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  Citrus Blastة الليمونيات مرض لفح

انهٌٕ انجُٙ مٔ ؽلٔك ٔاٙؾخ يهَٕخ  إنٗانًٕعٕكح أٍفم انجمغ   ألََغخرظٓو ثْكم ثمغ ٔرزؾٕل ا 

 أٔهاقٔٚكٌٕ يٕلغ انجمغ فٙ  ثهٌٕ إٍك رزَغ انجمغ ػُل َٚظ انضًبه

 انْلٚلح رغف أألٔهاق ٔرزَبلٜ ٔ  اإلٕبثخٔلل ٚغطٗ َٖم انٕهلخ ٔفٙ ؽبنخ   اٜمُٚبدفٙ َٓبٚخ 

  رَجت يٕرّ. ا فئَٓبانفوع  ٚب  أؽبٛذ اإلٕبثخ  إَما

  Pseudomonas syringaeٚزَجت انًوٗ ػٍ ثكزوٚب  :  المسبب

أٔ  ماد ٍٕٛ ٔاؽلػٖٕٚخ يفوكح أٔ فٙ أىٔاط  ٔغبنجب فٙ ٍالٍم لٖٛوح ٍبنجخ نٖجغخ عواو 

 خرفوى ٕجغخ فٚواء اليؼّ فٙ انجٛئ ػلح إٍاٛ لطجٛخ ْٕائٛخ

 المقاومة 

 انًٖغٛخ  األغٖبٌٔانيائلح األفوع   ٜىانّ األّغبهاالػزُبء ثبنزًَٛل ٔرمهٛى   -1

يبكِ   إٙبفخٔ  5:.5:5فٙ انقوٚف  ّٓو رْوٍٚ انضبَٙ ثًؾهٕل ثٕهكٔ األّغبه  هُ  -2

 َبّوح الٕمخ نًؾهٕل انوُ
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  Citrus Slow declineمرض ألتذهور  ألبطيء  في الحمضيات 

 أػواٗ  

رظٓو األّغبه انًٖبثخ الٖو ٕٛال يٍ األّغبه انَهًٛخ ٔركٌٕ األٔهاق ٕغٛوح ٔيٖفوح ٔرجلأ 

األغٖبٌ ثبنغفبف  رلهٚغٛبثبنزَبلٜ أألغٖبٌ انٖغٛوح ٔرٖجؼ انضًبه ٕغٛوح انؾغى   ٔرجلآ 

ٔنٓنا ًَٚٗ انًوٗ ثبنزلْٕه انجطٙء ٔركٌٕ انغنٚواد فٙ انْغوح األٍفم رلهٚغب يٍ انمًخ إنٗ 

نٕعٕك ,ثٓبؽجٛجبد انزوثخ  النزٖبقانًٖبثخ لهٛهخ ٔركٌٕ يُزفقخ ٔيُؾُٛخ ٔغبيمخ انهٌٕ ٔمنهك 

انجٛ٘ كًب ٔٚكٌٕ يٍ ,ثٓبانًبكح انهيعخ انزٙ  رفوىْب انلٔكح انضؼجبَٛخ انًَججخ نهًوٗ نٛهزٖك 

 انٕػبئٛخ   األٍطٕاَخانَٓم إىانخ لْوح انغنٚواد ػٍ 

رزجغ ػبئهخ  Tylenchulus semipenetransٚزَجت انًوٗ ػٍ انلٔكح انضؼجبَٛخ  : انًَجت

Tylencalidae  ّٔفٕق ػبئهSuper farh_crinconemataidea  َّٛٛاالَضٗ يُزفقخ ك

رؾزفع ع عًٛغ إَٔاع انؾًٚٛبد  ٔاننكٕه ماد َٓبٚخ يُؾُٛخ ٔيلثجخ  ٖٔٚٛت ْنا انُٕ  انْكم 

 ثْكهٓب 

 كٔهح انًوٗ 

ػهٗ انغنٚواد انزٙ رجلٔ ًٍٛكخ َظوا النزٖبق ؽجٛجبد  ًَٛبرٕكا انؾًٚٛبد ، رٕعل االَبس  

بٚخ يٍ األػلاء انزوثخ ثٓب ثفؼم انًبكح انهيعخ انزٙ رفوْب ْنِ اإلَبس نٛهزٖك ػهٛٓب انجٛ٘  ٔنؾً

