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أمراض األشجار ذات النواة الحجریةأمراض األشجار ذات النواة الحجریة

 : Fam : Fam((و تضم ھذه المجموعة من أشجار الفاكھة من العائلة الوردیة و تضم ھذه المجموعة من أشجار الفاكھة من العائلة الوردیة ••
RosaseaeRosaseae ( (  مثل الخوخ و المشمش  مثل الخوخ و المشمش

. . و البرقوق و الكریز و اللوز و النكتارینو البرقوق و الكریز و اللوز و النكتارین••
PlumPlum ( (domesticadomestica  PrunusPrunus((البرقوق البرقوق   ••
ApricotaApricota  (  (armeniacaarmeniaca      PrunusPrunus((المشمش المشمش ••
PeachPeach   (   (persica  persica    PrunusPrunus((الخوخ الخوخ ••
          CherryCherry        (        (avium avium         PrunusPrunus((الكریز الحلو الكریز الحلو ••
          Prunus cerasusPrunus cerasusالكریز المرالكریز المر  ••
  AlmondAlmond            (            (amygdaluamygdaluss  PrunusPrunus((اللوز اللوز ••
NectarineNectarine         (         (persica nactarinapersica nactarina  PrunusPrunus((النكتارین النكتارین ••



))الفسیولوجیةالفسیولوجیة((األمراض الغیر طفیلیة األمراض الغیر طفیلیة : : أوًالأوًال

vvلسعة الشمسلسعة الشمس  Sun ScaldSun Scald
ھو التعرض لحرارة الشمس بدرجات عالیة و لمدة طویلة و ھو التعرض لحرارة الشمس بدرجات عالیة و لمدة طویلة و   ::الـمسبب المرضـىالـمسبب المرضـى••

بصورة مباشرة  بصورة مباشرة  
vvاألعـراضاألعـراض
.  .  بقع بنیة جلدیھ منخفضة قلیَال عن سطح الثماربقع بنیة جلدیھ منخفضة قلیَال عن سطح الثمار••
. . طراوة األنسجة تحت البقع و تكون سھلة التحلل بالمسببات المرضیة المنتشرةطراوة األنسجة تحت البقع و تكون سھلة التحلل بالمسببات المرضیة المنتشرة••
. . حدوث تشوه فى الثمارحدوث تشوه فى الثمار••



))الفسیولوجیةالفسیولوجیة((األمراض الغیر طفیلیة األمراض الغیر طفیلیة : : أوًالأوًال

المكـافحـةالمكـافحـة••
  ..الشمسالشمس  أشعةأشعة  منمن  وحمایتھاوحمایتھا  الثمارالثمار  تغطیةتغطیة••
  ..التغطیةالتغطیة  بغرضبغرض  للنباتللنبات  الخضريالخضري  النموالنمو  تشجیعتشجیع••
..الورقيالورقي  المجموعالمجموع  علىعلى  تقضىتقضى  التيالتي  اللفحاتاللفحات  إمراضإمراض  مكافحةمكافحة••
GummosisGummosisوالمشمشوالمشمش  الخوخالخوخ  أشجارأشجار  تصمغتصمغ••

  ..طبیعيطبیعي  غیرغیر  ضغطضغط  أىأى  تحتتحت  األشجاراألشجار  تواجدتواجد§§
    ..األرضىاألرضى  الماءالماء  مستوىمستوى  إرتفاعإرتفاع§§
..الحمضیةالحمضیة  الموادالمواد  إفرازاتإفرازات  علىعلى  تساعدتساعد  التيالتي  وو  مرضیةمرضیة  تقرحاتتقرحات  حدوثحدوث§§

مرضیةمرضیة  إصاباتإصابات  عنعن  ناتجةناتجة    جروحجروح  حدوثحدوث••



))الفسیولوجیةالفسیولوجیة((األمراض الغیر طفیلیة األمراض الغیر طفیلیة : : أوًالأوًال

  األعـراضاألعـراض••
ØØاألفرعاألفرع  وجفافوجفاف  ذبولذبول..
ØØاألوراقاألوراق  سقوطسقوط..    
ØØالثمارالثمار  وضموروضمور  قلةقلة..    
ØØالمحصولالمحصول  قلةقلة  بالتاليبالتالي  وو  عامعام  بوجھبوجھ  النموالنمو  ضعفضعف..    
ØØحمضیھحمضیھ  إفرازاتإفرازات  منھامنھا  یخرجیخرج  مرضیھمرضیھ  تقرحاتتقرحات  وجودوجود..    

المكـافحـةالمكـافحـة••
ØØسطحیةسطحیة  جذورھاجذورھا  أصولأصول  علىعلى  التطعیمالتطعیم..
ØØالصرفالصرف  جیدةجیدة  ارضارض  فىفى  الزراعةالزراعة..
ØØاألرضىاألرضى  الماءالماء  مستوىمستوى  لخفضلخفض  المصارفالمصارف  شقشق..
ØØسطحيسطحي  الجذريالجذري  مجموعھامجموعھا  أصولأصول  علىعلى  التطعیمالتطعیم..



األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : ثانیًاثانیًا

vvالمشمشالمشمش  وو  الخوخالخوخ  فىفى  الدقیقىالدقیقى  البیاضالبیاض  مرضمرض
••PowdryPowdry MildewMildew ofof PeachPeach andand ApricotApricot
::األسكىاألسكى  الفطرالفطر  عنعن  یتسببیتسبب  فطرىفطرى  مرضمرض  المرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب••
SphaerothecaSphaerotheca                          الخوخالخوخ  فىفى•• pannosapannosa
PodosphaeraPodosphaera                      المشمشالمشمش  فىفى•• oxyaconthoenoxyaconthoen  
األعـراضاألعـراض••
    ثمثم  تتسعتتسع  وو  تمتدتمتد  األوراقاألوراق  سطحسطح  علىعلى  صغیرةصغیرة  لمسافاتلمسافات  المظھرالمظھر  دقیقةدقیقة  بقعبقع    الصغیرةالصغیرة  األوراقاألوراق  علىعلى••

..بنيبني  أوأو  رماديرمادي  لونھالونھا  یصبحیصبح  وو  تموتتموت  وو  تجفتجف  وو  تتجعدتتجعد
  ..نموھانموھا  یتوقفیتوقف    البراعمالبراعم  علىعلى••
    ..الدقیقىالدقیقى  الفطريالفطري  بالنموبالنمو  مغطاةمغطاة  بقعبقع  تظھرتظھر    األغصاناألغصان  علىعلى••
    علىعلى  صدئیھصدئیھ  تقرحاتتقرحات  وو  الخوخالخوخ  ثمارثمار  علىعلى  داكنةداكنة  بنیةبنیة  بقعبقع  ظھورظھور  األمراضاألمراض  ھذهھذه  أخطرأخطر    الثمارالثمار  علىعلى••

المشمشالمشمش  ثمارثمار



األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : ثانیًاثانیًا

المكـافحـةالمكـافحـة••
    ..مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  زراعةزراعة••
    ..الجیدالجید  الصرفالصرف  وو  التربةالتربة  بتھویةبتھویة  العنایةالعنایة••
..))ماءماء  لترلتر  ١٠٠١٠٠//جمجم٢٥٠٢٥٠((  ..//..  ¼¼المیكروبيالمیكروبي  بالكبریتبالكبریت  الوقائيالوقائي  الرشالرش••
    أىأى  %%٢٥٢٥  بنسبةبنسبة  البایلتونالبایلتون  مثلمثل  الدقیقىالدقیقى  البیاضالبیاض  لمكافحةلمكافحة  متخصصمتخصص  بمبیدبمبید  العالجيالعالجي  الرشالرش••

..))ماءماء  لترلتر١٠٠١٠٠//جمجم٢٥٢٥((
PeachPeach  الخوخالخوخ  أوراقأوراق  تجعدتجعد  مرضمرض•• LeafLeaf CurlCurl
    ..الرطبالرطب  الباردالبارد  الجوالجو  یالئمھیالئمھ  بمصربمصر  الحدائقالحدائق  فيفي  المنتشرةالمنتشرة  األمراضاألمراض  ومنومن  مھممھم  مرضمرض••
TaphrinaTaphrina  ::المرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب•• deformansdeformans
    ..عاریةعاریة  األسكیھاألسكیھ  األكیاساألكیاس  وو  أسكبھأسكبھ  نمریھنمریھ  أجسامأجسام  یكونیكون  الال  أولىأولى  أسكىأسكى  الفطرالفطر••



األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : ثانیًاثانیًا

::األعـراضاألعـراض••
  وو  الباھتالباھت  األخضراألخضر  إلىإلى  األوراقاألوراق  لونلون  یتحولیتحول  حیثحیث  األوراقاألوراق  علىعلى  األعراضاألعراض  تظھرتظھر••

  لتھیجلتھیج  وذلكوذلك  األوراقاألوراق  تتشوهتتشوه  وو  الحجمالحجم  فىفى  األوراقاألوراق  وتزدادوتزداد  ..األحمراألحمر  اللوناللون  إلىإلى
    ..مجعدةمجعدة  األوراقاألوراق  وتصبحوتصبح  ــ  األنسجةاألنسجة

المكـافحـةالمكـافحـة••
    ..المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة••
  مثلمثل  النحاسیةالنحاسیة  الفطریةالفطریة  بالمبیداتبالمبیدات  البراعمالبراعم  خروجخروج  قبلقبل  وو  التقلیمالتقلیم  بعدبعد  األشجاراألشجار  رشرش••

..))األلفاأللف  فىفى  ٣٣(=(=  لترلتر//  جمجم٣٣  النحاسالنحاس  كلوروكلورو  أوكسىأوكسى
    ..  %%١١  بتركیزبتركیز  بوردوبوردو  محلولمحلول  استخداماستخدام  یمكنیمكن••



األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : ثانیًاثانیًا

vvالحلویاتالحلویات  فىفى  التثقیبالتثقیب  مرضمرض  ShotShot HoleHole inin StoneStone FruitFruit (Coryneum(Coryneum Blight)Blight)
ClasterosporiumClasterosporium  الناقصالناقص  الفطرالفطر  ::المرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب•• carpophilumcarpophilum
  األعـراضاألعـراض••
    البقعالبقع  ھذهھذه  تحاطتحاط  وو  الرماديالرمادي  ثمثم  البنيالبني  اللوناللون  إلىإلى  تتحولتتحول  مستدیرةمستدیرة  متناثرةمتناثرة  حمراءحمراء  بقعبقع  األوراقاألوراق  علىعلى••

