.كبیرة باعداد الكونیدیة الجراثیم منھا تخرج فتحة لھا أودورقیة
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  :األعراض 
 الرملیة العواصف أو الحشرات تسببھا التي الجروح طریق عن الفطر یدخل   

 المصابة األفرع أطراف تلوین في ویتسبب الزراعیة المعامالت أو الشدیدة
 تظھر والتي والثمار واألزھار األوراق كذلك وتصاب– الغامق البني باللون
 بنیة بقعة شكل في بالعنق الثمرة اتصال منطقة في البدایة في األعراض علیھا
 الفطر ویقضي كالمسلوقة تبدو والتي كلھا الثمرة تعم حتى الحجم في تكبر غامقة
.المصابة األفرع على الشتویة الفترة
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  :أھمیة المرض 
 تلقي ال التي الحدائق في خاصة المانجو ألشجار واضح ضرر في اإلصابة تتسبب   

 بإحداثھ القطف بعد وكذلك الحقل في الثمار علي بشدة ویؤثر ، الكافیة العنایة
  . بالعنق اإلتصال منطقة من بدءًا الثمرة في وضحًا وضررًا تشویھًا
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  :المكافحة 
  . وحرقھا المصابة األفرع إزالة•
  النحاس كلورو أوكسي مثل النحاسیة المركبات بأحد التقلیم بعد األشجار رش•

. ماء لتر لكل  ٣سم ٢.٥ بمعدل
  سبق كما الثمار في السكریات تكوین وبدایة الثمار نمو اكتمال عند رشة إعطاء•

  .األقل علي أسابیع بثالثة الجمع قبل الرش یوقف أن علي الذكر
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التبقع السركسبوري ألوراق المانجو   -٣
Cercospora leaf spot of mango leaves)(

( Cercospora mangiferae)                 الفطر :المسبب   
 (Class : Deuteromycetes)وھو من الفطریات الناقصة  •

: Order)(                                     رتبة  • Moniliales 

 مدبب وطرفھا عریض قاعدتھا مخضر بني لونھا الكونیدیة الفطر وجراثیم§
 تكون وقد خمسة إلى یصل وقد الحواجز من بعدد ومقسمة نسبیاص طویلة

  . الالجنسي التكاثر وسیلة وھي قلیًال الطرف منحنیة أو مستقیمة
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:أعراض اإلصابة 
 لحاجة نظرًا الجویة الظروف علي تتوقف محدودة بدرجة یتواجد المرض ھذا   

 نسبیًا عالیة او معتدلة وحرارة عالیة نسبیة رطوبة إلى المسبب الفطر
 حیث المصابة الورقة نصل علي متناثرة مستدیرة بنیة بقع شكل في واألعراض

 وتسقط الورقة وتجف المصابة البقع تتحد وقد وتجف المصابة األنسجة تموت
 المستدیم الحقل من أكثر الرطبة المزدحمة المشاتل في عادة اإلصابة تظھر وقد
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  :المقاومة 
  . المصابة و النباتیة المتخلفات حرق•
 لكل  جم ٢.٥ بمعدل النحاس كلورو أوكسي مثل النحاسیة المركبات بأحد الرش•

ماء لتر

أعراض اإلصابة بالتبقع السركسبوري علي أوراق أشجار المانجو
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 Malformation of mango infloresencesتشوه الشماریخ في المانجو  -٤
:المسبب  
)      (moniliforme subglutinans  Fusariumالفطر•
) ( Class : Deuteromycetesھو من الفطریات الناقصة  •
) (Order : Moniliales                                     رتبة•

 داخل واللحاء القشرة من المصابة المشوھھ األنسجة في عادة الفطر ینمو§
 إلى الجري المجموع خالل من للفطر الكونیدیة الجراثیم وتنتقل الخالیا وبین
الوعائیة الحزم عبر األوراق عدا ما النبات أنسجة معظم
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 واعتقد التربة ورطوبة بالتغذیة مرتبطة بیئیة أخري مسببات ھناك أن یعتقد    
 التي الماصة الثاقبة الحشرات من أنواع أو الفیتوبالزما أو الفیروسات أن البعض
 الفطر أن ثبت ولكن األكاروسات أنواع بعض أو لألنسجة مھیجة مواد تفرز

  . لألعراض الرئیسي المسبب ھو الذكر السابق
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:  األعراض 
:مرحلة التشوه الخضري  -١
 الكبیرة األشجار في األفرع أطراف وعلي البادرة طوري في أعراضھ تظھر   

 علیھا قصیرة فریعات عنھ ینشأ واإلبطیة الطرفیة البراعم في انتفاخ یحدث حیث
 القمة تورد علیھ یطلق متزاحمًا مظھرًا یأخذ وقد متزاحمة عدیدة صغیرة أوراق

 جانبیة أفرع علیھ سمیك فرع شكل في جدید نمو النموات ھذه من یخرج وقد
 العام في تنشأ وقد الشجرة بجسم عالقة وتبقي وتموت النموات تصفر متزاحمة

