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األعراض: ٌصٌب المرض النموات الحدٌثة فقط من االوراق واالزهارواالفرع وتكون االوراق 

مما  الحدٌثة محدبة مشوهة ٌظهر علٌها مساحات متعرجة على امتداد جانبً العرق الوسطً

كلها او جزء منها وهذا التجعد ناتج عن زٌادة فً نمو االجزاء المصابة  ةقورٌسبب تجعد ال

مع كبر   Hyperplasiaرجع الزٌادة عن االنقسام السرٌع للخالٌا تفتصبح سمٌكة وهشة و

وتتأثر الخالٌا العمادٌة بالمرض اكثر من الخالٌا االسفنجٌة مما ٌجعل  Hypertrophyحجمها 

حب االعراض تغٌر فً لون اها السفلً مقعرا وٌصحالسطح العلوي للورقة محدبا وسط

نها من االخضر الى االصفر ثم الى االحمر كما ٌكتسب السطح اتغٌر الوفٌاالجزاء المصابة 

عن االصابة سقوط االوراق .اما االفرع المصابة فتصبح العلوي لونا فضٌا المعاً وكما تنتج 

ثمار وتسقط صفراء متقزمة ومتضخمة وتتكون علٌها افراز صمغً وقد تصاب االزهار وال

 . ار المصابة مساحات ارجوانٌة فلٌنٌةثممبكراً وتتكون على ال

وفً  deformans aphrinaT عن الفطرالخوخ المرض فً  ٌتسبب المسبب المرضً :

ولكن  اسكٌةمن الفطرٌات االسكٌة االولٌة لعدم تكوٌن ثمار  وهو  iprun aphrinaTاالجاص 

المصابة .  لألنسجةاالوراق على السطح العلوي  تكلكٌوسفل اٌكون اكٌاس اسكٌة فً الطبقة 

وتتكون االكٌاس االسكٌة وذلك عن طرٌق امتزاج النواتٌن الموجودتٌن فً الخلٌة االسكٌة 

انقسام  كثٌف وٌتبع ذلك وسٌتوبالزمحٌث تحتوي كل خلٌة من خالٌا الفطر على نواتٌن 

وجدار وبذلك تتكون ثمان سبورات  بسٌتوبالزمحاط كل منها ٌ نوٌاتاختزالً وتكوٌن ثمانٌة 

وتظهر االكٌاس االسكٌة بشكل  ٌنفجر الكٌوتكلداخل الكٌس الواحد وبضغطها على   اسكٌة

 مسحوق ابٌض المع على االوراق المصابة .

االوراق المصابة وتسقط على شقوق  سقوط دورة المرض: تنتشر السبورات االسكٌة  قبل

واذا ما القلف واالغصان وحراشٌف البراعم حٌث تتبرعم وتكون كونٌدٌا تقضً فترة الشتاء 

وطقسه المعتدل الرطب تنبت السبورات االسكٌة او الكونٌدٌا على سطح  بأمطاره ل الربٌع ح

االوراق بعد تكوٌن طبقة  ان ٌخترق ال ٌستطٌعاالوراق الحدٌثة قبل تكوٌن الكٌوتكل حٌث انه 

 وفٌلْم ثم ٌمتد بٌن خالٌا المٌز01-01رة من الكٌوتكل . تنبت السبورات بسهولة فً درجة حرا

الى  الهواء بورات االسكٌة اذ تنتشر بتٌارات والمحتوٌة على الس االسكٌةوتتكون االكٌاس 

 . وتكون كونٌدٌا تضل ساكنة الى الربٌع القادماشجار الخوخ حٌث تتبرعم 

الى ان درجة  وائل الربٌع ال ترجعالصابة التً تحدث فً االوراق فً أفان ا المالحظاتمن و

الى ان االوراق الحدٌثة  ترجعالحرارة تناسب انبات الكونٌدٌا او السبورات االسكٌة فحسب بل 

 لعدم تكوٌن طبقه الكٌوتكل علٌها بعد .  لإلصابةتكون قابلة 
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 : ةالمقاوم

على هٌئة سبورات  االولٌة )التشتٌة  ىاالشجار فً الشتاء الستبعاد مصدر العدوتقلٌم  -0

 .( اوكونٌدٌااسكٌه 

 بأسبوعٌناثناء فترة السكون فً اوائل الربٌع قبل تفتح البراعم  فطريبمبٌد  رش االشجار -0

