
أمراض أشجار التین

أمراض التین الغیر طفیلیة: أوًال 
Fig  التین ثمار تشقق -١ fruits splitting

: المسبب
 أخري أسباب ألى یرجع أو  الري عملیة انتظام عدم عن ناتج فسیولوجي مرض 

 أحجام لتضخم تؤدي التعطیش بعد بالثمار الماء كمیة في زیادة لحدوث تؤدي
 تشققھا إلى ذلك ویؤدي الثمرة قشرة علي بشدة فتضغط للثمرة المكونة الخالیا
 في الزیادة بسبب الثمار في التشقق یحدث وقد ، الصیف فصل في وخاصة
 علي ویترتب النتح عملیة حدوث وقلة الثغور  غلق إلى یؤدي مما الجو رطوبة
 الثمار فتتشقق كبیرة بدرجة الثمار إلى بالنبات الزائد الماء یتجھ أن ذلك
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  :األعراض 
 الثمرة قاعدة اتجاه في الزھري الطرف من بدءًا الثمرة في وتشقق انغالق حدوث•

  . للتعفن یعرضھا مما
  : المقاومة

  الثقیلة األراضي في خاصة الصرف وتحسین منتظمة بصفة الري تنظیم•
 للتشقق متحملة أصناف زراعة•
 وتقلیل الثمار علي التظلیل علي یساعد جید خضري نمو إلعطاء بالخدمة العنایة•

  العالیة الحرارة أوقات في خاصة التشقق معدل
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Stem splitting of fig treeتشقق ساق شجرة التین  -٢
 :المسبب  
 في خاصة التین شجرة لساق الشدیدة الشمس وحرارة ألشعة المباشر التعرض•

 األشجار في الفسیولوجیة الظاھرة ھذه انتشار یحدث وعادة ، الرملیة األراضي
 أفرع في كذلك التشقق ویحدث ، التظلیل یقل حیث الخضري النمو ضعیفة
  النمو یتأثر حیث ومنتظمًا كافیًا الري یكون ال حیث الظاھرة وتزداد الشجرة

  المحصول ویقل بشدة بالضرر الخضري
 :المقاومة

  المجموع ألفات ومكافحة وتسمید وري تقلیم من األشجار بخدمة العنایة•
  الخضري

. الشمس أشعة انعكاس علي للعمل المطفأ بالجیر الشجرة ساق دھان•
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Dropping of fig fruitsتساقط ثمار التین  -٣
:المسبب 

 بھا الموجود والبیئیة الجویة الظروف مع متوافقة غیر التین من أصناف زراعة•
 أو العالیة بالحرارة المتعلقة الجویة اإلضطرابات تحمل علي قادرة وغیر الحقل
 المعدل عن الري میاه زیادة أو التعطیش زیادة أو الحرارة في الشدیدة الریاح
  . المقرر
  : األعراض

 الجو أو البیئة عناصر أحد في مفاجئ حدوث بعد بغزارة الثمار تسقط یالحظ•
 غضة زالت ما الثمار كانت لو خاصة كبیرة خسارة في یتسبب مما الذكر سابقة
 التین مزارع في كثیرًا تحدث الظاھرة ھذه أن ویالحظ النضج مكتملة وغیر
  خدمتھا تھمل التي تلك خاصة
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  :المقاومة 
العنایة بالخدمة •
تنظیم عملیة الري •
اختیار الصنف المناسب للزراعة في المنطقة المراد الزراعة بھا •

  :  Lichensاألشنات 
راجع األشنات في (أعراض اإلصابة وطرق المكافحة كما ھو مذكور في الموالح 

).الموالح
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أمراض التین المعدیة: ثانبًا 
األمراض الفطریة. أ
Fig rustصدأ التین  -١

Cerotiliumالفطر : المسبب  fici
Class البازیدیة الفطریات لصف التابعة الفطریات من ھو• :

Basidiomycetes
Subclass : صف تحت• : Heterobasidiomycetideae
Order األصداء رتبة • : Uredinales سوي مصر في للفطر یشاھد ولم 

 في اإلصابة لتعید المتساقطة األوراق علي تبقي التي فقط الیوریدي الطور
  . التالي الموسم
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  :األعراض 
 في المصابة لألوراق السفلیة األسطح علي الظھور في اإلصابة أعراض تبدأ    

 مللیمتر ٣-١ من قطرھا اللون بنیة أو حمراء صغیرة بقع عن عبارة بثرات شكل
 للورقة السفلي السطح تغطي حتى المناسبة الجویة الظروف في بعضھا مع تتحد

