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مر�ض )اللطخة الذبابية( على ثمار التفاح 
اأعرا�ضه وطرق مكافحته

يعد التفاح عرب اأ�صنافه العديدة ذا انت�صار عاملي وا�صع، حيث 
الفاكهة  ثمار  واأكرث  اأهم  من  كواحد  العاملية  ال�صوق  يت�صدر 
الثمار  تخزين  اإمكانية  ذلك  على  وي�صاعده  وانت�صارًا،  �صعبيًة 
لفرتة طويلة باملقارنة مع غريه من ثمار الفاكهة، كذلك تتحمل 
الأ�صجار  ثمار  مع  باملقارنة  كبرية  بدرجة  النقل  التفاح  ثمار 
ال�صرورية جل�صم  العنا�صر  العديد من  الأخرى، وحتتوي على 
الإن�صان، كما تتميز مبذاق ممتاز وت�صلح لتح�صري العديد من 

املواد الغذائية. 
ُتعد منطقة �صهر الق�صري من املناطق التي تنت�صر فيها زراعة 
التفاح ب�صكٍل كبري، وتتميز هذه املنطقة مبناٍخ بارد �صتاًء، وبارد 
ورطب ربيعًا، ومعتدل ورطب �صيفًا، وخالل عام 2014 انت�صرت 
يف ب�صاتني تفاح هذه املنطقة، اإ�صابة على الثمار خف�صت ب�صكل 
باإ�صابة  املزارعون  تفاجئ  حيث  الت�صويقية،  قيمتها  من  كبري 
ثمار التفاح احلمراء وال�صفراء اللون على حد �صواء، مبر�ص 
مع  الثمار  �صطح  على  ظهرت  اللون  �صوداء  نقاط  �صكل  على 
اقرتابها من موعد القطاف، و�صببت يف ذلك الوقت الكثري من 
الإرباك للمزارعني، وخف�صت من نوعية الثمار املنتجة، واأدت 
انخف�صت  التالية  ال�صنوات  ويف  الثمار،  موا�صفات  تدين  اإىل 

حدة الإ�صابة باملر�ص باملقارنة مع مو�صم 2014. 
تعريف مر�ض Flyspeck )اللطخة الذبابية(:

 Zygophiala( اإ�صابة فطرية ناجتة عن الفطر هو عبارة عن 
�صكل  على  ال�صيف  ف�صل  خالل  تظهر   )jamaicensis

جمموعات مكونة من عدد خمتلف من النقاط ال�صوداء اللون 

يرتاوح عددها بني 30 و50 نقطة، ميكن مالحظتها بو�صوح على 
ال�صطح اخلارجي للثمار، دون اأن يكون لها امتداد اإىل اجلزء 
اإل  اللحمي للثمرة، وعلى الرغم من كونه ل يوؤثر على الإنتاج 
اأنه يخف�ص وب�صكل كبري من القيمة الت�صويقية للثمار املنتجة، 

نظرًا لوجود تلون اأ�صود غري مرغوب على ق�صرة الثمار.
دورة حياة الفطر:

وعلى  التفاح  اأ�صجار  اأغ�صان  ال�صتاء على  الفطر فرتة  ي  يق�صِ

الأ�صجار  من  عدد  وعلى  املت�صاقطة  امل�صابة  التفاح  ثمار 
الأبواغ  وتبداأ  العليق،  وتوت  والقيقب  كال�صنديان  وال�صجريات 
بالظهور خالل فرتة ت�صاقط الأمطار، بدايًة من فرتة الإزهار 

وحتى �صهر اإىل �صهرين من الإزهار. 
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الظروف املنا�شبة لالنت�شار املر�ض وموعد ظهوره:
النمو  فرتة  خالل  الثمار  على  للفطر  ال�صوداء  النقاط  تظهر 
حيث ينا�صب انت�صار املر�ص توفر اجلو احلار والرطب )رطوبة 
ن�صبية اأعلى من 96 %(، كما ميكن اأن تظهر اأعرا�ص الإ�صابة 

ت�صاقط  بعد  الأول  وت�صرين  اأيلول  �صهري  خالل  الثمار  على 
اأمطار �صيفية متاأخرة كما حدث يف منطقة �صهر الق�صري يف 
مو�صم 2014، وبتوفر الظروف املنا�صبة لنت�صار املر�ص تظهر 
حدوث  من  يوم   12  –  10 بعد  الثمار  على  الإ�صابة  اأعرا�ص 
املنا�صبة،  الظروف  توفر  عدم  �صهر يف حال  وخالل  الإ�صابة، 
بينما يف الإ�صابات املتاأخرة خالل �صهري اأيلول وت�صرين الأول، 
تظهر النقاط ال�صوداء على الثمار خالل عدة اأيام فقط، كما 
يكمن اأن تظهر الإ�صابة على الثمار يف ب�صاتني التفاح التي يتبع 

اجلرب  مر�صي  ملعاجلة  الفطرية  باملبيدات  ر�ص  برنامج  فيها 
والبيا�ص الدقيقي، يف �صهري اآب واأيلول وذلك نتيجة لإيقاف 

املزارعني الر�ص باملبيدات الفطرية بعد �صهر حزيران.
املكافحة:

• يعد التقليم ال�صيفي اأحد العمليات الهامة للتقليل من ن�صبة 
خف�ص  يف  ال�صيفي  التقليم  ي�صاهم  حيث  باملر�ص  الإ�صابة 
املر�صو�صة  غري  احلقول  يف   %  50 بحدود  الإ�صابة  ن�صبة 
دور  من  ال�صيفي  للتقليم  ملا  وذلك  الفطرية،  باملبيدات 
املبيدات  تغطية  كفاءة  وزيادة  الأ�صجار،  تهوية  حت�صني  يف 

الفطرية للثمار يف حال اإجراء الر�ص بها.
توت  �صجريات  وبخا�صة  للمر�ص  الثانوية  العوائل  اإزالة   •  
الإ�صابة  ن�صبة  من  كبري  ب�صكل  يخف�ص  اأن  �صاأنه  من  العليق 

باملر�ص.

• املكافحة الكيميائية: تعد معظم املبيدات الفطرية امل�صتخدمة 
مكافحة  يف  جيدة  فعالية  ذات  اجلرب،  مر�ص  مكافحة  يف 
هذا املر�ص، ومن اأكرثها فعاليًة يف مكافحته، بينزميدازول 
 ،)Dithiocarbamate( وديثيوكرمبات ،)Benzimidazole(
بينما يعد مبيد كابتان )Captan( غري فعال يف مكافحته، 
ويجدر الإ�صارة اإىل اأن تطبيق الر�ص بهذه املبيدات يف بداية 
الثمار يف  املتاأخرة على  الإ�صابة  املو�صم ل مينع من حدوث 
باملبيدات  الر�ص  ي�صهم  لذا  اأيلول،  و�صهر  اآب  �صهر  نهاية 
 3 – 2 ر�صات يف ال�صنوات الرطبة و  الفطرية مبعدل 4 - 5 
ر�صات يف ال�صنوات اجلافة، من منت�صف �صهر حزيران وحتى 

نهاية �صهر اآب يف منع ظهور هذا املر�ص.
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