..تباعَاتباعَا  المصابةالمصابة  البقعالبقع  أنسجةأنسجة  وتسقطوتسقط  صفراءصفراء  أنسجھأنسجھ  منمن  بھاالتبھاالت  تحاطتحاط  وو  داكنداكن  بنیھبنیھ  بحافةبحافة
  ..صموغصموغ  وو  تقرحاتتقرحات  تظھرتظھر  ::األفرعاألفرع  وعلىوعلى  اللوناللون  بنیةبنیة  بقعبقع  ::الثمارالثمار  وو  األزھاراألزھار  وعلىوعلى••
المكـافحـةالمكـافحـة••
..الرشالرش  ھذاھذا  ویكررویكرر  النحاسیةالنحاسیة  بالمركباتبالمركبات  الوقائيالوقائي  الرشالرش••
%%٣٣..٠٠  النحاسالنحاس  كلوروكلورو  اوكسىاوكسى  أوأو  %%١١  بوردوبوردو  بمحلولبمحلول  األوراقاألوراق  تساقطتساقط  بعدبعد  وقائيوقائي  رشرش••
  ..ماءماء  لترلتر  ١٠٠١٠٠//  جرامجرام  ٣٠٣٠  بالبایلتونبالبایلتون  الرشالرش  ..  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  ظھورظھور  بعدبعد••



األمراض الفطریةاألمراض الفطریة: : ثانیًاثانیًا

vvالفرتسیلیومىالفرتسیلیومى  الذبولالذبول  مرضمرض  VerticilliumVerticillium WiltWilt
VerticilliumVerticillium  ناقصناقص  فطرفطر::  للمرضللمرض  المسببالمسبب  الفطرالفطر•• dahliaedahliae  
األعـراضاألعـراض••
  األعراضاألعراض  وتظھروتظھر  ..أوًالأوًال  العلویةالعلویة  األوراقاألوراق  علىعلى  وتظھروتظھر  تساقطھاتساقطھا  ثمثم  لونھالونھا  شحوبشحوب  األوراقاألوراق  علىعلى••

كلھاكلھا  الشجرةالشجرة  أوأو  الشجرةالشجرة  منمن  واحدواحد  جانبجانب  علىعلى  تظھرتظھر  قدقد  وو  فروعفروع  عدةعدة  علىعلى  أوأو  واحدواحد  فرعفرع  علىعلى
..لسیقانلسیقان  تقزمتقزم  یحدثیحدث  ::الجذوعالجذوع  علىعلى••
  الجذرالجذر  ویتلونویتلون  رماديرمادي  حلقيحلقي  بلونبلون  الخشبالخشب  ویتلونویتلون  حجریةحجریة  أجسامأجسام  علیھاعلیھا  تظھرتظھر  قدقد  ::األفرعاألفرع  علىعلى  ••

  ..النباتاتالنباتات  وتموتوتموت
المكـافحـةالمكـافحـة••
    ..للمرضللمرض  مقاوممقاوم  صنفصنف  زراعةزراعة••
    ..المصابةالمصابة  األشجاراألشجار  زراعةزراعة  عدمعدم••
..المرضالمرض  منمن  خالیھخالیھ  أرضأرض  فىفى  للمشتلللمشتل  الزراعةالزراعة••
..المرضالمرض  المسببالمسبب  منمن  خالیھخالیھ  ارضارض  فىفى  تنشاتنشا  الحدائقالحدائق••
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FruitFruit  الحلویاتالحلویات  فىفى  الثمارالثمار  أعفانأعفان§§ RotsRots
ÑÑالریزوبسىالریزوبسى  العفنالعفن  RhizopusRhizopus stoloniferstolonifer
ÑÑااللترنارىااللترنارى  العفنالعفن  AltenariaAltenaria alternataalternata  ناقصناقص  فطرفطر..    
ÑÑاألزرقاألزرق  العفنالعفن    PenicilliumPenicillium expansumexpansum  ناقصناقص  فطرفطر..    
ÑÑالكالدوسبورىالكالدوسبورى  العفنالعفن    CladosporiumCladosporium herbarumherbarum  ناقصناقص  فطرفطر..    
ÑÑاالسكلروتینىاالسكلروتینى  العفنالعفن  SclerotiniaSclerotinia sppspp  أسكىأسكى  فطرفطر..    

  وعلیھاوعلیھا  بالماءبالماء  مشبعھمشبعھ  دائریةدائریة  بقعبقع  ظھورظھور  فىفى  یتمثلیتمثل    الریزوبسىالریزوبسى  العفنالعفن  أعراضأعراض••
  ویمتدویمتد  سوداءسوداء  جرثومیةجرثومیة  بأكیاسبأكیاس  تتغطىتتغطى  بیضاءبیضاء  خشنةخشنة  صوفیةصوفیة  فطریھفطریھ  نمواتنموات

    ..طریًاطریًا  عفنًاعفنًا  لیحدثلیحدث  للداخلللداخل  المرضالمرض
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  إلىإلى  تمتدتمتد  والوال  قلیالقلیال  منخفضةمنخفضة  جامدةجامدة    بقعبقع  الثمرةالثمرة  سطحسطح  علىعلى  یظھریظھر  االلترنارىااللترنارى  العفنالعفن••
  وجراثیمھوجراثیمھ    الفطرالفطر    نمونمو  منمن  كثیفةكثیفة  طبقھطبقھ  الثمرةالثمرة  سطحسطح  علىعلى  ویظھرویظھر  الثمرةالثمرة  لبلب

    ..اللوناللون  الزیتونیةالزیتونیة
  فىفى  مزرقھمزرقھ  خضراءخضراء  جرثومیةجرثومیة  ثمراتثمرات  وعلیھاوعلیھا  باھتةباھتة  اللوناللون  بیئةبیئة  بقعبقع  األزرقاألزرق  العفنالعفن••

    ..مقبولةمقبولة  غیرغیر  رائحةرائحة  معطیامعطیا  العفنالعفن  ویمتدویمتد  متداخلةمتداخلة  حلقاتحلقات
  الثمرةالثمرة  نواةنواة  إلىإلى  المرضالمرض  ویمتدویمتد  داكنةداكنة  محددةمحددة  بقعبقع  ظھورظھور  الكالدوسبورىالكالدوسبورى  العفنالعفن••

