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  األمراض الفسیولوجیة: أوًال 
Zinc Deficiencyنقـص الزنـك   

:  األعـراض
یظھر علي أشجار الجوافة تثبیط النمو وموت أطراف األفرع الرئیسیة وعلي    

.األوراق یظھر اختزال كبیر ألنصال األوراق مع تلون العروق الداخلیة
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:العـالج
.٪٣الرش بكبریتات الزنك بمعدل •
.إضافة مركبات الزنك أرضیًا•
بنسبة ) زندین(الرش علي المجموع الخضري بالزنك المخلبي المسمي •

مع إضافة المادة الالصقة والناشرة والتي ) موتور كبیر(لتر ماء  ٦٠٠/جرام٢٠٠
السماد  PHلتر ماء والمعادلة لـ  ١٠٠/ مل٣٠بمعدل ) توب فیلم(تسمي 

  .المستخدم في الرش
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األمراض الفطریة: ثانیًا  
 Seed and Seedlingمرض عفن البذور وسقوط البادرات    

Damping off 
یظھر المرض في مشاتل الجوافة أثناء اإلكثار بالبذور ویسبب خسائر كبیرة •

  ـ: حیث تصاب الجوافة بالعدید من فطریات التربة وللمرض أطوار معروفة ھي 
 Seed Rot.تعفن البذور وعدم إنباتھا قبل االنبثاق فوق سطح التربة •
ذبول البادرات واصفرارھا ثم موتھا في النھایة قبل االنبثاق فوق سطح التربة•
•        Pre-emergence damping off
ذبول الباردات واصفرارھا ثم موتھا في النھایة بعد االنبثاق فوق سطح التربة •
•Post-emergence damping off
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:األعـراض المرضیـة
.موت البذور وتعفنھا تحت سطح التربة وكذلك الباردات الصغیرة•
.عفن وموت البادرات وسقوطھا علي األرض وجفافھا•
عند شق الجذور طولیًا أو عمل قطاعات عرضیة یالحظ تلون الحزم الوعائیة •

.الداخلیة بلون بني أو أسود حسب الفطر المسبب للمرض
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 :المسببـات المرضیـة
•Fusarium  solani
•Pythium debaryanum
•Fusarium oxysporum
•Macrophomina  phasiolina
•Rhizoctonia solani
•Bortyodiplodia spp.

:المكافحة
استخدام أحد مطھرات البذور قبل الزراعة ـ التخلص من البادرات المصابة ـ       

.یوم ٤٥إعادة الرش عندما یصل عمر البادرات 
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Guava Vascular With diseasesمرض الذبول الوعائي الفطري     

.مرض مھم اقتصادیا ومؤثر علي نمو أشجار الجوافة 

Fusarium oxysporum fopsidi:الـمسبب الـمرضي

:األعـراض

.اصفرار األوراق وقمم الفروع وجفافھا وموتھا•

.تلون الحزم الوعائیة في السیقان وقمة الجذور بلون بني محمر•

.حدوث الذبول الكامل خالل أسبوعین من اإلصابة•
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  :المكـافحـة

فدان ري الجذور /كجم. االھتمام بإضافة الكبریت الزراعي أثناء الخدمة الشتویة

.یوم ١٥ـ  ١٠بأي مركب فطري مناسب وتكرر المعادلة عند الحاجة بعد 
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Guava الجوافة كنوز انثرا مرض Anthracnose 

Colletotrichum :الـمرضي الـمسبب gloeosprioids

  :األعـراض

  .مم ١٠ ـ١ من قطرھا صدئي بني لون ذات زاویة بقع :األوراق علي

.داكن بني الفروع لون ویصبح رجعي موت :األفرع علي

 القیمة من تقلل تقرحات إلي وتتحول تتمزق مرتفعة جافة دائریة بثرات :الثمار علي
 الثمرة تصبح اإلصابة بزیادة ولكن  الثمرة لب إلي العدوى تصل وال التسویقیة

