
)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

األمراض غیر الطفیلیة: أوًال
)موت أطراف أشجار الموالح (األكزنثیما  -١
 Exanthema or Dieback of  citrus trees

 :المسبب  
قص عنصر النحاس الصالح لإلمتصاص في التربة •



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

  :األعراض
 تتكون وقد الصغیرة واألفرع الرئیسیة األفرع أطراف في وموت جفاف حدوث   

 إفراز یتكون وقد الثمار نمو ویضعف األفرع نھایات علي المعة صمغیة طبقة
 ومن الشدیدة اإلصابة حاالت في الثمار تتشقق وقد الثمرة فصوص بین صمغي
 الجزء بین واضح باھت خط وجود األفرع علي لإلصابة الممیزة العالمات
.السلیم والجزء المصاب



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

 :المقاومة
 الكبیرة للشجرة جرام كیلو نصف بمعدل النحاس بكبریتات التسمید•
 وإزالة تقلیم بعد النحاس كلورو أوكسي مثل النحاسیة المركبات بأحد الرش•

.الجافة األفرع



الموت  الرجعي أو موت األطراف في الموالح



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

blight of citrus treesالشلل في أشجار الموالح      -٢
:المسبب

.األرضي الماء مستوي ارتفاع وكذلك الثقیلة األراضي في خاصة الصرف سوء •
:األعراض

 للشجرة الطرفیة باألفرع عالقة محدودة نسبة منھا ویبقي وتسقط األوراق تجف•
.الظاھرة بھذه تأثرًا األصناف أكثر السكري البرتقال ویعتبر
:المقاومة

 الصرف جیدة أرض في الزراعة•
 مرتفع فیھا األرضي الماء مستوي أراضي في الزراعة عدم•



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

Chlorosis of citrus leavesإصفرار أوراق الموالح      -٣
: المسبب

 في الحدید عنصر تثبیت في األسباب أھم التربة في الكالسیوم عنصر زیادة تعتبر    
 بالدرجة امتصاصھ صعوبة ذلك علي ویترتب صالحة غیر صورة في التربة
 مظھر إلى ذلك ویؤدي باألوراق الكلوروفیل تكوین صعوبة إلى تؤدي التي

 علیھا اإلصفرار
  :األعراض

 الرئیسیة العروق بین الموجودة المناطق في اصفرار صورة في األعراض تبدأ    
 العام النمو ویضعف كلھا الورقة تصفر حتى اإلنتشار في یأخذ ثم بالورقة
  .للكلوروفیل التمثیل ضعف بسبب اإلصفرار لحدوث نتیجة للشجرة



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

  :األعراض
 الرئیسیة العروق بین الموجودة المناطق في اصفرار صورة في األعراض تبدأ•

 العام النمو ویضعف كلھا الورقة تصفر حتى اإلنتشار في یأخذ ثم بالورقة
  .للكلوروفیل التمثیل ضعف بسبب اإلصفرار لحدوث نتیجة للشجرة
:المقاومة

 األوراق ثغور خالل من سریعًا لإلمتصاص القابلة الحدیدوز بمركبات الرش•
 كاملة تكون جیدة مصادر من مأخوذة أسمدة باستخدام العضوي بالتسمید اإلھتمام•

.والتخمر النضج



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

لسعة الشمس وتشقق ثمار الموالح -٤
Sun Scald and cracking of citrus fruits

:المسبب  
  تشتد حیث الصحراویة األراضي في خاصة الشمس ألشعة المباشر التعرض•

  الثمار تتغطي ال حیث الخضري المجموع ضعف ذلك في ویساعد الحرارة
.الري عملیة انتظام عدم وكذلك باألوراق



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

  :األعراض
 ألشعة المواجھ الثمرة سطح علي خشنة الملمس جلدیة جافة بنیة بقع ظھور•

 وفي . الثمرة تتشقق وقد ، اإلستدارة كاملة غیر الثمرة تصبح حیث الشمس
  .الحدیثة واألفرع األوراق تجف وقد الساق قلف یتشقق قد الشدیدة الحاالت
  : المقاومة

