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اإعــــداد املحتـــــوى

اأع�ساء اللجنـة الفنيـة ملكافحـة مـر�ض اللفحـة الناريــة

w جني الأ�ضجار ال�ضليمة قبل املري�ضة.

w عدم نقل املنتوج املعد للخزن و الرتويج من املناطق امل�ضابة 

اإىل املناطق ال�ضليمة.

w تعقيم ال�ضناديق املعدة للنقل و اخلزن مبادة مطهرة.

عني  على  وحرقها  بالأ�ضجار  والعالقة  املت�ضاقطة  الثمار  جمع   w

املكان.

w موا�ضلة عملية الري دون اإفراط و العناية بال�ضجرة.

يبني اجلدول التايل بع�ض املواد الكيميائية والبيولوجية امل�ضتعملة ملكافحة مر�ض 

اللفحة النارية على ال�ضعيد الدويل. وجتدر الإ�ضارة اإىل وجوب اإ�ضتعمال املواد امل�ضادق 

عليها من قبل م�ضالح وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�ضيد البحري.  

النمو اخل�رضي
w احلر�ض على ري متوازن وتفادي الت�ضميد الورقي مع الرتكيز على

   الري املخ�ضب 

w التقلي�ض يف ا�ضتعمال املواد الأزوتية اإىل حدود ثلث الكمية.

w متابعة احلقل با�ضتمرار ل�ضتك�ضاف اأوىل بوؤر الإ�ضابة و التدخل الفوري

 ل�ضتئ�ضال النموات امل�ضابة و املداواة وفقا للطرق الفنية املن�ضوح بها.

w �رشورة املداواة �ضد احل�رشات.

w القيام بعملية التطهري و ذلك بق�ض الأغ�ضان امل�ضابة على م�ضتوى   

30�ضم على الأقل حتت موقع الإ�ضابة مع حرق هذه الأجزاء داخل 
احلقل ومعاجلة اجلروح فورا مبادة مطهرة )طالء اجلرح باملا�ضتيك 

اأو مبحلول نحا�ضي(.

w القيام بقلع الأ�ضجار ذات الإ�ضابة ال�ضديدة )و�ضول املر�ض

  لالأفرع الرئي�ضية( وحرقها بال�ضيعة.

w اإزالة موجة الأزهار الثانوية.

مرحلة اجلني و الرتويج

فرتة الأزهار

اجلمهورية التون�سية

وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�سيد البحري

وكالة الإر�شاد والتكوين الفالحي

روزنامة التدخالت الفنية
لمكافحة اللفحة النارية

w مراقبة احلقل با�ضتمرار ل�ضتك�ضاف اأوىل بوؤر الإ�ضابة.

w عدم التدخل للتطهري خالل الفرتة التي ت�ضاهم يف انت�ضار املر�ض 

مثل الرطوبة والطق�ض املعتدل. 

w التطهري ل�ضتئ�ضال النموات و الرباعم امل�ضابة خالل الطق�ض احلار 

واجلاف فقط. 

لتفادي  اليوم   احلارة من  الفرتات  املداواة  خارج  تكون  اأن  لبد   w

الآثار اجلانبية.

w اإ�ضتعمال املبيدات البيولوجية » Aurobasidium pullulans« منذ بداية 

الإزهار لأربعة مرات 10% ثم 40 % ثم 70 % ثم 100% من الإزهار.

w ا�ضتعمال م�ضتحثات املناعة الطبيعية  بعد عقد الثمار  ودخول 

مرحلة النمو و اإعادة العملية  بعد اأ�ضبوعني با�ضتعمال باملواد :                  

Prohexadione– calcium 10%375غ/هكل( و(                     

 w ا�ضتعمال مادة الفو�ضفيت Phosphite مبختلف تركيباته و بالتداول 

مع املحفزات حتى بلوغ فرتة اإنتاج الثمار.

Fosethyl Al)1٫5كغ/هك(

املادة الفاعلة

10% prohexadion calcium

80% de fosetyl d’aluminium 

5% de sulfate de cuivre et 3% d’acide aminés

14.5%  de chélate de cuivre + l’urée (46%d’azote uréique)

28% de K2Oet 42% de P2O5Delfan plus

8% d’oxyde de calcium , 0.21 % de bore et 5%d’acide aminés 

Extrait d’algue 

50% d’acibenzolar-S-Méthyl

Pantoea agglomerans

Pseudomonas fluorescens

Bacillus subtilus 

Aureobasidium pullulans 

sulfate de cuivre et de chaux hydratée

االجريسترب بتركيز 50ـ  100

  1,5 كغ/هك

  12 كغ/هك

  5 كغ/هك

  500 غ/هكل

  1,25 كغ/هكل

  15 غ/هكل

  150 غ/هكل

ـ

ـ

  3,75 كغ/هك

  10 كغ/هك

  500 مل/هكل

  400 مل/هكل

  3 ل/هك

املادة امل�ستعملة

حمفزات املناعة 

الطبيعية لل�سجرة 

املواد البيولوجية

ملنع ت�سرب واإنت�سار مر�ض اللفحة النارية 

 يتعني على الفالحني اإ�ستعمال ال�ستالت املنتجة باملناطق 

ال�سليمة واحلاملة لل�سيقات

املواد امل�صادق عليها من قبل م�صالح وزارة الفالحة واملوارد املائية وال�صيد البحري

املواد الكيميائية

الكمية
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الأن�ضجة  لون  تغري  مع  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  واجلذوع  الأغ�ضان  على  تقرحات  ظهور   •
الداخلية اإىل اللون البني املائل اإىل الحمرار.