 ثانٌة بعد عقد الثمار كانت فعالة فً مكافحة المرض ومن ثم رشة )رشة سباتٌة(او ثالثة

ام بمعدل ام او زٌربرغم/غالون ماء او ف 01-01بمعدل  بوردوافضل المبٌدات مخلوط 

اعطى نتائج جٌده بمكافحة الحشرات القشرٌة  ًجٌر الكبرٌتالغم/غالون كما ان استخدام 01

  .بجانب مكافحه المرض
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  deformans taphrinaتركٌب الفطر 
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  iprun taphrina تركٌب الفطر 

 

 

 

 

 



 امرض الف اكهة                                                      د. محمد عبداهلل
 

 

 

 

 

 



 امرض الف اكهة                                                      د. محمد عبداهلل
 

 

 

على االوراق الحدٌثة بشكل مساحات صغٌره مرتفعة قلٌال مغطاه  اإلصابةاالعراض: تظهر 

صابة فً البداٌة ولكن ٌختفً وراق الموقد تلتوي وتتجعد االبنمو طحٌنً ابٌض رمادي 

نمو الطحٌنً االبٌض فقط الكون علٌها االوراق البالغة والمصابة ولكن ت تجعد علىالااللتواء و

ها النمو الحدٌثة وٌتكون علٌ الخضراءوقد تصاب االغصان  وٌدكن لونها فً النهاٌة وتموت

كونها الى الوقت الذي من وقت ت لإلصابةتكون معرضه  فأنهاثمار الطحٌنً االبٌض . اما ال

 وعند حدوثبالمرض  لإلصابةسم فً الفطر ولكن بعد ذلك تكون مقاومة 0-0الى  تصل فٌه

الى اصابة للثمرة فان البقع تستمر باالتساع وتندمج معاً وتغطً معظم سطح الثمرة مما ٌؤدي 

 داكناً وسطحها جلدٌاً وجافاً مما ٌؤدي الى تشققها. نموها وٌصبح لونها محمراً ثم بنٌاً وقف 

  persicaevar.  pannosa  Sphaerothecaالمسبب المرضً : ٌتسبب عن الفطر 

من النمو االبٌض  ما ٌظهرولكن   Cleistothecia المقفلة وهومن الفطرٌات االسكٌة

متفرعة  هٌفٌه خٌوطاً ٌكون الفطر  spp Oidium. الطحٌنً هو الطور الناقص وٌعرف باسم

ٌنمو منها حوامل كونٌدٌة برملٌة الشكل على هٌئة سالسل . وتنتشر الكونٌدٌا بالرٌاح وتسبب 

كروٌة  ثمرٌهاالصابات المتكررة اثناء الموسم . وقرب نهاٌة الموسم ٌكون الفطر اجسام 

سكٌة على بسٌطة وتحتوي الثمرة اال هٌفٌهالخارجً زوائد  جدارهافاتحة اللون ٌنمو على 

 كٌس واحد بداخله ثمانٌة سبورات اسكٌة.

لٌوم ابٌض وٌنمو ٌبراعم على هٌئة مٌسالٌقضً الفطر فترة الشتاء كامناً فً دورة المرض :

خالٌا بشرة العائل ومكوناً نسٌجاً من على سطح االنسجة المصابة مرسالً ممصات داخل 

نشأ على قمتها كونٌدٌا ٌسهل قائمة تمنها حوامل كونٌدٌة قصٌرة الهٌفات على البشرة ٌنمو 

ْم ورطوبة نسبٌة 00-01حملها بتٌارات الهواء . تنبت الكونٌدٌا فً درجات حرارة تتراوح بٌن

% بٌنما وجود غالف من الماء على سطح االنسجة ٌعٌق او ٌقلل من االنبات . 71-77

موسم وبهذا تحدث اثناء الل اخر من الكونٌدٌا فً غضون ٌومٌن وتتكرر العدوى جٌوٌتكون 

العدوى الثانوٌة . وفً نهاٌة الموسم ٌتوقف انتاج الكونٌدٌا وٌكمن الفطر فً البراعم الساكنة 

االنسجة المصابة وٌستمر تكشف  او تتكون ثمار اسكٌة فً الكتلة الهٌفٌة على سطح

السبورات االسكٌة فً الخرٌف حتى حلول الربٌع تتشرب الثمرة االسكٌة بالماء وتنتفخ 

الخوخ  ال شجاروٌنفجر جدارها وتنتشر منها السبورات االسكٌة مسببة االصابة االولٌة 

انبوبة انبات تخترق الكٌوتكل وخلٌة وتسلك فً طرٌقة االصابة سلوك الكونٌدٌا فتنبت وتعطً 