انطجٛؼٛخ .ٔثئىانخ ؽجٛجبد انزوثخ ٔانفؾٔ أنًغٓو٘ رظٓو اإلَبس  ٔلل رضجذ اإلَبس  َفَٓب ػهٗ 

ٔانؼُك يغؤٍزٍٛ فٙ يُطمخ انمْوح ٔٚجمٗ ثبلٙ انغَى  انوأًانغيء انًٖبة ثؾٛش ٚكٌٕ 

انًُزفـ ٔانًلثت انُٓبٚخ فبهط انغيء انًٖبة ٚفمٌ انجٛ٘ ػُل رٕفو انظؤف انًالئًخ ػٍ 

ٔلل  انزوثخصى رُزْو فٙ  انجٛٚخٚولبد فٙ انطٕه انٛولٙ  انضبَٙ ؽٛش ٚزى االََالؿ األٔل كافم 

٘ ََجٛب ٚزطٕه إنٗ مكٕه ثلٌٔ رغنّٚ ٔال ْٚكم ٔعل َٕػٍٛ يٍ انٛولبد اؽلًْب لٖٛو ٔػوٚ

فطوا ػهٗ أّغبه انؾًٚٛبد ٔاألفو هفٛغ ٕٔٛٚم ٚزطٕه إنٗ إَبس نزغنٚزّ ػهٗ انغنٔه 

 ًَٛبرٕكا انؾًٚٛبد رًو انٛولبد ثؼل منك فٙ صالس اََالؿ أفوٖ ؽزٗ رزكبيم عَُٛب ٔركًم

 8_6يلِ رزوأػ يٍ  انؾًٚٛبد كٔهح ؽٛبرٓب يٍ ٔٙغ انجٛ٘ ٔؽزٗ ٔٙؼّ يوح صبَّٛ فٙ

و ٔلل ٔعل إٌ اإلَبس انًٕعٕكح ػهٗ عنٔه انؾًٚٛبد رزكبصو  26_24أٍبثٛغ ػهٗ كهعّ ؽواهح 

ًَٛبرٕكا  أؽٛبَب ثكوٚب ٔرٚغ ثٛ٘ غٛو يقٖت ٚفمٌ ػٍ ٚولبد يٍ كال انُٕػٍٛ رُْو 

بء ٔانوٚبػ ٔانزوثخ انًهٕصخ كًب َٚبػل اإلََبٌ ٔانً انًٖبثخثٕاٍطخ األعياء انُجبرٛخ انؾًٚٛبد ،

 أكضو ٍٔبئم االَزْبه أًّْٛ انًٖبثخػهٗ َْوْب ٔنكٍ رؼزجو األعياء انُجبرٛخ 

 المقاومة

 نهٕلبٚخ يٍ ًَٛبرٕكا انؾًٚٛبد ٚغت يواػبح يب ٚهٙ  :أوال 

اٍزؼًبل االٕٕل انًمبٔيخ نًُٛبرٕكا انؾًٚٛبد ٔلل رُجذ فٙ انؼواق انجورمبنٙ صالنضٙ  -1

 رؼل يٍ إٕٔل انًمبٔيخ ًَٛبرٕكا انؾًٚٛبد  أٜهاق  ٔرلٔٚو اٍزواَظ

انؾًٚٛبد إنٗ اهٗ انًْزم  ًَٛبرٕكا  ٚغت ارقبم االؽزٛبٛ انٚؤهٚخ نًُغ  اَزْبه  -2

انًواك إٌ ّبءِ  ٔمنهك ثؼلو ىهاػّ إ٘ َٕع يٍ ّزالد انؾًٚٛبد انًٖبثخ  ًُٔٚغ َمم 
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انؾًٚٛبد أٔ ٕكا ًَٛبر إ٘ َٕع يٍ انزوثخ إنٗ انًْزم انغلٚل لجم رأكل يٍ فهْٕب يٍ 