  . جدید من السابق اإلصابة وتعید وتخضر التالي
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  :مرحلة التشوه الزھري -٢
 المصابة الزھریة النورات تكون حیث السابقة المرحلة بعد عادة المرحلة ھذه تبدأ    

 النورة وتحمل ، السلیمة الثمار عقد بعد حتى التزھیر في وتستمر متضخمة
 المذكرة األزھار من وأكثر مشوه ومعظمھا كبیرة بأعداد مؤنثة أزھارًا المصابة
 غامقة الوزن كبیرة النورة وتكون المشوھھ النورة داخل متزاحم تفریع ویحدث
 سریعًا یتساقط التزھیر من الناشئ العقد ومعظم تتفتح ال أزھارھا ومعظم اللون
  . بالشجرة وعالقة مسودة النورة وتبقي
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  :أھمیة المرض 
 وتزداد تحملھا درجة في األصناف وتختلف اإلنتشار شائع المرض ھذا أصبح   

 في وخاصة الخضري مجموعھا في التھویة ردیئة األصناف في بھ اإلصابة
  الھندي بینما اإلصابة شدیدة وكبانیة تیمور األصناف وتعتبر المھملة الحدائق
 في كثیرًا یساعد المبكر العقد ان لوحظ وقد إصابتھا في أقل وعویس بسنارة
  . اإلصابة حدوث
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  :المقاومة 
. المزرعة إنشاء عند اإلصابة قلیلة الجودة عالیة األصناف اختیار•
 بدء قبل % ٢-١ بمعدل بالیوریا الرش خالل من التزھیر تأخیر علي العمل•

 تقلیل وبالتالي األقل علي أسبوعین لمدة التزھیر لتأخیر الزھریة البراعم انطالق
  . اإلصابة معدالت

 أو لتر /جم ٢.٥ النحاس كلورو بأوكسي المحصول جمع بعد األشجار رش•
  . لتر / جم ٣.٥ انتراكول

. بأول أوًال المصابة  الزھریة أو الخضریة النورات إزالة•
 .التوصیات حسب والعنكبوتیة الحشریة اآلفات بمقاومة اإلھتمام•
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علي أشجار المانجو) یسارًا(والخضري ) یمینا(التشوه الزھري 
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(Mango anthracnose)اإلنثراكنوز في المانجو   -٥
:المسبب 

)(Colletotrichum gloeosporioidesالفطر •
) (Class : Deuteromycetesھو من الفطریات الناقصة •
)(Order : Melanconiales                           رتبة  •

 أو بیضیة وھي اسیرفیوالت علي الخلیة وحیدة الكونیدیة الجراثیم تتكون§
. الشكل اسطوانیة
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  :األعراض 
 صورة في والثمار الزھریة والنورات والعناق واألفرع األوراق المرض یصیب    

 لألوراق ذبوًال وتحدث بعضھا مع تتجمع وقد اللون رمادیة بیضاویة بقع
 في تكون الزھریة النورات علي واإلصابة الغضة واألفرع الحدیثة وللنموات

 وقت اإلصابة فتتضح للثمار وبالنسبة األزھار لتساقط وتؤدي سوداء نقط شكل
  رطوبة  وجود عند السیئ التخزین ظروف في القطف بعد تستمر وقد النضج
 لونھا الجراثیم من كتل الثمرة قشرة سطح علي الموجودة البقع وتتكون عالیة
  . لثمرة لب إلى تصل ال واإلصابة داكن بني أو محمر
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:  أھمیة المرض 
 والحرارة ) % ٩٥ حوالي( العالیة الرطوبة ظروف في المرض یتواجد     

 الحقل في النباتات یصیب الفطر ان وبجانب )مئویة درجة ٢٥ حوالي( المتوسطة
 مشاكل بعض في أحیانًا یتواجد وھو الحصاد بعد ما امراض من یعتبر أنھ إال

  . البحري الوجھ ومزارع
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:  المقاومة 
  . وحرقھا المصابة النباتیة الجزاء إزالة•
  . الري میاه في اإلسراف عدم•
  . المستدیمة األرض أو المشتل في سواء عالیة بكثافة النباتات زراعة عدم•
 لمدة مئویة درجة ٥٥ حرارتھ دافئ ماء في التصدیر قبل الثمار معاملة یمكن•

 . دقائق خمس
 بفاصل % ٠.٤ تركیزه كابتان بمبید مرات ثلث التزھیر عند النباتات رش یفید•

  . بالمرض اإلصابة تقلیل في الرشات بین أسبوعین زمني



  أعراض اإلصابة بمرض األنثراكنوز في المانجو علي الثمار یمینًا وعلي األوراق یسارًا
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)Sooty mould of mango(العفن الھبابي في المانجو  -٦
.راجع العفن الھبابي في الموالح –المسبب واألعراض واألھمیة والمقاومة 

عفن الثمار البوترودیبلودي في المانجو -٧
fruits) (Botryodiplodia rot of mango

 .راجع ذبول أطراف أشجار المانجو  