    ..داكنةداكنة  خضراءخضراء  قطنیةقطنیة  طبقةطبقة  علیةعلیة  أبیضأبیض  فطرىفطرى  بنموبنمو  البقعالبقع  وتغطىوتغطى
    بنمواتبنموات  تعفھاتعفھا  ثمثم  بنیةبنیة  صغیرةصغیرة  دائریةدائریة  بقعبقع  الثمارالثمار  علىعلى  تظھرتظھر  االسكلروتینىاالسكلروتینى  العفنالعفن••

سوداءسوداء  كرویةكرویة  حجریةحجریة  أجسامأجسام  علیھاعلیھا  یظھریظھر  ثمثم  متداخلةمتداخلة  حلقاتحلقات  فىفى  البیضاءالبیضاء  الفطرالفطر
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المكـافحـةالمكـافحـة••
  والتخزینوالتخزین  والتعبئةوالتعبئة  الجمعالجمع  أثناءأثناء  الثمارالثمار  علىعلى  والمحافظةوالمحافظة  المحصولالمحصول  بجمعبجمع  اإلھتماماإلھتمام••

      ..التجریحالتجریح  وعدموعدم  والتسویقوالتسویق
  ونسبةونسبة  المئويالمئوي  الصفرالصفر  منمن  أقلأقل  وأفضلھاوأفضلھا  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  التخزینالتخزین••

الرطوبةالرطوبة
••٩٥٩٥  – – ٩٠٩٠  %%..
  فىفى  تشققتشقق  حدوثحدوث  لتقلیللتقلیل  الكالسیومالكالسیوم  بعنصربعنصر  النضجالنضج  تمامتمام  قبلقبل  الثمارالثمار  لرشلرش  برنامجبرنامج••

  ..الثمارالثمار
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vvالواحدةالواحدة  النواةالنواة  ذاتذات  الفاكھةالفاكھة  ألشجارألشجار  التاجيالتاجي  التدرنالتدرن  مرضمرض  CrownCrown GallGall ofof
StoneStone FruitFruit TreesTrees

AgrobacteriumAgrobacterium::المـرضىالمـرضى  الـمسببالـمسبب•• tumefacienstumefaciens
  طرفیةطرفیة  بأسواطبأسواط  تتحركتتحرك  لجراملجرام  سالبةسالبة  قصیرةقصیرة  متجرثمةمتجرثمة  ــ  قصیرةقصیرة  عصویةعصویة  بكتیریابكتیریا••

    ..محدبةمحدبة  الحافةالحافة  مرتفعةمرتفعة  المعةالمعة  بیضاءبیضاء  مستعمراتمستعمرات  تكونتكون
األعـراضاألعـراض••
  منمن  الناتجالناتج  الزائدالزائد  النموالنمو  نتیجةنتیجة  والسیقانوالسیقان  الجذورالجذور  وعلىوعلى  التاجالتاج  منطقةمنطقة  فىفى  تورماتتورمات••

HypertrophyHypertrophy  الخالیاالخالیا  عددعدد  وزیادةوزیادة  االنقساماالنقسام  سرعةسرعة andand HyperplasiaHyperplasia  
  ..واالنتظامواالنتظام  الخشونةالخشونة  وو  الحجمالحجم  فىفى  األوراقاألوراق  تختلفتختلف••
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المرضالمرض  حدوثحدوث  مراحلمراحل••
    ..الجروحالجروح  واحتواءواحتواء  الكالسالكالس  لتكوینلتكوین  الخالیاالخالیا  انقسامانقسام  ::اإلصابةاإلصابة  تأھیلتأھیل  طورطور••
  علىعلى  المجاورةالمجاورة  الخالیاالخالیا  ینبھینبھ  والذيوالذي  األوراماألورام  مولدمولد  عاملعامل  البكتیریاالبكتیریا  تفرزتفرز  ::اإلصابةاإلصابة  إحداثإحداث  طورطور••

    ..السریعالسریع  االنقساماالنقسام
  دورادورا  یلعبیلعب  الخلیكالخلیك  حمضحمض  اندولاندول  أنأن  ویعتقدویعتقد  الحجمالحجم  فىفى  الخالیاالخالیا  كبركبر  معمع  سریعسریع  انقسامانقسام  ::النموالنمو  طورطور••

  ..االنقساماالنقسام  فىفى
المكـافحـةالمكـافحـة••
    مقاومةمقاومة  أصولأصول  إستخدامإستخدام••
    وتطھیرھاوتطھیرھا  التطعیمالتطعیم  مناطقمناطق  بتغطیةبتغطیة  االھتماماالھتمام  وو  الجیدالجید  التطعیمالتطعیم••
    المرضیةالمرضیة  بالبكتریابالبكتریا  الملوثھالملوثھ  األرضاألرض  تطھیرتطھیر  وو  المصابةالمصابة  النباتاتالنباتات  تقلیعتقلیع••
    التاجالتاج  منطقةمنطقة  فىفى  تنموتنمو  التيالتي  الحشراتالحشرات  مقاومةمقاومة••
    اإلصابةاإلصابة  علىعلى  النحاسیةالنحاسیة  المركباتالمركبات  تؤثرتؤثر  حیثحیث  الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة••
AgrobacteriumAgrobacterium  raddiobctorraddiobctor  مثلمثل  مضادةمضادة  بكتریابكتریا  عزالتعزالت  بإستخدامبإستخدام  الحیویةالحیویة  المقاومةالمقاومة••