البشرة مكونة ممص كروي ٌمتص الغذاء مما ٌضعف طبقة البشرة وٌؤدي الى التوائها وٌنشأ 

 السطحً الحوامل والكونٌدٌا . المٌسٌلٌومعلى 

% 1,10%او كاراثٌن 0رش االشجار بمبٌد فطري مثل الكبرٌت القابل للبل بنسبة المقاومة: 

 ٌكرر الرش مرتٌن او ثالث مرات بٌن المرة وألخرى اسبوعٌن .بعد انتهاء التزهٌر ثم 
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االعراض: تظهر االعراض فً الجو الرطب وذلك بوجود مسحوق رمادي ٌغطً كل االجزاء 

المصابة من النبات وفً نهاٌة الموسم تضمر وتجف وتبقى الزهرة متدلٌة من الغصن بعض 

الحاملة لهذه االزهار المصابة تقرحات صغٌرة بٌضاوٌة الوقت , كما ٌظهر على االغصان 

غائرة بنٌة اللون حول منطقة اتصال اعناق االزهار بالغصن مما قد ٌسبب لفحة الغصن. كما 

ٌظهر فً الجو الرطب اضافة الى المسحوق الرمادي افراز صمغً, وتظهر االصابة على 

على هٌئة بقع صغٌرة مستدٌرة بنٌة تنتشر بسرعة وتغطً بمسحوق  النضجالثمار بقرب 

رمادي ٌكون احٌاناً على هٌئة حلقات دائرٌة منتظمة ثم تتعفن الثمرة وتجف وتصبح مومٌاء 

mummy . وهذه اما ان تبقى عالقة بالغصن او تسقط على التربة وتضل على هٌئة مومٌاء 

فالنوع   Sclerotiniaن الجنسٌتسبب المرض عن انواع مالمسبب المرضً : 

fructcola.S  ًٌوجد فUSA النوع و fructigena.S  ٌوجد فً اوربا اما النوعlaxa.S  

االنواع  هذهٌوجد فٌهما معاً وقد وجد النوع االخٌر فً محافظتً نٌنوى والسلٌمانٌة وتنتمً 

 التً تكون ثمار اسكٌة طبقٌة تحمل على سطحها المقعر اكٌاس اسكٌة. الى الفطرٌات االسكٌة 

وٌكون الفطر اٌضاً كونٌدٌا فً سالسل نامٌه على افرع من المٌسٌلٌوم وهو الطور الناقص 

فً سالسل  conidia microوٌكون اٌضاً كونٌدٌا صغٌرة   spp Monilinia.وٌعرف باسم 

 بأخصاب العضوعلى حوامل كونٌدٌة قصٌرة دورقٌه الشكل ولكنها ال تنبت بل تقوم فقط 

وكلٌا أاالسكٌة على سطح الثمار المومٌاء المدفونة جزئٌاً  المؤنث وٌتكون نتٌجة لذلك الثمرة

 كنموات أفً التربة وقد ٌتكون اكثر من عشرٌن ثمرة اسكٌة على المومٌاء الواحدة تنش

ة على سطح المومٌاء وتستطٌل الى اعلى بوسطة عنق وعند ظهور العنق فوق سطح صغٌر

التربة ٌتفلطح طرفه العلوي بشكل طبق ٌتكشف فً انخفاضه الوسطً االف من االكٌاس 

ها هٌفات عقٌمة . لاالسكٌة االسطوانٌة المتراصة طولٌاً بجانب بعضها البعض والتً تتخل

 سبورات اسكٌة والسبور وحٌد الخلٌة وذات نواتٌن . وٌحتوي الكٌس الواحد على ثمانٌة

ٌقضً الفطر فترة الشتاء اما على هٌئة اجسام حجرٌة او كونٌدٌا على سطح دورة المرض : 

والمتساقطة على التربة او فً تقرحات االغصان المصابة او  باألشجارالثمار المومٌاء العالقة 

على هٌئة اجسام حجرٌة فً المومٌاء المدفونة فً التربة حٌث تكون ثمار اسكٌة طبقٌة 

حٌث تقذف بقوة .  لألزهارتحتوي على اكٌاس وسبورات اسكٌة والتً تسبب االصابة االولٌة 

الثمرة االسكٌة ثم تحمل بالرٌاح اما  من االكٌاس مكونة شبه سحابة بٌضاء كثٌفة فوق

وتنبت كالً من  باألمطارالكونٌدٌا فتنتقل بعدة عوامل منها الحشرات او الرٌاح المحملة 