 الثمار لتغطیة الكافي الخضري النمو األشجار تكون لكي األشجار بتسمید العنایة•
  باألوراق

  المنتظم الري خالل من المائي التوازن علي المحافظة•



)الموالح(أمراض أشجار الحمضیات 

 طبقة لعمل ماء لتر ١٠٠ لكل كجم ١ بمعدل المطفأ الجیر بمحلول الرش یفید قد•
الضرر لتقلیل الشدیدة الحرارة وقت الشمس أشعة انعكاس علي تعمل بیضاء

 مثل الصحراویة األراضي في العالیة للحرارة التحمل قلیلة أصناف زراعة عدم•
صرة أبو البرتقال



أمراض نقص العناصر في أشجار الموالح
Diseases caused by minerals deficiency 

in citrus trees

   :نقص عنصر النتروجین  
 الثمار ، الحدیثة النموات في اصفرار یصاحبھ ضعیف للشجرة العام النمو•

 للشجرة العام اللون تحول بعد لألوراق تساقط یحث وقد . اللون باھتة صغیرة
  . األصفر إلى

  :الفوسفور عنصر نقص  
 فاتح برتقالي أصفر إلى یتحول بعدھا الغمق األخضر إلى األوراق لون یتجھ•

 خشنة سمیكة الثمرة قشرة وتصبح القلب مجوفة وتكون الحجم في تكبر والثمار
 الثمار في الحموضة نسبة وتزداد



 :نقص عنصر البوتاسیوم  
 وتتجھ المحترق البني اللون إلى تحولھا ثم الورقة وقمة حواف اصفرار•

 وتصغر رقیقة الثمرة قشرة وتصبح الورقة قاعدة ناحیة بالتدریج األعراض
 .الثمرة عصیر في الحموضة وتقل الحجم في الثمار

:الماغنسیوم عنصر نقص  
 كل اإلصفرار یعم حتى بعدھا ویزداد الورقة عروق لجوانب اإلصفرار یحدث•

 األوراق وتتساقط مخضرًا الورقة من القاعدي الجزء یبقي الغالب وفي الورقة
  .بالنقص المحصول علي ذلك ویؤثر مبكرًا



:نقص عنصر الحدید  
 خضراء العروق بقاء مع األبیض اللون إلى تتحول وقد بشدة األوراق تصفر
 Dieback رجعي موت یحدث وقد لألشجار وتقزم شدید ضعف ویحدث
.الحدیثة األفرع ألطراف

)الششتاوي(أعراض نقص الحدید في الموالح 



:نقص عنصر المنجنیز  
 اللون مظھر یأخذ وقد الباھت األخضر التبرقش مظھر متخذًا الورقة لون یتغیر•

  الوسطي العرق ناحیة فتحتھا دائرة نصف شكل یأخذ وقد المخضر الرمادي
  .للورقة

  :الزنك عنصر نقص  
  تغیر حدوث مع مدبب وطرفھا ضیق نصلھا ویصبح الحجم في األوراق تصغر•

 المتكونة والثمار واألخضر األصفر اللونین بین خلیط عن عبارة اللون في
  :األصفر أو الباھت الخضر للون تمیل الحجم صغیرة تكون



أعراض نقص الماغنسیوم علي   أوراق أشجار الموالح
)الششتاوي(         



أع    راض نق    ص الزن    ك عل    ي أوراق أش    جار الم    والح      
)الششتاوي(



  :مقاومة نقص العناصر في أشجار الموالح
:ثانیًا

 بصورة إضافتھم فیمكن والفسفور البوتاسیوم النتروجین وھي الكبرى للعناصر•
 التربة طریق عن متوازنة

 للعنصر وبالنسبة بدقة المطلوبة الكمیات لتحدید للتربة تحلیل عمل یفضل•
 باستخدام ورقي كتسمید رش صورة في استخدامھا فیمكن الذكر السابقة الصغرى
 ألي نقص أي ظھور بدء عند وذلك مخلبیة كعناصر أو المركبة الورقیة األسمدة
   .العناصر ھذه من