• تيب�ض كامل اجلزء امل�ضاب عند تطور الأعرا�ض. 
• تواجد اإفرازات بكتريية بي�ضاء ثم بنية على �ضطح الأجزاء والثمار امل�ضابة.

: النارية  اللفحة  مر�ض  مكافحة  ـ   3
ملكافحة مر�ض اللفحة النارية ين�ضح باتباع الروزنامة الفالحية التالية: 

توطئة

يعد مر�ض اللفحة النارية الناجت عن بكترييا Erwinia amylovora  من اأخطر اآفات 

احلجر الزراعي التي ت�ضيب غرا�ضات التفاح والأجا�ض وال�ضفرجل وعديد من نباتات 

الزينة التابعة لعائلة الورديات وحتدث خ�ضائر هامة ت�ضل اإىل حد الق�ضاء على ال�ضجرة 

يف وقت وجيز مع �رشعة انت�ضار عالية.

النارية اللفحة  مر�ض  اأعرا�ض  ـ   1
• ذبول الأجزاء اخل�رشية )الأزهار والأوراق اأو الرباعم الفتية( يف الربيع بعد الإزهرار 
يف مرحلة اأوىل ثم تاأخذ اللون البني الأ�ضود بالن�ضبة لالأجا�ض واللون الأحمر بالن�ضبة 

للتفاح وتبقى عالقة يف ال�ضجرة.

• ال�ضكل املقو�ض لالأغ�ضان الفتية ) Recourbement en crosse( عند تطور املر�ض.  
• تيب�ض الثمار ال�ضغرية امل�ضابة مع بقائها على ال�ضجرة. 

تقــو�س الغ�صن الفتي

 اإفرازات بكرتية كرميّية على �صطح الأجزاء والثمار امل�صابة

تيب�س الأزهـار  والرباعم الفتيــة

تيبــ�س الثمـــار

تقرحات على الأغ�صانتغيـر اللـون حتت القلف مـن البني اإىل الأحمر

التدخالت املقرتحةمراحل النمو 

w العناية بال�ضجرة:فرتة اخلريف

w متابعة عملية الري مع  احلر�ض على تقلي�ض الكمية العادية اإىل الثلث.

w الت�ضميد الع�ضوي مبقدار 10-15 كغ / ال�ضجرة بالإ�ضافة اإىل تقدمي مادة 

الفو�ضفو بوطا�ض 100 اإىل 150 كغ / هك.

على  بالّتحفيز  الأوراق  واإ�ضقاط  واإتالفها  احلاملة  الأزهار  ظهور  مراقبة   w

اأو  )500غ/هكل(  نحا�ضية  مادة  ا�ضتعمال  مع  ال�ضبات  املبكر يف  الدخول 

مادة اليوريا برتكيز 8 %.

w تكثيف عمليات املراقبة لكل الأ�ضجار وتاأ�ضري احلاملة للتقرحات.ال�شبات ال�شتوي
w الإ�رشاع بتقليم الأ�ضجار مع اإزالة التقرحات البكتريية من الأفرع والأذرع 

التقليم  لأدوات  امل�ضتمر  والتطهري  املكان  عني  على  وحرقها  الرئي�ضية 

اإحدى مواد التعقيم : مادة اجلفال من 2 اإىل 10 % اأو مادة  با�ضتعمال 

اأمونيوم كواترنار )Ammonium Quaternaire( اأو احدى املواد املوؤك�ضدة.

والزيوت  النحا�ضية  املواد  اإحدى  با�ضتعمال  ال�ضتوية  املداواة  تعميم   w

املعدنيـة  ويكـون الــر�ض غزيــرا على اخل�ضب.

      Bouillie bordelaise طلي جــذوع الأ�ضجـــار حتى منطقة التفريع بخليط w

1٫25 كغ/هكل اأو  مادة اجلري.
w مداواة جروح الزبرية بخليط من النحا�ض واإحدى املواد الال�ضقة

النحا�ضية مبعدل  املواد  اإحدى  با�ضتعمال  املبكرة  الأزهار  التخل�ض من   w

250 غ/هكل.
املر�ض انت�شار  ـ   2

اإىل منطقة  اأو من منطقة م�ضابة  الب�ضتان  اأخرى بنف�ض  اإىل  ينتقل املر�ض من �ضجرة 

�ضليمة عن طريق:

f ال�ضتالت امل�ضابة والغري خا�ضعة للرقابة ال�ضحية.

f العامل الب�رشي والأدوات امل�ضتعملة يف الأ�ضغال الفالحية.

f الأمطار والرياح.

f الع�ضافري واحل�رشات وخا�ضة النحل.

w املداواة با�ضتعمال املواد النحا�ضية عند انتفاخ الرباعم مبعدل ل يتجاوز انتفاخ الرباعم

250 غ /100 لرت ماء مع جتنب الفرتات احلارة. 
 .20ppm الر�ض بحام�ض اجلبرييليك برتكيز w

w تر�ضيد الري وتقدمي الق�ضط الأول من الأمونيرت ) 100 كغ / هك(  ومادة 

احلام�ض الفو�ضفوري )40 كغ / هك(
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