.محنطة
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:الـمكافحـة

.العنایة باألشجار وتحسین الصرف وتھویة التربة•

.التخلص من األجزاء المصابة في التقلیم •

.االعتدال في الرش•

في األلف  ٣رش األشجار بالمركبات النحاسیة مثل أوكسي كلورو النحاس  •

.في األلف ١.٥في األلف وكذلك الرولكس  ٣بمعدل ) الھلب(والكوبرال 
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Sotty Mould) العفن الرمي األسود(مرض العفن الھبابي 
یسبب عن فطریات رمیة عقب اإلصابة بالحشرات المفرزة للندوي العسلیة كالمن 

.والبق الدقیقي ویسبب عن تزاحم األشجار وارتفاع نسبة الرطوبة
 :الـمسبب    

-1الفطریین الرمیین للجنس      Cladosporium sp                           
2-Capnodium sp                                                               
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  :األعـراض

مسحوق أسود یغطي األسطح العلویة  لألوراق المصابة یمنع أشعھ الشمس  

والھواء عن النبات ویؤثر علي التھویة والتمثیل الضوئي وبالتالي تضعف 

األشجار
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:المكافحة

.المحافظة علي مسافات الزراعة•

.االھتمام بالتقلیم والصرف الجید للتھویة•

.مكافحة الحشرات القشریة المفرزة للندوة العسلیة•

في األلف بمجرد ظھور االصابة ویكرر ٢.٥الرش بالكبریت المیكروني بمعدل •

  .الرش إذا استدعت الظروف
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Cercosporalتبقع األوراق فى الجوافة السر كسبوري  
  :المسبب المرضي

فطریات ناقصة
1-Cercospora psidi      
2-Cercospora swadae

:األعراض
  :في الفطر األول

 أن تلبث ال محمر بني لونھا قلیلة بدرجة منتظمة غیر أو مستدیرة بقع یظھر
 محاطة اكبر مساحات لتكون البقعة تندمج وقد األبیض اللون إلي مركزھا یتحول
  .بنیة بحافة
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:في الفطر الثاني

بق  ع غی  ر منتظم  ة تأخ  ذ الش  كل المس  لوق لونھ  ا بن  ي عل  ي الس  طح الس  فلي وع  ادة       

.تصیب األوراق القدیمة وعند شدة االصابة تتجعد ھذه األوراق وتسقط
:المكافحة

.فى األلف ٣.٥بمعدل) اكسي كلورو النحاس (الرش بالمركبات النحاسیة •
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أعفان ثمار الجوافة في المخازن
   Storage Rot of Guava Fruit
  ـ العفن الدیبلودى ١

       Diplodia natalensisیتسبب عن الفطر الناقص  
:األعراض

بق  ع بنی  ة ق  رب الط  رف القاع  دي أو القم  ى و ینتش  ر العف  ن س  ریعا وتج  ف الثم  رة   
وتصبح بنیة داكنة إل ى س وداء وتم وت األف رع رجعی ا ویمت د العف ن بطریق ة غی ر          

 .منتظمة ویكون العفن طرى مائى
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ـ  العفن الریزوبى ٢
Rhizopus stolonifer یتسبب عن الفطرالزیجوى  

:األعراض
یظھر تبقع مستدیرة مشبعة بالماء ویتعفن لب الثمرة عفن طرى مائى ثم تتكون 

.الجراثیم و األكیاس الجرثومیة السوداء
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ـ عفن الماكروفوما ٣
 Marophoma alhabadensisیتسبب عن الفطر الناقص 
:األعراض  

حی  ث یظھ  ر تل  ون بن  ي یأخ  ذ المظھ  ر الم  ائي المس  لوق عل  ى جل  د الثم  رة المص  ابة  
وینتشر حول نقطة االصابة ثم یظھر المیسیلیوم بلون برتقالي إل ى األخض ر عل ى    
س  طح الثم  رة ث  م ال یل  بس أن یتح  ول إل  ى الل  ون البن  ي الغ  امق وتظھ  ر البكنی  دیات  

 .العدیدة غامقة اللون
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ـ العفن الفیتوفیثورى٤
.Phytophthora nicotianae Var یتسبب عن الفطر البیضى     

parsitica
  :األعراض

یھاجم الفطر الثمار الغیر ناضجة عند الطرف الزھري فتظھر بقع صغیرة ذات       
لون بني غامق وعند نضج الثمار تمتد البقع لتغطي الثمرة وتصبح أكثر نعومة 