األمراض الطفیلیة في الموالح : ثانیًا 
األمراض الفطریة -أ
العفن الصمغي البني في الموالح -١
 Brown rot gummosis of citrus trees

Phytophthora citrophthora                                      :المسبب  ) (
)  (Class : Phycomycetesھو فطر طحلبي تابع لصف الفطریات الطحلبیة 

                   (Subclass : Oomycetes)تحت صف الفطریات البیضیة   
            )                                               (Order : Peronosporalesرتبة  

)                                              (Family : Pythiaceaeمن العائلة 



:أھمیة المرض

 البحر حوض منطقة في وبخاصة الموالح إنتاج دول معظم في معروف المرض•
 األراضي في خاصة األراضي معظم في مصر في منتشر وھو المتوسط األبیض
Brown الموالح في البني العفن تصمغ منھا متعددة أسماء ولھ الدلتا في الثقیلة

rot gummosis  
Foot القدم عفن كذلك• Rotوالحرارة العالیة الرطوبة یناسبھ والمرض 

 .المعتدلة



:األعراض
 في یزداد ظھوره أن إال مصر في الموالح إنتاج مناطق جمیع في المرض ینتشر•

 علي بني تلون بحدوث األعراض تبدأ .الصرف سیئة السوداء الثقیلة األراضي
. التاج منطقة في األوراق

 ویحدث الرئیسیة األفرع حتى وأحیانا للشجرة العلویة األفرع إلى تتجھ التي •
 القلف ذلك بعد یجف .صمغیة بافرازات مصحوبًا القلف علي واضح تشقق

 منطقة إلى اإلصابة وصلت إذا المصابة الشجرة تموت وقد ، فترة بعد المصاب
 الصفرار ذلك یؤدي وقد الجذور علي التربة سطح تحت تظھر وقد الكامبیوم
 وتصاب .وموتھا أطرافھا جفاف إلى ذلك یؤدي وقد العلویة األفرع في األوراق
القریبة الثمار



 أو التربة لسطح المواجھة جوانبھا أحد علي بني بعفن التربة لسطح المالمسة    
 المخازن في الحصاد بعد اإلصابة وتستمر نفاذة برائحة مصحوبة كلھا الثمرة
التھویة ردیئة

:التكاثر   
 الھدبیة بالجراثیم جنسیًا والOospores البیضیة بالجراثیم جنسیًا الفطر یتكاثر   

 سوء مع غالبًا عالیة تربة رطوبة الفطر ویناسبZoospores السابحة
  عالیة جویة رطوبة وكذلك الصرف



 :المقاومة
 في مطعومة المستخدمة الشتالت تكون وان النارنج مثل مقاومة أصول استخدام•

.الخدمة عملیات أثناء الساق تجریح تجنب مع الساق عن عالیة منطقة
 عمل ویمكن مباشرة الشجرة وجذع الري ماء بین تالمس یحدث أال علي العمل•

 في الري ماء بجانبھا یمر مصاطب في الزراعة أو األشجار حول عالیة دوائر
  مباشرة األشجار جذوع النقاطات تالمس أال یجب الحدیث الري نظم وفي قنوات

 بمحلول التطھیر ثم حاد بسكین الشجرة جذع من المصابة األجزاء إزالة•
  كبریتات كجم ١( بوردو عجینة أو الزنك أكسید أو % ١ البوتاسیوم برمنجنات
 ) ماء لتر ١٥ + حي حیر كجم ٢ + نحاس

  .الصرف تحسین ضرورة•



الحظ اإلفرازات الصمغیة علي سیقان أشجار 
الموالح



العفن الصمغي الفیوزاریومي ألفرع أشجار الموالح -٢
Fusarium gummosis of citrus twigs

 :المسبب
Fusarium solaniالفطر فیوزاریوم سوالني • )                    (
 Class. Deuteromycetes) (التابع لصف الفطریات الناقصة   •
)                                          (Order : Monilialesرتبة•
)                            (Fam. Tuberculariaceaeعائلة •