ْم 0ساعات على درجة حرارة  1او 6الكونٌدٌا والسبورات االسكٌة وتحدث االصابة خالل 

الفتحات الطبٌعٌة او خالل انابٌب االنبات االجزاء الزهرٌة اختراقاً مباشراً خالل ترق خوت

الجروح وتكون مٌسلٌوماً ٌنمو بٌن الخالٌا وتحت الظروف المناسبة من الرطوبة ٌكون حوامل 

جدٌدة كونٌدٌة قصٌرة ٌتكون علها عدٌد من الكونٌدٌا التً تنتشر بدورها وتسبب اصابات 

لزهرة ومنها اثناء الموسم وفً نفس الوقت ٌمتد المٌسٌلٌوم بسرعة الى اسفل داخل عنق ا
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لثمار المصابة مسبباُ تقرحات االى عنق الثمرة ثم ٌواصل امتداده الى الغصن الحامل لألزهار و

بنٌة غائرة قد تؤدي الى تحلٌق الغصن وموته وٌتكون على سطح التقرحات الكونٌدٌا التً 

بعد جمع الثمار قد ٌستمر  عفنتسبب اصابة للثمار فً نهاٌة الموسم , ومن الجدٌر بالذكر ان 

روج للثمار او نتٌجة احتكاكها مع جما قد ٌحدث من  نتٌجةالثمار وفً المخزن واثناء الشحن 

 ما ٌجاورها من ثمار مصابة. 

 المقاومة : 

مصابة وكذلك جمع الثمار  ال زهارازالة االغصان المتقرحة او المتصمغه والحاملة  .0

الثمار المومٌاء الساقطة على فً الصٌف قبل تكون الكونٌدٌا وجمع وحرق المصابة 

 التربة .

مرات من وقت تفتح البراعم حتى 0-0مكافحة طور لفحة االزهار وذلك برش االشجار  .0

او داٌكون )فٌجون( وٌراعى عدم 01وذلك باستخدام بناٌت او كابتان  البتالتسقوط 

 .اترشالمبٌد واحد فً كل  استخدام

 ها الفطر واستبعاد الثمار المصابة.جمع الثمار بعناٌة لمنع حدوث خدوش ٌنفذ من .0

تخزٌن الجٌد للثمار فً درجة حرارة منخفضة ورطوبة نسبٌه مناسبه لتالفً ال .0

معاملة بعد الجنً ك Botranاو 01فً المخازن كما ٌمكن استخدام كابتان  اإلصابة

  لحفظ الثمار.
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او  غصنٌةوٌعرف المرض بعدة اسماء منها اللفحة البرعمٌة او اللفحة الزهرٌة او اللفحة ال

 الذبول الطرفً .

صمغً  بإفرازاالعراض: من اهم االعراض الممٌزة للمرض تكوٌن تقرحات مصحوبة 

 ضنخفموتتكشف التقرحات البكتٌرٌة فً اواخر الشتاء واوائل الربٌع وٌكون القلف المصاب 

فرز الصمغ فً الربٌع من ٌقلٌال وذو لون بنً غامق مقارنه بالقلف السلٌم المجاور له . 

لتقرحات وٌنتشر على سطح القلف وعند احاطة التقرح بجذع لمعظم ا المحٌطٌةاالنسجة 

. الشجرة او بالفرع تذبل االوراق وتصفر وٌموت الفرع او الشجرة فً غضون اسابٌع قلٌلة 

فحة البرعمٌة فتكون اكثر شدة على المشمش والعرموط وتموت اغلب البراعم وعند لاما ال

عدٌة للبرعم ملونه بلون بنً وتنتقل قاالمنطقة العمل قطاع عرضً فً برعم مصاب تظهر 

لتكون  الثمرٌةر بالغصنٌه وقد تنتقل الى الدوا اللفحةغصان مسببه االصابة من االزهار الى اال

 التقرحات .

تحول الى اللون بالماء ت مشبعةاما اصابه االوراق فتظهر على هٌئه بقع زاوٌه او مستدٌرة 

ثقبا ممٌزاً ٌكون  تتركووتسقط المناطق المصابة  هشةالبنً عند نضج الورقة وتجف وتصبح 

طح بقعة مستدٌره او سالاكثر وضوحاً فً اوراق الخوخ . وعند اصابه الثمار تتكشف على 

 حذ لون بٌن البنً واالسود وقد تكون حمراء. غٌر منتظمة تا

عصوٌة مفردة  syringae  Pseudomonas ٌتسبب المرض عن بكترٌا  :المسبب المرضً

فً ازواج وغالباً فً سالسل قصٌرة سالبة لصبغة جرام ذات سوط واحد او عدة اسواط او 

 قطبٌة هوائٌة تفرز صبغة خضراء المعة فً البٌئة .