.وذات رائحة غیر مقبولة
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ـ عفن فوموبسس٥
Phomopsis spالمتسبب عن الفطر الناقص     

یتغیر لون الطرف القمى وتتسع البقع وتصبح بنیة قاتمة وتعم الثمرة وتتحول إلى 
.كتلة متعفنة

 ـ عفن فوما٦
 Phoma psidiiویتسبب عن الفطر الناقص

 بالماء مشبعة وحوافھا تدریجیًا مركزھا ینخفض الثمرة سطح على بنیة بقعة
 لزج سائل منھا ویخرج البكنیدیة األوعیة عن عبارة داكنة نقاط بھا ویظھر
.الجراثیم بھ كریمي
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 ـ العفن اإلسبراجیللى٧

Aspergillus nigerویتسبب عن الفطر االسكى   

.یصیبھا عن طریق الجروح ویحدث بھا عفن رخو عجینى  

ـ عفن بستالوتیوبسیس٨

Pestalotiopsis psidii         ویتسبب عن الفطر الناقص   

   :األعراض

تظھر فى صورة بثرات صدئیة ال تلبث أن تتمزق البشرة بشكل حلقي وترتفع     
.أنسجة حواف البثرات ویعرف ھذا الطور بتقرح الثمار
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 ـ عفن سلیندروكالدیوم٩

 Cylindrocladium scopadium         ویتسبب عن الفطر الناقص    

   :األعراض

تظھر فى صورة بقع بنیة منخفضة جافة سطحیة غالبًا ما تتكون حول موضع     
.العدوى األولى بقع عدیدة
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:المكافحة

.العنایة بالمعامالت المختلفة من قطف وتعبئة ونقل الثمار•

.ْم ١٥ـ  ٥التخزین المبرد •

.تقلیل الجروح بقدر اإلمكان على الثمار•

تقلیل إصابة الثمار أثناء نموھا وھى ال زالت على األشجار من اإلصابات  •

.المرضیة وذلك بالرش بالمبیدات الفطریة الجھازیة

.مكافحة اآلفات الحشریة یمنع حدوث أضرار الثمار وإصابتھا باألعفان بعد ذلك•
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االمراض النیماتودیة:ثالثًا 
 مرض تعقد الجذور النیماتودى

 Meloidogyne incognita :المسبب المرضي
:األعراض

تعقدات وأورام جذریة صغیرة إلى كبیرة تعیق النمو نتیجة إلنسداد الحزم •
.الوعائیة الجذریة وبالتالى تذبل األوراق وتصفر وتتقزم النباتات المصابة
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 للجذور الصغیرة النیماتودا یرقات اختراق نتیجة الجذور على األورام وتنتج•
 المصابة األنسجة تھیج ویسبب القشرة لمنطقة البارنشیمیة الخالیا فى تسكن حیث

.بالعقد تسمى التى األورام تكوین إلى یؤدى مما
:المكافحة

.استخدام شتالت جوافة خالیة اإلصابة•
.استخدام صنف مقاوم للنیماتودا•
استخدام أحد المبیدات النیماتودیة •
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 Stone Fruit nematodesنیماتودا  الحلویات 
أھم األجناس المسببة للمرض

    Pratylenchus sppـ نیماتودا التقرح ١
Helicotylenchus sppـ النیماتودا الحلزونیة  ٢
  Heterodera sppـ النیماتودا المتحوصلة  ٣

أھم األعراض لنیماتودا التقرح ھي ظھور بقع میتة علي سطح الجذور تشبھ تقرحات 
.الجذور في الموز
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:المكافحة 

.  زراعة أصناف مقاومة•

.  الزراعة في أرض خالیة من اإلصابة•

.  زراعة أصول سلیمة•

.استخدام مبید نیماتودي مناسب•
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)الریم(  Algaeالطحالب  : رابعًا
  :المسبب المرضي

وج   ود الطحال   ب ف   وق طبق   ة الكیوتیك   ل والبش   رة تس   بب أض   رار بالغ   ة ألوراق     

الجوافة وكذلك الثمار وتظھر في صورة مناطق خضراء داكنة أو بنی ة أو س وداء   

.اللون وعادة ما تموت الخالیا المصابة
:المكافحة 

.الرش بالمركبات النحاسیة مع الزیت المعدني   
   


