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   Wilt of pistachio trees        امراض الفستق          

 مرض ذبول اشجار الفستق

 االعراض:

ذبول و جفاف االوراق و االغصان و تعفن الجذور و اذا عمل 

االوعٌة الخشبٌة قطاع طولً فً الساق ٌشاهد وجود لون بنً فً 

 و ٌؤدي المرض الى موت االشجار.

 :المسبب

 atrum-Verticillium albo وجد ان المرض ٌتسبب عن الفطر 

 Rhizoctonia bataticolaو الفطر  .Fusarium sppو الفطر 

بالحامل  atrum-Verticillium alboٌتمٌز الفطر االول 

ز جلحاالكونٌدي القائم المقسم بجدر مستعرضة وٌخرج من ا

افرع جانبٌة فً نظام سواري و تكون مع الحامل  4-2العرضً 

درجة تقرٌبا و االفرع الجانبٌة متساوٌة تقرٌبا 44الكونٌدي زاوٌة 

فً الطول و مستدقة الطرف ٌحمل كل منها سبور كونٌدي مفرد و 

 الكونٌدٌا و حٌدة الخلٌة بٌضة الشكل عدٌمة اللون.

 :دورة المرض

تعٌش هذه الفطرٌات فً التربة و ٌدخل فطري فرتسٌلٌوم و 

فٌوزارٌوم من الجروح التً قد تحدث بالجذور ثم تتجه الى 

االسطوانة الوعائٌة للجذور و تمتد الى الساق و االفرع,و ٌسبب 

عفنا لقشرة الجذور, و الفطر  Rhizoctonia bataticolaفطر 

Rhizoctonia necatrix  حٌث ٌخترق عفنا ابٌض للجذور
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الجذٌرات الصغٌرة ومنها ٌنتشر الى االكبر منها و تسبب االصابة 

 الشدٌدة موت الجذور.

 

 :المقاومة

قلع االشجار المصابة و حرقها خارج البستان و تطهٌر مكانها -1

% )تركٌز الفورمالٌن التجاري 4بمحلول من الفورمالٌن تركٌزه 

44.)% 

 التخلص من االدغال.-2

 Verticilliumوهو  Verticilliumمن الفطر  وهناك جنس اخر

dahliae  و ٌتبع الفطرٌات الناقصة و ٌنتقل عن طرٌق المجموع

الجذري الى المجموع الخضري,حٌث ٌؤثر على نمو االغصان 

وٌسبب ذبول االوراق تظهراالعراض على هٌئة اصفرار االوراق 

تراقها و هً ال زالت على االفرع و ٌحدث انهٌار كامل و اح

لالفرع نتٌجة لعدم قدرة الجذور المصابة على امتصاص كمٌة 

كافٌة من المٌاه وزٌادة شدة االصابة تؤدي الى جفاف كامل 

 االشجار وموتها و ٌحدث ذلك فً اخر الربٌع و اوائل الصٌف

وٌتواجد الفطر فً التربة على هٌئة اجسام حجرٌة ٌمكنها تكرار 

 االصابة.

 

 البوتاسٌوم و الفسفور.ٌجب التسمٌد بعنصرٌن -1

 االشجار شدٌدة االصابة تقلع وتحرق.-2
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 splitting of pomegranateمرض تفلق ثمار الرمان :

 وهوه مرض غٌر طفٌلً وٌحدث بالثمار الكبٌرة الناضجة كما ٌحدث للثمار الصغٌرة النامٌة. 

 هٌئه  عاده فً الطرف القاعدي على مار الرمان اثناء نموها وٌحدث التشققتتشقق ث :االعراض

خطوط ممتدة من عنق الثمرة وتتخذ أشكاال مختلفة منها ما تكون طولٌاً ومنها ما ٌكون عرضٌاً 

او مائال. وتحدث هذه الشقوق فً أي جزء من أجزاء الثمرة وتتفاوت  عمق الشقوق وتكون 

 عرضه لدخول فطرٌات العفن الثانوٌة .

ٌنشأ عن عدم انتظام الري اوعن الظروف الجوٌة التً تتعرض لها : ٌعتقد ان المرض المسبب

الثمار فً مختلف اطوارها مثل التعرض لهبوب رٌاح  ساخنه وجافه والتبخر السرٌع من الثمار 

 ثم ري األشجار.