  :أھمیة المرض
 في وكذلك الموالح أشجار في الخصوبة عالیة األراضي في عادة المرض یظھر

.الدلتا من أكثر الصعید محافظات في حدوثھ ویزداد العالیة الحرارة ذات المناطق



  :األعراض
 األفرع أطراف فيDieback رجعي وموت مفاجئ ذبول بشكل اإلصابة تبدأ    

 ویخرج المصابة الفرع قواعد في تشققات حدوث ذلك ویصاحب النمو الحدیثة
 المصابة األوراق قواعد من صمغیة افرازات تخرج وقد صمغیة افرازات منھا
 الخضري المجموع علي بالضرر المرض ویؤثر وسقوطھا جفافھا تمام قبل

 والیوسفي البرتقال یعتبر بینما للمرض مقاوما النارنج ویعتبر .المحصول وعلي
 بالمرض لإلصابة الحساسیة شدیدا
 :التكاثر

  بأنواعھا الكونیدیة بالجراثیم جنسیًا ال تكاثرًا الفطر یتكاثر     



:المقاومة
 عملیة في كأصل النارنج باستخدام یوصي المرض فیھا ینتشر التي المناطق في•

.اإلكثار
.أسفلھا الخضري النمو من جزء مع بالتقلیم المصابة األجزاء إزالة•
Topsin-M بمبید الرش•   . التقلیم بعد للتر واحد جرام بمعدل 70
 األشجار جذوع الري میاه تالمس ال بحیث السطحي الري أسلوب تعدیل•
  .الخدمة عملیات أثناء األشجار تجریح عدم•



األنثراكنوز في أشجار الحمضیات -٣
 Anthracnose of citrus trees

:المسبب
Colletotrichum :الناقص الفطر • gloeosporioidesطور لھ الذي 

Glomerella وسمي األسكیة الفطریات صف یتبع كامل cingulataأن إال 
 األسكي الطور من أكثر الطبیعة وفي التكاثر عملیة في الشائع ھو الناقص الطور
 الكامل



  :أھمیة المرض
 الیوسفي عدا ما العالم في الحمضیات أنواع معظم علي اإلنتشار شائع المرض•

 وھو للموالح المنتجة األوسط الشرق دول من والعدید مصر في موجود وھو
  المناطق في خاصة ضارًا تأثیرًا ویحدث والثمري الخضري المجموع یصیب
  موت وھو أخر أسم وللمرض المناسبة والجویة البیئیة الظروف فیھا تتوفر التي

Wither باسم المعروف األطراف tip.



  :األعراض
  دائریة بقع تظھر كما التكوین، الحدیثة لألفرع الغضة األطراف وموت اصفرار•

 الصفر للون المصابة الورقة لون في تغیر ذلك ویلي األوراق علي اللون سوداء
 وردیة فطریة نموات تتكون العالیة الجویة الرطوبة ذات المناطق وفي البني ثم

 قبل الموت ثم باإلسوداد البراعم تصاب وقد بعد فیما األوراق تتساقط ثم اللون
 السطح علي غائرة بقع شكل في األشجار علي قائمة وھي الثمار وتصاب تفتحھا،
 مائیة قطرات لتكون باإلضافة اللون الوردیة الفطریة النموات علیھا وتتكون

 الكثیف الضباب حاالت في خاصة دموع شكل في الثمرة سطح علي تجري



:المقاومة
.اإلصابة منطقة بعد األخضر الفرع من جزء مع المصابة النباتیة األجزاء تقلیم•
 .جروح أي إحداث عدم ومراعاة الزراعیة العملیات إجراء في العنایة•
.المصابة والثمار األفرع متخلفات حرق•
 أو ماء لتر لكل جرام ٢.٥ بمعدل ٥٠ – كابتان مبید باستخدام النباتات رش•

 ماء لتر لكل جرام ١ بمعدل التوبسین
 مسافات علي بالزراعات یوصي والممطرة العالیة الرطوبة ذات المناطق في•

 .للتھویة واسعة



ثمرة مصابة بإنثراكنوز الموالح