8484..
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    SpotsSpots      BacterialBacterial          ::البكتیريالبكتیري  التبقعالتبقع••
XauthomonasXauthomonas  ::للمرضللمرض  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا•• prunprunii    
ْمْم  ٢٥٢٥  درجةدرجة  یالئمھایالئمھا  مستدیرةمستدیرة  نھایاتنھایات  ذاتذات  قصیرةقصیرة  عصویةعصویة  بكتیریابكتیریا••
  السطحالسطح  علىعلى  منتظمةمنتظمة  غیرغیر  باھتةباھتة  دائریةدائریة  صغیرةصغیرة  بقعبقع  ::األوراقاألوراق  علىعلى  األعراضاألعراض••

    للورقةللورقة  السفلىالسفلى
  داكنةداكنة  بقعبقع  صورةصورة  فىفى  المبدأالمبدأ  فىفى  تظھرتظھر  ربیعیةربیعیة  تقرحاتتقرحات  یظھریظھر::  الخوخالخوخ  أفرعأفرع••

  النامیةالنامیة  القمةالقمة  فىفى  االصابھاالصابھ  ظھرتظھرت  وإذاوإذا  للورقةللورقة  حلقيحلقي  موتموت  یحدثیحدث  ثمثم  صغیرةصغیرة
  قرمزیةقرمزیة    بقعبقع  وھىوھى  الصیفالصیف  خاللخالل  صیفیھصیفیھ  تقرحاتتقرحات  وتظھروتظھر  السوداءالسوداء  القمةالقمة  فتسمىفتسمى
    بالثغوربالثغور  تحیطتحیط  داكنةداكنة  اللوناللون
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المكـافحـةالمكـافحـة••
    ..للمرضللمرض  المقاومالمقاوم  الصنفالصنف  زراعةزراعة••
    ..الجیدالجید  بالتسمیدبالتسمید  اإلھتماماإلھتمام••
    ..سلیمةسلیمة  أقالمأقالم  أوأو  بأصولبأصول  التطعیمالتطعیم••
    ..المصابةالمصابة  األفرعاألفرع  إلزالةإلزالة  الجیدالجید  التقلیمالتقلیم••
  ..الزنكالزنك  وكبریتاتوكبریتات  الخیرالخیر  بمخلوطبمخلوط  الرشالرش  یفیدیفید••
    ..أكتوبرأكتوبر  نصفنصف  فىفى  ذلكذلك  وتجرىوتجرى  األلفاأللف  فىفى٤٤  النحاسالنحاس  بكبریتاتبكبریتات  الرشالرش••
BacterialBacterial  البكتیريالبكتیري  التقرحالتقرح  مرضمرض•• CankerCanker
    النامیةالنامیة  القمةالقمة  ذبولذبول  أوأو  األغصاناألغصان  لفحةلفحة  أوأو  البكتیريالبكتیري  بالتصمغبالتصمغ  المرضالمرض  یسمىیسمى  قدقد••
PsudomonasPsudomonas  ::للمرضللمرض  المسببةالمسببة  البكتیریاالبكتیریا•• syringaesyringae
  متجرثمةمتجرثمة  غیرغیر  لجراملجرام  سالبةسالبة  متحركةمتحركة  عصویھعصویھ  بكتیریابكتیریا  وھىوھى••
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األعـراضاألعـراض••
    الرئیسیةالرئیسیة  واألفرعواألفرع  الجذوعالجذوع  علىعلى  حمضیةحمضیة  بإفرازاتبإفرازات  مصحوبةمصحوبة  تقرحاتتقرحات  ظھورظھور::  الجذوعالجذوع  علىعلى••
  مقبولةمقبولة  غیرغیر  رائحةرائحة  لھللھل  حمضیةحمضیة  بنیةبنیة  بقعبقع  یظھریظھر  ::القلفالقلف  علىعلى••
    تحلیقتحلیق  یحدثیحدث  ::الفروعالفروع  علىعلى••
    عقدھاعقدھا  یتمیتم  والوال  األزھاراألزھار  تنموتنمو  ::األزھاراألزھار  علىعلى••
    انخفاضانخفاض  ویزدادویزداد  بالماءبالماء  مشبعةمشبعة  بحوافبحواف  محددةمحددة  اللوناللون  سوداءسوداء  منخفضةمنخفضة  بثراتبثرات  تظھرتظھر  ::الثمارالثمار  علىعلى••

    األوراقاألوراق  تتثقبتتثقب  ثمثم  صغیرةصغیرة  بقعبقع  تظھرتظھر  الشمسالشمس  إصابةإصابة  حالةحالة  وفىوفى  الثمرةالثمرة  نمونمو  معمع  البقعالبقع
المكـافحـةالمكـافحـة••
    المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة••
      التربةالتربة  وتھویةوتھویة  الصرفالصرف  تحسینتحسین••
    االفاالف  فىفى  ٣٣  النحاسالنحاس  كلوروكلورو  أوكسىأوكسى  أوأو  %%١١//٢٢أدواتأدوات  وتطھیروتطھیر  المصابةالمصابة  األفرعاألفرع  تقلیمتقلیم••