واالوراق تقضً البكترٌا فترة الشتاء فً التقرحات الحدٌثة والبراعم المصابة دورة المرض : 

عن  ذلكو الثمرٌةعم المصابة او الدوابر فً االشجار المصابة تدخل البكترٌا خالل قاعدة البرا

ب االوراق وتتحرك البكترٌا بٌن الخالٌا دطرٌق التشققات والجروح الناتجة عن التقلٌم ون

وفً المراحل المتقدمة للعدوى  اللحاء والخشبوتتقدم فً القلف وفً االنسجة النخاعٌة فً 

البكترٌا وٌهاجم  البكتٌرٌةوتتكون فجوات ملٌئة بالخالٌا نكٌمٌة اتهاجم البكترٌا الخالٌا البر

احٌاناً اوعٌة الخشب ولكنها ال تتحرك لمسافة بعٌدة داخل الخشب وتحدث اصابة البراعم 

وتنتشر فً قاعدة البرعم , اما اصابة االزهار فهً نادرة وان حدثت تكون خالل الفتحات 

ء المطر المحمل بالرٌاح. اما عدوى االوراق الطبٌعٌة والجروح التً تسببها الحشرات او ما

 المستمرة وتحدث االصابة خالل فتحدث تحت ظروف الرٌاح الشدٌدة والرطوبة  الغضةالحدٌثة 

الثغور تؤدي الى تكوٌن بقع زاوٌة صغٌرة على االوراق . وفً الجو الرطب تخرج البكترٌا 

 الحشرات الزائرة واالمطار .  وتنتشر الى االوراق المجاورة عن طرٌقعلى صورة افرازات 
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 المقاومة : 

 ماً ٌٌجب ان ٌكون الطعم المستعمل فً التكاثر سل .0

صول مقاومة للمرض وعلى مسافة على أ لإلصابةٌجب ان تطعم االصناف القابة  .0

  مرتفعة .

 كون الشتالت المستخدمة فً الزراعة السلٌمة .تٌجب ان  .0

 % وذلك قبل االزهار .6الربٌع % فً الخرٌف وفً 01الرش بمخلوط بوردو  .0

سن فً الربٌع ٌقلل من بقع االوراق اكثر من مخلوط مٌوتبرتس بمحلولوجد ان الرش  .0

 ولكن ال ٌعمل على الحد من تكوٌن التقرحات وتكشفها . بوردو
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وٌكون المرض اكثر ظهور فً االراضً  لإلصابةٌعتبر االجاص اكثر اشجار الفاكهة قابلة 

 المائً المرتفع . ئلمستواوذات  روفصلاالطٌنٌة الردٌئة 

ظهور افرازات صمغٌة على فروع وسٌقان االشجار  ٌصاحبه لألشجاراالعراض : ضعف عام 

بح الفروع ٌظهر التصمغ غالباً فً الخرٌف والشتاء وٌختفً خالل اشهر الصٌف حٌث تص

تلفة االحجام من الصمغ . تصفر االوراق وتجف وتسقط وٌحدث والسٌقان مغطاة بكتل مخ

المصابة ثم ٌتعفن  لألشجارمر الثمار وٌضعف المجموع الجذري ضوت لألفرعذبول وجفاف 

 لمهاجمة كائنات اخرى . وٌؤدي ضعف االشجار الى موتها مبكراً كما تتعرض 

 ًالحلوٌات نتٌجة الرتفاع مستوى الماء االرض ال شجارالمسبب المرضً : ٌحدث التصمغ 

قد  ذلكومما ٌنتج عنة اختناق جذور النباتات عند وصولها لطبقات التربة المشبعة بالماء 

 وجود طبقة صماء قرب سطح التربة ٌصعب على الجذر اختراقها .ٌكون ٌسبب 

 المقاومة : 

  .وكذلك ازالة الطبقة الصماء رضًاال انشاء المصارف العمٌقة لخفض مستوى الماء .0

الماء االرضً فً االراضً المختارة لزراعة الحلوٌات عن مستوى  ال ٌقلٌجب ان  .0

 متر ونصف .

من اشجار فً االراضً ذات المستوى المائً المرتفع تطعم االنواع المرغوبة  .0

وبوالن , مثل اصل االجاص المارٌانا والمٌراالجاص على أصول ذات جذور سطحٌة 

 .davidiana  Prunusكما تطعم اشجار الخوخ على اصل الخوخ الصٌنً 
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