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 مرض بقعت عيه الطائر او بقعت الطاووش على السيتون

Bird's eye spot or peacock spot 
 

 االعراض :

صخ عهٗ انسطخ ٚظٓش انًشض عهٗ ْٛئخ ثقع صغٛشح يسزذٚشح عهٗ االٔساق ٔثصفخ خب

انجقع راد نٌٕ صٚزَٕٙ داكٍ أ ثُٙ ٚذٛظ ثٓب ْبنخ صفشاء يًب ٚجعهٓب انعهٕ٘ , ٔركٌٕ ْزِ 

رشجّ عٍٛ انطبئش أ ثقعخ انطبٔٔط انزٙ رٕجذ عهٗ سٚشّ , ٔنٓزا سًٙ انًشض ثٓزا االسى 

. 

رظٓش انجقع ثٕضٕح خالل انفزشح يٍ شجبط انٗ َٛسبٌ ٔثزقذو االصبثخ رًٕد االَسجخ رذذ 

 االٔساق انًصبثخ ٔرسقظ خالل شٓش٘ آة ٔدضٚشاٌ . انجقع ربسكخ يكبَٓب فبسغبً ٔرصفش
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 المسبب :

ٔانز٘ ٚزجع انٗ انفطشٚبد   Cyeloconium oleaginum  ٚزسجت انًشض عٍ انفطش

 . Dematiceaeٔعبئهخ   Monilialesسرجخ  imperfact  Fungiانُبقصخ

سقٛقخ يٍ انٓبٚفبد راد نٌٕ ادًش داكٍ رذذ كٕٛركم انسطخ انعهٕ٘ ٚكٌٕ انفطش طجقخ 

ًُٕٔٚ يٍ ْزِ انطجقخ دٕايم كَٕٛذٚخ قصٛشح يُزفخخ انقبعذح رذًم عهٗ اطشافٓب , نالٔساق 

ْٔٙ كًضشٚخ انشكم راد قبعذح يسطذخ ٔقًخ يُذُٛخ قهٛالً  , انكَٕٛذٚب انًفشدح عهٗ انذبيم

 .ًُٕٔٚ يٍ جذسآَب َزٕءاد دقٛقخ 
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 دورة المرض :

ٚكًٍ انفطش خالل اشٓش انصٛف انذبسح فٙ انجقع انذقٛقخ انًٕجٕدح عهٗ االٔساق انعبنقخ 

ٔفٙ َٓبٚخ انخشٚف دٛش ركٌٕ دسجخ انذشاسح يعزذنخ ٔااليطبس غضٚشح ٚعبٔد , ثبالشجبس 

انًُزصف فزصجخ داكُخ انهٌٕ فٙ , انفطش َشبطّ فزكجش انجقع ٔرأخز انشكم انًًٛض نهًشض 

نززكٌٕ انكَٕٛذٚب يٍ جذٚذ ٔانزٙ رُزشش ثٕاسطخ االيطبس انٗ االشجبس االخشٖ انًجبٔسح 

يذذصخ انعذٖٔ االٔنٛخ , ٔرزكشس االصبثخ خالل انًٕسى ثٕاسطخ االجٛبل انًززبثعخ يٍ 

طش شٕٓس انصٛف ٔأٔائم انخشٚف ى ٚكًٍ انفانكَٕٛذٚب ٔرنك خالل فصهٙ انشزبء ٔانشثٛع , ص

. 

عزقبد ثأٌ االٔساق انًزسبقطخ رذذ االشجبس رًضم انًصذس انشئٛسٙ نصإصبثخ ٔكبٌ اال

االٔنٛخ ٔإٌ انفطش ٚكًٍ فٛٓب يٍ يٕسى انٗ آخش ٔنكٍ ٔجذ اٌ انفطش ٚخزفٙ يُٓب رذسٚجٛب 

 ٔٚذم يذهّ فطشٚبد سيٛخ  .

 

 

 المقاومت :

  جًع االٔساق انًزسبقطخ ٔدشقٓب . -

 ثًعذل M-45سش االشجبس فٙ َٓبٚخ انخشٚف ٔقجم يٕعذ سقٕط االيطبس ثًشكت داٚضٍٛ  -

 .(  غى/نزش يبء 2.2 )
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 امراض الجوز

 مرض اسوداد الساق

ُٚزشش عهٗ اشجبس انجٕص ٔرزشبثّ اعشاض االصبثخ ٔطشق انًقبٔيخ يب ركش سبثقبً فٙ رثٕل االغصبٌ عهٗ 

 انزفبح.

 

 لفحت الجوز البكتيريتمرض 

 االعراض:

رظٓش االصبثخ ثشكم ثقع سٕداء يٛزخ عهٗ االٔساق ٔاالغصبٌ ٔانجشاعى ٔانُٕساد انضْشٚخ ٔانضًبس انذذٚضخ 

ٔٚسجت انًشض سقٕط كضٛش يٍ انضًبس قٛم انُضج أ ركٌٕ راد غالف صًش٘ اسٕد انهٌٕ ٔرؤد٘ االصبثخ 

 ثبنًشض انٗ يٕد االغصبٌ اثزذاء يٍ انقًخ.

عصٕٚخ قصٛشح يزذشكخ ثٕاسطخ سٕط  juglandis Xanthomonasثكزشٚب  ٚزسجت انًشض عٍالمسبب: 

 طشفٙ ٔادذ ركٌٕ يسزعًشاد نضجخ صفشاء انهٌٕ ٔرفشص صجغخ كبسٔرُٛٛخ ال رُزشش فٙ انجٛئخ.

 دورة المرض:

رذذس انعذٖٔ االٔنٛخ يٍ انجكزشٚب انسبكُخ فٙ انجشاعى أ انضًبس ٔرذًم ثٕاسطخ انذهى ٔرذذس انعذٖٔ انضبَٕٚخ 

 ثٕاسطخ قطشاد انًطش ٔدجٕة انهقبح.

 

 المقاومت:

جضء ثبنًهٌٕٛ ٔٚجش٘  200-100سش االشجبس ثبنًضبد انذٕٛ٘ سزشثزٕيبٚسٍٛٛ أ االجشًٚٛسٍٛٛ ثزشكٛض 

 % ٔاكضش صى ثعذ ارًبو انزضْٛش.20% يٍ االصْبس ٔٚعبد ثعذ رفزخ 10انشش عُذ رفزخ دٕانٙ 

 