األمراض البكتیریةاألمراض البكتیریة: : ثالثًاثالثًا

vvالحجریةالحجریة  النواةالنواة  ذاتذات  الفاكھةالفاكھة  ألشجارألشجار  الھبابىالھبابى  العفنالعفن  SootySooty MoldMold ofof StoneStone FruitFruit TreesTrees
::المرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب••
AscostromaAscostroma  أسكیةأسكیة  ھیفیھھیفیھ  وسائدوسائد  یكونیكون    أسكىأسكى  فطرفطرCapnodiumCapnodium..sppspp  فطرفطر  - - ١١  ••
CladosoriumCladosorium  فطرفطر  - - ٢٢•• hrebarumhrebarum  زیتونيزیتوني  بنيبني  لونھلونھ  مقسممقسم  میسیلوممیسیلوم  لھلھ  ناقصناقص  فطرفطر    
األعـراضاألعـراض••
    النباتالنبات  علىعلى  تتطفلتتطفل  الال  رمیھرمیھ  اللوناللون  سوداءسوداء  المظھرالمظھر  قطنیةقطنیة  إلىإلى  مسحوقیھمسحوقیھ  سطحیةسطحیة  فطریةفطریة  نمواتنموات••

  ..المنالمن  وو  القشریةالقشریة  بالحشراتبالحشرات  اإلصابةاإلصابة  عنعن  الناتجةالناتجة  العسلیةالعسلیة  اإلفرازاتاإلفرازات  علىعلى  تنموتنمو  ولكنھاولكنھا
    التمثیلالتمثیل  وتمنعوتمنع  الھواءالھواء  وو  الشمسالشمس  تحجبتحجب  التيالتي  وو  الفطریةالفطریة  بالنمواتبالنموات  والسیقانوالسیقان  األوراقاألوراق  تغطیةتغطیة  ••

      النتحالنتح  علىعلى  تؤثرتؤثر  وو  التھویةالتھویة  وو  الضوئيالضوئي
  الفاكھةالفاكھة  لثمارلثمار  التسویقیةالتسویقیة  القیمةالقیمة  منمن  تقللتقلل  وو  بصعوبةبصعوبة  تزالتزال  سوداءسوداء  بقعبقع  الثمارالثمار  علىعلى  تظھرتظھر••
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المكـافحـةالمكـافحـة••
  الھبابىالھبابى  بالعفنبالعفن  الخاصةالخاصة  الفطریاتالفطریات  لنمولنمو  صالحةصالحة  بیئةبیئة  تھیئتھیئ  التيالتي  الحشراتالحشرات  مقاومةمقاومة••

%%٥٧٥٧  المالثیونالمالثیون  بواسطةبواسطة
..شھرشھر  بعدبعد  الرشالرش  ویكررویكرر  المیكرونىالمیكرونى  بالكبریتبالكبریت  اإلصابةاإلصابة  ظھورظھور  عندعند  النباتاتالنباتات  رشرش  ••

vvالحجریةالحجریة  النواةالنواة  ذاتذات  الفاكھةالفاكھة  فىفى  االرمیالرىاالرمیالرى  الجذرالجذر  عفنعفن  مرضمرض    
••ArmillariaArmillaria RootRoot RotRot ofof StoneStone FruitFruit TreesTrees
ArmillariaArmillaria  ::المرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب•• melleamellea
    الجذریةالجذریة  االحبالاالحبال  بواسطةبواسطة  ویتكاثرویتكاثر  بازیدىبازیدى  ثمريثمري  جسمجسم  الفطرالفطر  یكونیكون  حیثحیث••

))الجدائلالجدائل((
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األعـراضاألعـراض••
    الخضریةالخضریة  للنمواتللنموات  العامالعام  الضعفالضعف  وو  األشجاراألشجار  اصفراراصفرار••
    األشجاراألشجار  موتموت  علىعلى  یساعدیساعد  منمن  القلفالقلف  فىفى  اإلصابةاإلصابة  لمنطقةلمنطقة  تحلیقتحلیق  یحدثیحدث  وقدوقد  األشجاراألشجار  قلفقلف  موتموت••

  الثمریةالثمریة  األجساماألجسام  وو  المتحللالمتحلل  القلفالقلف  وتخترقوتخترق  تتفرعتتفرع  التيالتي  وو  للفطرللفطر  الجذریةالجذریة  الجدائلالجدائل  لھالھا  مصاحبمصاحب
    اإلصابةاإلصابة  تقدمتقدم  معمع  تتخشبتتخشب  التيالتي  الفطریةالفطریة

    اإلصابةاإلصابة  أولأول  فىفى  غضغض  اللوناللون  ابیضابیض  عروضعروض  لباديلبادي  میسلیومىمیسلیومى  نمونمو  والخشبوالخشب  القلفالقلف  بینبین  یظھریظھر  قدقد••
    للفطرللفطر  الثمرىالثمرى  الجسمالجسم  عنعن  عبارةعبارة..  اإلصابةاإلصابة  تقدمتقدم  معمع    اللوناللون  فىفى  ویعمقویعمق  ویحمرویحمر

المكـافحـةالمكـافحـة••
    ..مقاومةمقاومة  أصولأصول  إستخدامإستخدام••
    ..طویلةطویلة  لفتراتلفترات  الخشبیةالخشبیة  باألشجارباألشجار  زرعتزرعت  ارضارض  فىفى  الزراعةالزراعة  عدمعدم••
  ..للمرضللمرض  المسببالمسبب  بالفطربالفطر  المصابةالمصابة  األشجاراألشجار  إزالةإزالة••
  مثلمثل  المضادةالمضادة  الفطریاتالفطریات  ببعضببعض  الحیویةالحیویة  المكافحةالمكافحة  یستخدمیستخدم  قدقد••
••TrametsTramets odorotaodorota ,, FomesFomes marginalesmarginales ,, PolyporusPolyporus fibrillosusfibrillosus
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vvالحلویاتالحلویات  صدأصدأ  مرضمرض  RustRust ofof fruitfruit
TranzcheliTranzcheli  العائلالعائل  ثنائيثنائي  بازیدىبازیدى  فطرفطر    الـمسببالـمسبب  الفطـرالفطـر•• prumiprumi spinosaspinosa
األعـراضاألعـراض••
    البثراتالبثرات  علیھاعلیھا  تظھرتظھر  ثمثم  السطحینالسطحین  علىعلى  شاحبةشاحبة  صفراءصفراء  بقعبقع  ::األوراقاألوراق  علىعلى••