 رؼمًٛٓب 

غًو ثنٔه ّٔزالد انؾًٚٛبد انًٖبثخ :انؾًٚٛبد ٕٕٚٗ ثًب ٚهٙ ًَٛبرٕكا  ٔنًكبفؾّ  -3

كلبئك ٔلل ٔعل  أٌ ْنِ انًؼبيهخ رمٚٙ  11و نًلح 45.6فٙ يبء كهعخ ؽواهرّ 

 فٚال ػٍ لٚبءِ ػم انفطو انًزَجت نًوٗ نزًٖغ انؾًٚٛبد ًَٛبرٕكا  ػهٗ 

: انًكبفؾخ انكًٛٛبئٛخ ٔرغو٘ إيب ثًؼبيهخ انزوثخ لجم انيهاػخ أٔ يؼبيهخ انزوثخ ثؼل انيهاػخ  ثانيا

 ٔرًْم_ 

رلفٍٛ انزوثخ لجم انيهاػخ ٔانٓلف يُٓب لزم األٕٛاه ؽوح انؾوكخ فٙ انزوثخ ٔكينهك  -1

انًضٛم  ثؤيٛلانًٕعٕك فٙ انزوثخ ٔيٍ انًجٛلاد انًَزقليخ  ْٕ ًَٛبرٕكا  ثٛ٘ 

ْٙ يجٛلاد ٍوٚؼخ انزطبٚو رغو٘ يؼبيهخ رؾذ غطبء  ال ًَٚؼ ثُفبم  كوٍٚ ٔٔانكهٕهٔث

 ًَٛبرٕكا يضم يؾهٕل انل٘_ك٘ أٔ انؾمٍ فٙ انًجٛلاد  

يؼبيهخ انزوة ثؼل انيهاػخ ٔانغوٗ يُٓب ْٕ لزم األٕٛاه انؾٛخ انًٕعٕكح فٙ انزوثخ   -2

نًكبفؾخ فٙ انجَبرٍٛ انًٖبثخ  ٔفبٕخ اإلَبس يٕعٕكح ػهٗ فؤع األّغبه  ُٖٔٚؼ ثب

يم  يزو يوثغ يٍ اهٗ ثَزبٌ رٚبف يغ يبء انو٘ ٔفٙ  5%يؼلل 41ثًبكح ًَٛبكٕه 

كهزب انؾبنزٍٛ ٍٕاء لجم انيهاػخ     أٔ ثؼلْب ٚغت  إٌ رزى نًؼبيهخ فٙ انفزوح أٔائم ّٓو 

 سٔرؼبك انًؼبيهخ كم ٍُزٍٛ أ صال ؽيٚواٌ ؽٛش رزى يؼبيهخ كم ّٓوٍٚ  أٔ ٍُزٍٛ

 ٍُٕاد 

نؾًٚٛبد ًَٛبرٕكا ا : إٙبفخ انًٕاك انؼٕٚٚخ رؼًم انًٕاك انؼٕٚٚخ رؼًم ػهٗ رمهٛم إػلاك ثالثا

ٔلل ٔعل  ًَٛبرٕكا  ٔمنهك نيٚبكح َْبٛ انكبئُبد انللٛمخ  االفوٖ انزٙ رغؼم انجٛئخ غٛو يُبٍجخ نًُٕ

%ػُل 2%أٔ كَجخ انيٚزٌٕ انزٙ ثَُجّ 1إٌ كَجخ انَغٛظ أٔ كَجخ انًََى انزٙ رٚبف ثَُجخ 

 اٙبفزٓب نهزوثخ لل أػطذ َزبئظ عٛلح فٙ انًكبفؾخ .
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              Mottle leaf   مرض الورقة المبرقشة في الحمضيات

انمهّٕٚ(ػهٗ اّغبه انؾًٚٛبد ُٔٚزظ ػٍ َمٔ  انًورفؼّٚظٓو انًوٗ فٙ انزوة انؼوالّٛ )

 (  6PH_أ اكضو يٍ 5.3ٔانن٘ ٚمم مٔثبَّ فٙ يلٖ )الم يٍ  znػُٖو انيَك 

 االػواٗ    

رظٓو االٔهاق ثْكم إفواه ثٍٛ ػؤق االٔهاق ٔاما اًْهذ االّغبه رٖجؼ أهالٓب ٕغٛوِ 

ٔانجواػى انكضٛوِ ٔلل رًٕد االفوع انطوفّٛ  انٖغٛوِ ثبالفوع ٕٔٛٚهّ ََجٛب ٔريكؽى لًّ انْغوِ