ٚؼزجش رشمك انضًبس يٍ أْى األيشاض انزٙ رصٛت انشيبٌ ْٕٔ يشض فسٕٛنٕجٙ ٚصٛت انضًبس 

حذ سٕاء فززشمك انضًبس غٕنٛب أٔ ػشظٛب أٔ يبئال . إٌ رشمك انضًبس ٚمهم  انكجٛشح ٔانصغٛشح ػهٗ

% يٍ انمًٛخ 00يٍ حبصم انشيبٌ حٛش لذسد انخسبسح انًزسججخ يٍ رشمك صًبس انشيبٌ ثـــ 

إٌ سجت حذٔس ْزا انًشض غٛش يؼشٔف ثبنعجػ نكٍ سثًب ركٌٕ نّ ػاللخ .انزسٕٚمٛخ نهحبصم

انضًبس ثسجت اسرفبع َسجخ انشغٕثخ األسظٛخ أٔ انجٕٚخ ٔكزا ثسجت ثبخزالل انزٕاصٌ انًبئٙ داخم 

كًب ٚؼضٖ انزشمك فؼهٛب  انزجخش انسشٚغ نهًبء يٍ لششح انضًشح ػُذ ْجٕة انشٚبح انسبخُخ انجبفخ

 إنٗ صٚبدح يؼذل ًَٕ انحجبد ػٍ يؼذل ًَٕ انمششح يًب ُٚشأ ػُّ ظغػ شذٚذ ٚؤد٘ إنٗ انزفهك

(Splitting)  راد انجهذ انشلٛك أكضش رؼشظب نإلصبثخ ثٓزا انًشض كًب أٌ ٔرؼذ األصُبف

انزشمك ٚحذس َزٛجخ نُمص انًبء ٔثؼط انؼُبصش انغزائٛخ كبنكبنسٕٛو ٔانجٕسٌٔ فٙ جذساٌ 

 االَفالق نهضًبس .  انخالٚب يًب ٚؤد٘ ثبنزبنٙ إنٗ آَٛبس انُسٛج األسبسٙ نهمششح فٛحذس
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 المقاومه:

 تره جفاف مع مرعاه تنظٌم الري.عدم ري األشجار عقب ف- 1

 زراعه األصناف المقاومة للتفلق . -2

نمذ أجشٚذ دساسبد ػذٚذح انغشض يُٓب انحذ يٍ حذٔس ْزِ انظبْشح حٛش رجٍٛ أٌ سش  -3

ٚؤد٘ إنٗ رمهٛم َسجخ انزشمك كًب أدٖ إنٗ صٚبدح  (GA3) كانججش نٛأشجبس انشيبٌ ثحبيط 

 حجًٓب ٔيؼذل سًك انمششح ٔانُسجخ انًئٕٚخ نشغٕثخ انمششحيؼُٕٚخ فٙ يؼذل ٔصٌ انضًبس ٔيؼذل 

% أدٖ إنٗ 1ثزشكٛض  KNO3 ٔفٙ دساسخ أخشٖ رجٍٛ أٌ سش األشجبس ثُزشاد انجٕربسٕٛو

 . اَخفبض َسجخ رشمك انضًبس ٔصٚبدح يؼذل انحبصم انكهٙ نهضًبس ثصٕسح فؼبنخ

بيط انججشنٛك أدٖ إنٗ يهغى/نزش يٍ ح 200ٔ  125كًب ٔجذ أٌ سش أشجبس انشيبٌ ثزشكٛض٘ 

اَخفبض يؼُٕ٘ فٙ انُسجخ انًئٕٚخ نزشمك صًبس انشيبٌ ٔلذ ٚشجغ رنك إنٗ دٔس انججشنٍٛ فٙ 

انسٛطشح ػهٗ ػًهٛخ انزٕاصٌ انًبئٙ داخم انُجبد نكَّٕ يصذس جزة نهًبء ٔانًغزٚبد ٔرأخٛشِ 

ٙ ركٍٕٚ جذساٌ اصفشاس األٔساق ٔصٚبدح كفبءح ػًهٛخ انزشكٛت انعٕئٙ ٔانزٙ نٓب دٔس كجٛش ف

 انخالٚب ٔكبٌ نهججشنٍٛ دٔس فٙ إػطبء صفخ انًزبَخ نجذاس انضًشح 

 

 