  وتظھروتظھر  للورقةللورقة  السفلىالسفلى  السطحالسطح  علىعلى  تكثرتكثر  والتىوالتى  اللوناللون  البنیةالبنیة  التیلیتیةالتیلیتیة  ثمثم  الیوریدیةالیوریدیة
  ..لألوراقلألوراق  مبكرمبكر  سقوطسقوط  تسببتسبب  الجافالجاف  الجوالجو  فىفى  میتةمیتة  دائریةدائریة  مساحاتمساحات

  الفطرالفطر  ویقضىویقضى  داكنةداكنة  خضراءخضراء  مائیةمائیة  خشنةخشنة  منتظمةمنتظمة  غیرغیر  دائریةدائریة  بقعبقع  ::الثمارالثمار  علىعلى••
    الباقیةالباقیة  األطواراألطوار  وو  االنیموناالنیمون  نباتنبات  علىعلى  االسیدىاالسیدى  وو  البكنىالبكنى  الطورالطور  للمرضللمرض  المسببالمسبب

    ..الحلویاتالحلویات  أشجارأشجار  علىعلى



األمراض البكتیریةاألمراض البكتیریة: : ثالثًاثالثًا

المكـافحـةالمكـافحـة••
التخلص من العائل الثانوي  التخلص من العائل الثانوي  ••
أو مخلوط الخیر و الكبریت  أو مخلوط الخیر و الكبریت  ،،الرش بمخلوط بوردو الرش بمخلوط بوردو ••
الرش بمركبات النحاس مثل اوكسى كلورو النحاس الرش بمركبات النحاس مثل اوكسى كلورو النحاس ••



  األمراض الفیروسیةاألمراض الفیروسیة: : رابعًارابعًا

PlumPlum  ::البرقوقالبرقوق  جدريجدري  مرضمرض•• BoxBox
PlumPlumالمرضـىالمرضـى  الـمسببالـمسبب•• boxbox virusvirus
    ..بالمنبالمن  أیضاأیضا  وینتقلوینتقل  التربةالتربة  اواو  بالبذوربالبذور  ینتقلینتقل  والوال  بالتطعیمبالتطعیم  ینتقلینتقل  فیروسفیروس••
األعـراضاألعـراض••
  تحتتحت  صمغيصمغي  یصبحیصبح  الذيالذي  اللوباللوب  لونلون  تغیرتغیر  معمع  جدریةجدریة  تقرحاتتقرحات  ظھورظھور  الثمارالثمار  علىعلى••

  الثمارالثمار  علىعلى  تبرقشتبرقش  یظھریظھر  وقدوقد  الثمرةالثمرة  نواةنواة  علىعلى  اللوناللون  بنیةبنیة  بقعبقع  ظھورظھور  معمع  القشرةالقشرة
    ..بقعبقع  اواو  خطوطخطوط  صورةصورة  فىفى



األمراض الفیروسیةاألمراض الفیروسیة: : رابعًارابعًا

المكـافحـةالمكـافحـة••
ÑÑمقاومةمقاومة  أصنافأصناف  زراعةزراعة  
ÑÑالزراعيالزراعي  الحجرالحجر  إتباعإتباع    
ÑÑاألمراضاألمراض  منمن  الخالیةالخالیة  والطعوموالطعوم  األصولاألصول  استخداماستخدام    
ÑÑالمصابةالمصابة  األشجاراألشجار  إبادةإبادة    
ÑÑالفیروساتالفیروسات  منمن  خالیةخالیة  نباتاتنباتات  إنتاجإنتاج  فىفى  األنسجةاألنسجة  مزارعمزارع  إستحدامإستحدام    



  أمراض میكوبالزمیةأمراض میكوبالزمیة: : خامسًاخامسًا

Peach yellowing diseasePeach yellowing diseaseمرض اصفرار الخوخ مرض اصفرار الخوخ         
MycoplasmaMycoplasma::المیكوبالزما المیكوبالزما   الـمسبب المرضـىالـمسبب المرضـى••
میكوبالزما اصفرار الخوخ ینتقل المیكوبالزما عن طریق التطعیم ونطاقات میكوبالزما اصفرار الخوخ ینتقل المیكوبالزما عن طریق التطعیم ونطاقات ••

األوراق األوراق 
األعـراضاألعـراض••
ظھور تفرعات كثیرة قائمة النمو رفیعة لھا تفریع رأسى كثیف ظھور تفرعات كثیرة قائمة النمو رفیعة لھا تفریع رأسى كثیف     على األفرععلى األفرع••

.  .  یشبھ المكنسةیشبھ المكنسة
.  .  تتلون األوراق بالون األصفر و المنقط ببقع حمراءتتلون األوراق بالون األصفر و المنقط ببقع حمراء    على األوراقعلى األوراق••



أمراض میكوبالزمیةأمراض میكوبالزمیة: : خامسًاخامسًا

    المكـافحـةالمكـافحـة••
  المقاومةالمقاومة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة••
      أالفأالف  فىفى  ٣٣  اواو  أكتیلیكأكتیلیك  أوأو      مالثیونمالثیون  األوراقاألوراق  نطاقاتنطاقات  الحشريالحشري  الناقلالناقل  مقاومةمقاومة••
    الزراعيالزراعي  الحجرالحجر  إتباعإتباع••
    المصابةالمصابة  األشجاراألشجار  وإعداموإعدام  إزالةإزالة••
..للمرضللمرض  المسببةالمسببة  المیكوبالزماالمیكوبالزما  منمن  خالیةخالیة  نباتاتنباتات  إلنتاجإلنتاج  األنسجةاألنسجة  مزارعمزارع  إستخدامإستخدام••