 ٔركٌٕ انضًبه ٕغٛوِ انؾغى ٔريكاك ًٍك لْورٓب

 

 :  ٚزَجت ػٍ َمٔ ػُٖو انيَكانًَجت

 

 انًمبٔيّ 

كغى يٍ انغٛو )انكهٌ( 1.5كغى يغ 2%ىَك( ثَُجّ 22.6هُ االّغبه ثكجوٚزبد انيَك )

 غبنٌٕ يٍ انًبء.111فٙ

 

 



 د. محمد عبداهلل                                       امرض الف اكهة               
 

 

    Yellow spot diseaseمرض البقعه الصفراء  

 االػواٗ

رظٓو اػواٗ انًوٗ ػهٗ االٔهاق ػهٗ ْٛئّ ثمغ يٖفوِ ػهٗ عبَجٙ انؼوق انٍٕطٙ يٍ 

االٍفم ٔرظٓو االٕبثّ ثْكم يُبٛك يْجؼّ ثبنًبء ػهٗ ٍطؾٙ انٕهلّ صى ركجو فٙ انؾغى ٔرأفن 

ٌٕ انجمغ االٕفو انهٌٕ االٕفو ٔماد ؽٕاف ثُّٛ ػهٗ انَطؼ انؼهٕ٘ ٔثزملو االٕبثّ ٚزؾٕل ن

انياْٙ انٗ انهٌٕ انجُٙ ٔفٙ ظؤف االٕبثّ انْلٚلِ رزَبلٜ أهاق انْغوح عًٛؼٓب ٔفبّٕ فٙ 

 فٖم انْزبء.

 انًَجت:ٚزَجت ػٍ َمٔ ػُٖو انًٕنجٛلٚى

 

 انًمبٔيّ:

هُ انًغًٕع انقٚو٘ نالّغبه يوِ ٔاؽلِ كم ػبو ثأٍزقلاو يٕنجٛلاد انٖٕكٕٚو أ يٕنجٛلاد 

 غبنٌٕ نكم ّغوح. 11% ٔثًؼلل 1.11ثزوكٛي االيَٕٕٛو 

 

 

 

 Sun burn of citrusمرض لفحه الشمس في الحمضيات 

ُٚزْو انًوٗ فٙ انؼواق ػهٗ َطبق ٔاٍغ فبّٕ ػهٗ اّغبه انؾًٚٛبد انًيهٔػّ فٙ 

 انؾلائك انًُينٛخ ٖٔٚٛت انضًبه ٔاالٔهاق انزٙ رٕاعّ انغٓخ انغُٕثّٛ أ انغُٕثّٛ انغوثّٛ.
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 االػواٗ:

رظٓو اػواٗ انًوٗ ػهٗ االٔهاق انًؼوّٙ نهًٌْ ؽٛش رٖفو االٔهاق انؼهٛب ٔرغف 

ٔرَمٜ ٔرظٓو ػهٗ انضًبه ثمغ ٕغٛوِ ؽًواء انٗ ثُّٛ انهٌٕ رزَغ ثزملو االٕبثّ صى رُكًِ 

يُبٛك االٕبثّ ثؾٛش رهزٖك انمْوِ ثبنهت ٔرفمل انضًبه يؼظى ػٖٛوْب ٖٔٚجؼ عيء انضًوِ 

هٌٕ كًب رؤصو نفؾّ انًٌْ ػهٗ انمهف فُْٛك االيو انغالف انن٘ ٚؤك٘ انٗ انًمبثم نهًٌْ فبرؼ ان

 إبثزّ ثبنفطوٚبد انضبَّٕٚ.

 

 

 انًَجت :

 انًوٗ غٛو ٛفٛهٙ ٚزَجت ػٍ ؽواهح انًٌْ انْلٚلِ ٔانو٘ انغٛو يُزظى الّغبه انؾًٚٛبد.

 انًمبٔيّ:

انؾًٚٛبد فٙ _ رٚهٛم االّغبه ٔفبّٕ فٙ فٖم انٖٛف ٔنٓنا ُٖٚؼ ثيهاػّ اّغبه 1

 انؼواق  رؾذ انُقٛم.