 وبالتالي وسقوطھا المصابة األوراق وجفاف اصفرار علي ذلك ویساعد بالكامل
 البثرات تظھر قد الشدیدة اإلصابة حاالت وفي المحصول ویقل اإلنتاج یضعف
  الحدیثة  األفرع وعلي العقد حدیثة الثمار علي بالصدأ لإلصابة الممیزة الملونة
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  :أھمیة المرض 
  الحدود حتى اإلسكندریة من الشمالي الساحل منطقة في كبیرة أھمیة الصدأ یمثل    

 النسبیة الرطوبة ناحیة من إلنتشاره الجویة الظروف لمالئمة نظرًا اللیبیة
 عدم حالة في المحصول في كبیرة خسارة إلى ذلك ویؤدي الحرارة ودرجات
  . المرض مقاومة
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: المقاومة
. وحرقھا النباتیة والمتخلفات األوراق جمع•
  . التھویة جودة علي للعمل زراعتھا وقت الشجار تزاحم عدم•
  . والثقیلة الرملیة األراضي في الري تنظیم ضرورة مع بالصرف العنایة•
 مع ماء لتر ١٠٠ لكل مكعب سم ٣٠ بمعدل Sumi-8 إیت سومي بمید الرش•

.phi الحصاد قبل اإلنتظار فترة مراعاة
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أعفان ثمار التین
Fig Fruits rots

:المسبب 
  - : تصاب ثمار التین بعدید من فطریات العفان ومن أھمھا  
•Rhizopus stolonifer   وھو فطر تابع لصف الفطریات الطحلبیة تحت

.  صف الفطریات الزیجویة 
•Penicillium spp.   وھو فطر تابع لصف الفطریات الناقصة.
•Aspergillus niger   وھو فطر تابع لصف الفطریات الناقصة.
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•Alternaria spp.  
. الناقصة الفطریات لصف تابع فطر وھو§

•Botrytis cineriea  
. الناقصة الفطریات لصف تابع فطر وھو§

•Sclerotinia sclerotiorum  
 األسكیة الفطریات لصف تابع فطر وھو§

•Cladosporium spp.  
الناقصة الفطریات لصف تابع فطر وھو§
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  :أعراض اإلصابة بأعفان ثمار التین 
 رملیة ریاح ھبوب بعد أو الحشریة اإلصابات بعد عادة الثمار في اإلصابة تحدث    

 حسب المصابة الثمرة في العفن لون ویختلف الثمار تجریح علي تعمل شدیدة
Aspergillus الفطر أن ویالحظ المسبب الفطر لون niger   مظھر یكون 

 بینما التفحم علیھ ویطلق الثمرة لب داخل اللون اسود یسببھ الذي بالعفن  اإلصابة
 یطلق الخارج من الثمار سطح علي عفنًا األلترناریا مثل أخري فطریات تسبب
  . البني التبقع علیھ
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  :المقاومة 
. الثمار تجریح تسبب التي الحشرات مقاومة•
 الرملیة الریاح تأثیر لمنع البوص من أكیاب او ریاح بمصدات المزرعة إحاطة•

. تعفنھا ثم الثمار تجریح إلى تؤدي التي
  التین مزارع في الصرف وكذلك الري عملیة تنظیم•



أمراض أشجار التین

Nematode التین أشجار في النیماتودیة األمراض -  ب diseases of fig
trees

Root النیماتودي الجذور تعقد مرض -١ knot nematode
 : المسبب

Meloidogyne النیماتودي للجنس تابعة أنواع    spp. المسبب یكون وقد 
  . المصابة الشتالت علي أو التربة في موجود
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  :األعراض 
 وعند الفرع قمم وجفاف الطرفیة أوراقھا معظم وسقوط وضعفھا األشجار تقزم    

 حدوث كذلك ، األحجام مختلفة Knots عقد وجود یالحظ الجذور علي الكشف
 المتكون الغذاء استھالك علي یساعد بأنواعھا الجذور في تضخم أو تورم

 السابق األراضي في بشدة اإلصابة وتزداد والثمري الخضري النمو فیضعف
 وعادة الباذنجان أو الفلفل أو الطماطم مثل الباذنجانیة العائلة بمحاصیل زراعتھا
  بالتربة العفن بفطریات إصابات بالنیماتودا الجذور إصابة تصاحب
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  :المكافحة 
  .أمكن إن اإلصابة من خالیة سلیمة أرض في الزراعة•
  النیماتودي المبید في جذورھا تعامل أو اإلصابة من خالیة شتالت استخدام•

  .لزراعة ا قبل السائلVydate فایدیت
 أوFuradan الفیوردان أو % Vaydate٢٤ بالفایدیت التربة معاملة•

 المعاملة تكون بأن ویوصي % ١٥ Temic التیمیك أو Nemacur النیماكور
.اإلثمار أو األزھار من فیھ تخلو وقت في األشجار نشاط بدء عند

  .ملوثة عضویة أسمدة استخدام عدم•


