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األمراض الفسیولوجیة:  أوًال            

                          Shot Bercies in Oliveالصغیرة في الزیتون  مرض الثمار

  :الـمسبب المرضـى

عوامل بیئیة متعلقة بعقد الثمار وتكاثرھا بكریًا بدون تلقیح مما یتسبب في عدم وجود 

البذور وعدم اكتمال النمو الثمري
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:األعـراض

تتكشف ثمار مستدیرة صغیرة أصغر من الحجم الطبیعي في الزیتون وتكون     

الثمار عدیمة القیمة والنواة خالیة من البذور و تتساقط الثمار مبكرة ویعتبر  

.الصنف بانزانیلو شدید اإلصابة

  :المكـافحـة

.زراعة األصناف المقاومة•
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 Olive Sickle Disorderمرض الورقة المنجلیة في الزیتون 

:الـمسبب المرضـى

.نقص عنصر البور ون •

.األضرار الحشریة•

.احتمال اإلصابة الفیروسیة أو الفیرودیة•

.ینتقل المرض عن طریق التطعیم•
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:األعـراض
.من األوراق% ٥تظھر اإلصابة علي •
.التوقف عن النمو في األوراق•
.تظھر األعراض علي جانب أو أكثر من الشجرة وتنحني انحناء المنجل•

  :المكـافحـة
.زراعة أصناف مقاومة•
.استخدام طعوم خالیة من اإلصابة•
.علي األوراق% ٢استخدام محلول بور اكس •
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   األمراض الفطریة: ثانیًا 
أو             Birds eye spot olivesمرض بقعة عین الطائر في الزیتون    

)بقعة عین الطاووس(أو )  بقعة ریش الطاووس( 
:الـمسبب المرضـى

Cycloconium oleagonium     الفطر الناقص
:األعـراض

عل  ي األوراق بق  ع ص  غیرة مس  تدیرة لونھ  ا زیتونی  ة إل  ي بنی  ة داكن  ة بھ  ا حلق  ات           
متداخلة ومحاطة بھال ة ص فراء تش بھ ع ین الط ائر أو تش بھ البقع ة المس تدیرة ف ي          
ریش الطاووس وتكثر علي السطح العل وي وت زداد عل ي األف رع الس فلي وبزی ادة       

.اإلصابة تصغر األوراق وتتساقط
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  :المكـافحـة
.زراعة صنف مقاوم•

.االھتمام بتقلیم األشجار جیدًا لتحسین التھویة•

.جمع األجزاء المصابة والمتساقطة وحرقھا•

أو أكسي % ١الرش عقب جمع الثمار بعد انتھاء المحصول بمحلول بوردو •
.في األلف ٣كلورو النحاس 
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الذبول الفرتسیلیومي في الزیتون
:الـمسببات المرضـیة 

Verticillium dahlia                                        
Verticillium albo-atrum                      

:األعـراض
.تزداد اإلصابة في األعمار الصغیرة ألشجار الزیتون•
تظھر األعراض علي الشجرة كلھا وقد تظھر األعراض في جانب واحد من •

.الشجرة
.تبدأ األعراض في الظھور قرب موعد اإلزھار•
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ثم تتحول . تلتف األوراق الحدیثة للداخل ناحیة السطح السفلي وتفقد لونھا وتصفر•
.إلي لون رمادي وتتساقط األوراق

.لألغصان ثم تموت الشجرة كلھا) رجعي(یحدث موت خلفي •

.موت النورات وتبقي عالقة  باألفرع ویكون القلف المصاب مزرق•

.بعمل قطاع عرضى یالحظ تلون األوعیة الخشبیة بلون بني•
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  :المكـافحـة

.زراعة أصناف مقاومة للمرض•

.یحسن تھویة التربة بإضافة نشارة خشب وخلطة بالتربة أسفل الجزء المصاب•

.تشمیس التربة وإزالة الحشائش•

.اإلھتمام بالتقلیم وإزالة األفرع المیتة•

.عدم الزراعة في تربة مصابة وموبوءة•
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 Canker of Olive Treesتقرح أشجار الزیتون 

:الـمسبب المرضـى

Macrophoma oleaeالفطر الناقص       

  :األعـراض

یظھر علي الساق بقع میتة محدثة تشققات عمیقة تعرض الخشب للجو ویسبب ذلك 

.جفاف الفرع المصاب و یظھر علي الثمار تبقعات
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  :المكـافحـة
.مقاوم صنف زراعة•
 .التھویة ولتحسین المصابة األجزاء إلزالة األشجار بتقلیم االھتمام•
 ٣٠٠بمعدل الكوبرال وھي المرض ھذا مثل عالج في مھمة النحاسیة المركبات•

.ماء لتر١٠٠ / جرام ١٥٠ والرولكس .)الكبیر الموتور( ماء  لتر ١٠٠/ جرام
 أخري مرة الرش یكرر ثم %١ بوردو بمحلول الزیتون ثمار جمع عقب الرش•

.شھر بعد
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األ مراض البكتیریة : ثالثًا 
 Olive Knotتعقد أغصان الزیتون 

:الـمسبب المرضـى
  Pseudomonas syringaeبكتیریا                          

بكتیریا عصویة متحركة  غیر متجرثمة سالبة لجرام ینتقل المرض بواسطة ذبابة     
      Dacus oleaالزیتون   

  :األعـراض
 اللون داكنة إنتفاخات ویظھر وموتھا الفروع تقزم :واألغصان األفرع علي    

.منتظمة غیر أخادید سطحھا علي یظھر جامدة أسفنجیة منتظمة غیر  كرویة
 الزیت جودة وانخفاض المحصول قلة علي عالوة جذریة عقد :الجذور علي    

والثمار
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  :المكـافحـة
.زراعة أصناف مقاومة وسلیمة•
% .١إزالة األوراق وتطھیر الجروح والرش بمحلول بوردو •
في  ٣أھمیة رش األشجار بالمركبات النحاسیة مثل أوكسي كلورو النحاس بنسبة •

.األلف
.مقاومة الحشرة الناقلة•
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 رابعًا  األمراض الفیروسیة 
Spherosis الزیتون في )الكرویة الزوائد( اإلنتفاخات مرض in Olive

 علي المرض ھذا ویكثر غیرھا دون الزیتون أصناف بعض علي المرض یظھر    

  .Manzainilloمانزانیللو الصنف
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:األعـراض
 Mini spheroblastis:نموات زائدة صغیرة تسمي

  أكثر شجیري مظھر ذات وتصبح القصیرة األصناف تقزم إلي المرض ویؤدي    
 الكرویة الزوائد و التقزم ویعتبر المحصول انتظام عدم علي عالوة .الطبیعي من

المرض لھذا ممیزین عرضین أھم ھما
  :المكـافحـة

زراعة األصناف المقاومة   