 _انؼُبّٚ ثبنو٘ ٔػهٗ فزواد يُزظًخ.2

_هُ ٍٛمبٌ اّغبه انؾًٚٛبد ٔصًبهْب انزٙ ركٌٕ يٕاعّ انٗ انغّٓ انغُٕثّٛ انغوثّٛ ثًؾهٕل 3

 كضٛف يٍ انكهٌ ٔانًبء نٕلبٚزٓب يٍ ؽواهِ انًٌْ.
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 موت اطراف الحمضيات الذايبلودي

  Diplodia natalensisانًَجت : 

ٖٚجؼ انًوٗ فطٛو ػُليب رزؼوٗ االّغبه انؾًٚٛبد انٗ ػٕايم رَجت ٙؼفٓب يضم 

انؼًهٛبد انيهاػٛخ  خٛغزانٚؤف انجٛئٛخ انمبٍٛخ نزؼوٗ االّغبه نهٖمٛغ ٔانؼطِ ٔانغؤػ َ

انمبثهخ نالٕبثخ  ألٕٕلنك رٕفو افوٖ كن ثأيواٗاالٕبثخ  َزٛغخأ انؾْواد أ  انزمهٛىأ 

 ؽبي٘ أ انكوٚت فٕد كبنُٕيٙ 

 َٔمٔ انؼُبٕو 

 االػواٗ :

انٗ االٍفم  ٔرٚٓو االفوع انًٖبثخ  يًزلحإفواه االٔهاق ٍٔمٕٛٓب ٔيٕد االفوع يٍ انمًخ 

يجؼضوح كافم انًُطمخ انًٖبثخ ْٙ ٔثزملو االٕبثخ رٚٓو َمو ٍٕكاء  يٚٓو عهل٘ هيبك٘ انهٌٕ

خ ػهٗ عّ ٔاؽلح فزٚٓو انغبَت انًٖبة اػواٗ االٕبث عالعَبو انجكُٛلٚخ نهفطو ٔلل رالؽا

نَّٕ االفٚو ٔرٚٓو ػهٗ ؽٕاف االٔهاق ؽٛش  عبفب ما نٌٕ هيبك٘ ايب انغبَت انَهٛى ٚؾزفع

ركٌٕ ثُٛخ غبيمخ ٔفٙ انٍٕٜ ركٌٕ افزؼ نَٕب يغ ٕٙٓه االعَبو انجكُٛلٚخ فٙ يُبٛك االٕبثخ 

ٓو ثُٛخ فٙ انجلاٚخ صى َٕٚك نَٕٓب يٍ ارٖبنٓب ثبنفوع فزٚ اثزلاءنك لل رٖبة انضًبه ٔرزؼفٍ ٔكن

 انًًٛيح نهًوٗ  انؼاليبدفززؼفٍ َزٛغخ ركٌٕ اػلاك كجٛوح غبيمخ انهٌٕ ْٔٙ 

 انًَجت :

انهٌٕ فٙ أػٛخ ثكُٛلٚخ  كاكُخيٍ انفطوٚبد انُبلٖخ ٚكٌٕ عواصٛى ثكُٛلٚخ يٍ فهٛزٍٛ يزَبٔٚزٍٛ 

اليطبه رَبػل ػهٗ اَزْبه إٍكاء انهٌٕ رؾلس االٕبثخ ػٍ كوٚك انغؤػ ؽٛش اٌ انوٚبء ٔ

الٔنٛخ ْٙ انغَبو انجكُٛلٚخ انًٕعٕكح ػهٗ اعياء انْغوح اخ ثانَجٕهاد انجكُٛلٚخ اٌ يٖله االٕب

طهك فٙ اػبكا كجٛو يٍ االعَبو انجكُٛلٚخ فزُزمم انجكُٛلٚخ فزُ انَجٕهادَٕٚخ فٙ بانض ايب االٕبثخ

 ثبنوٚبػ 

 

 انًمبٔيخ

 ٔرطٓٛو انًكبٌ ثؼغُٛخ ثٕهكٔالفواع انًٖبثخ ثبٍزًواه ارمهٛى  -1

يهاػٛخ انزٙ يٍ ّبَٓب رغؼم نبالّغبه رًَٛل انًزٕاىٌ ٔاهاء كبفخ انؼًهٛبد اانؼُبٚخ ث -2