  األمراض النیماتودیةاألمراض النیماتودیة: : سادسًاسادسًا

::للمرضللمرض  المسببةالمسببة  األجناساألجناس  أھمأھم••
PratylenchusPratylenchus  التقرحالتقرح  نیماتودانیماتودا  ــ  ١١•• sppspp
HelictylenchusHelictylenchus  الحلزونیةالحلزونیة  النیماتوداالنیماتودا  ــ  ٢٢•• sppspp
HeteroderaHeterodera            المتحوصلةالمتحوصلة  النیماتوداالنیماتودا  ــ  ٣٣•• sppspp
  تشبھتشبھ  الجذورالجذور  سطحسطح  علىعلى  میتةمیتة  بقعبقع  ظھورظھور  ھىھى  التقرحالتقرح  نیماتودانیماتودا  أعراضأعراض  أھمأھم••

    ..الموزالموز  فىفى  الجذورالجذور  تقرحاتتقرحات
المكـافحـةالمكـافحـة••

..مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  زراعةزراعة  §§
    ..اإلصابةاإلصابة  منمن  خالیةخالیة  ارضارض  فىفى  الزراعةالزراعة  §§
..مناسبمناسب  نیماتودىنیماتودى  مبیدمبید  استخداماستخدام  §§



LichensLichens األشتات األشتات : : سابعُاسابعُا

  ویعیشویعیش  المزرقةالمزرقة  الخضراءالخضراء  الطحالبالطحالب  منمن  طحلبطحلب  ++  أسكيأسكي  فطرفطر  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى••
    تكاثریةتكاثریة  بأجسامبأجسام  أوأو  لألشنةلألشنة  الجسدیةالجسدیة  األجزاءاألجزاء  بإنفصالبإنفصال  وتتكاثروتتكاثر  ..  تكافلیةتكافلیة  معیشةمعیشة  معَامعَا

    ..فطریةفطریة  بھیفةبھیفة  محاطةمحاطة  طحلبیةطحلبیة  خلیةخلیة  وھىوھى  SoridiaSoridia  السوریداتالسوریدات  تسمىتسمى
    األعـراضاألعـراض••
  مختلفةمختلفة  بأشكالبأشكال  أشناتأشنات  صورةصورة  فىفى  األعراضاألعراض  تظھرتظھر••
  ..النباتالنبات  بسطحبسطح  جزئیَاجزئیَا  وتلتصقوتلتصق  المتفرعالمتفرع  الورقيالورقي  الشكلالشكل  ذاتذات  أشتاتأشتات••
  ..النموالنمو  بواسطةبواسطة  بشدةبشدة  وتلتصقوتلتصق  العشوائيالعشوائي  الشكلالشكل  ذاتذات  أشتاتأشتات••
  علیھاعلیھا  یغلبیغلب  مختلفةمختلفة  ألوانألوان  وتأخذوتأخذ  التفرعالتفرع  كثیرةكثیرة  قائمةقائمة  نمواتنموات  تعطىتعطى  شجریةشجریة  أشتاتأشتات••

    ..الرماديالرمادي  اللوناللون



LichensLichens األشتاتاألشتات: : سابعُاسابعُا

    أضـرارھـاأضـرارھـا••
    ..الضوئيالضوئي  التمثیلالتمثیل  فیضعففیضعف  والشمسوالشمس  الھواءالھواء  یحجبیحجب  ــ  ١١••
    ..النتحالنتح  فتقللفتقلل  والعدیساتوالعدیسات  الثغورالثغور  سدسد  ــ  ٢٢••
    ..والعناكبوالعناكب  للحشراتللحشرات  مناسبمناسب  مأوىمأوى  ــ  ٣٣••
  ..الضارةالضارة  الفطریاتالفطریات  لتكاثرلتكاثر  مالئمةمالئمة  ظروفظروف  تصنعتصنع  ــ  ٤٤••
المكـافحـةالمكـافحـة••
    خشنةخشنة  فرشاةفرشاة  بواسطةبواسطة  األشجاراألشجار  جذوعجذوع  علىعلى  االشناتاالشنات  نمونمو  عنعن  تنتجتنتج  التيالتي  النمواتالنموات  إزالةإزالة••
  ..%%٥٥..٠٠  النحاسالنحاس  كلوروكلورو  أوكسىأوكسى  أوأو%%١١  بوردوبوردو  مزیجمزیج  بواسطةبواسطة  كیماویةكیماویة  مكافحةمكافحة••
  منمن  ویزیدویزید  المبیدالمبید  توزیعتوزیع  وسھولةوسھولة  النمواتالنموات  بسطحبسطح  المبیداتالمبیدات  التصاقالتصاق  لزیادةلزیادة  فیلمفیلم  التوبالتوب  إضافةإضافة  یفضلیفضل••

  الرشالرش  إعادةإعادة  ویمكنویمكن  المكافحةالمكافحة  فىفى  المستخدمالمستخدم  الماءالماء  PHPH  بمعادلةبمعادلة  الضعفالضعف  إلىإلى  المستخدمالمستخدم  المبیدالمبید  كفاءةكفاءة
..أخرىأخرى  مرةمرة  شھرشھر  بعدبعد