 االّغبه لٕثخ 

يجٛلاد ؽْوٚخ يغ يؾهٕل  اولانزٙ رٖٛت اّغبه انؾًٚٛبد ثبٍزق يمبٔيخ انؾْواد -3

 ثٕهكٔ
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 مرض تنقر خشب الليمون 

 انؼواٗ :

رميو االّغبه ٕٔغو ؽغى االٔهاق ٔإفواهاْب ًَٕٔ افمٙ نالفوع ٔرًُٕ االفوع ًَٕ افمٛب صى 

 رغف ٔافٛوا ٚزؼفٍ عنع انْغوح ٔٚبنؾع ٔعٕك ثؤىاد ٔٚمبثهٓب رُمو فٙ انقْت 

  citrus  xylopsorosis virusانًَجت : 

 ُزمم ثبنزطؼٛى فمٜ ٔرٚٓو االػواٗ ثؼل صالنش ٍُٕاد يٍ االٕبثخ ٚ

 ىهاػخ إُبف يمبٔيخ   مبٔيخ :انً

 

 مرض الورقة البرونزية 

 

 ػواٗ :اال

ح ٚكٌٕ لػهٗ االٔهاق انًَُخ فملاٌ انهٌٕ االفٚو ٔؽٖٕل االٕفواه ٔفٙ انؾبالد انْلٚ ٚظٓو

 انؼوق ثبنٌٕ االفٚو  اؽزفبظنَٕٓب يؾًوا يغ 

 انًَجت : َمٔ ػُٖو انًغَُٕٛٛو 

ٍفبد ٕفنه ػًهٛخ انزؾٕل انغنائٙ ٚهؼت كٔها ْبيب فٙ ّفٙ روكٛت عيء انكهٕهٔفٛم كًب ٔاَٚلفم 

 رواكى انيَك فٙ انؾًٚٛبد ٔٚؤك٘ َمٖخ انٗ ىٚبكح ػُٖو انيَك  انزٙكح انًغَُٕٛٛو بٚؤك٘ ىٚ

 ٚوُ ثكجوٚزبد انًغَُٕٛٛو  انًمبٔيخ :

 

 مرض تسمم البوروني 

 ػواٗ :اال

 إفواه االٔهاق ٔإٍكاكاْب ٍٔمٕٛٓب 

 جٕهٌٔ انًَجت : ىٚبكح ػُٖو ان

 انًمبٔيخ : اعواء غَٛم نزوثخ ٔرؾٍَٛ انٖوف 
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 مرض اللفحة الخريفية 

 انؼواٗ :

 ٔانن٘ ٚٚٓو ٍُٕٚب ثبنقوٚف  يٍ االيواٗ انؼملح

يٕد االٔهاق انفغبئٙ ٔانزفبفٓب يغ ثمبئٓب ػهٗ االغٖبٌ نفزوح ٕٛٚهخ ٔاؽزفبٙٓب ثبنٌٕ االفٚو 

نهوٚبػ ٔفٙ ثؼ٘ االؽٛبٌ رجمٗ االغٖبٌ ؽٛخ  ٔلل رًٕد االغٚبٌ انغٚخ ٔفبٕب انًٕاعخ

 ٔرؼٛل ًَْٕب فٙ انوثٛغ 

 انًَجت : 

 حو.ٔٚزلافم ثٕٚٓهح يب ٚهٙ كم يب ٚٚؼف انغنٔه ٔٚمهم لبثهٛزٓب ايزٖبٓ انًبء ثكًٛبد كج1ٛ

 ػُل انؾبعخ 

يٍ فمل  ح انغبفخ انجبهكح ٔانغبفخ ٔلذ انقوٚف يًب ٚيٚلل.ػٕايم عٕٚخ غٛو اػزٛبكٚخ انْل2ٚ

 بٌ انؾلٚضخ انغٚخ نهًبءٖغاال

 .ٔعٕك اػلاك كجٛوح يٍ ؽهى انؾًٚٛبد انن٘ ٚؤك٘ انٗ فمل انًبء3

 

 انًمبٔيخ :

 انؼُبٚخ ثبالّغبه يٍ ؽٛش إبثخ انغنٔه  .1

 اٚبو  11اٚخ ّٓو اة يغ اػبكح انوُ ثؼل ليكبفؾخ انؾهى فٙ ث .2

 ٔاّغبه انؾًٚٛبد  البيخ يٖلاد انوٚبػ .3

 


