المرشد في مجال وقاية الحمضيات
وأعراض نقص عناصر التسميد

ADAFSA- 9075-04-2014

اآلفات الحشرية والعناكب

ذبابة الفاكهة
صانعــات
الحمضيات

أنفــاق

Fruit Fly

أوراق

المسبب:

ذبابة صغيرة الحجم تهاجم الثمرة مع بداية مظاهر
النضج.

Citrus Leaf Miner
المسبب:

فراشة صغيرة الحجم تهاجم النموات الحديثة.

األعراض:

ظهــور خطــوط متعرجــة علــى النمــوات الورقيــة
الحديثــة نتيجــة تغذيــة اليرقــات داخــل األنســجة
النباتية بين بشــرتي األوراق ،ويتحول لون المنطقة
المصابــة إلــى فضــي ثــم تجــف ،وفــي حالــة اإلصابــة
الشديدة تموت األوراق.

المكافحة:

الميكانيكية:
•التخلــص مــن األوراق واألفــرع المصابــة فــور
اكتشافها.

•استخدام المصائد الفيرمونية الجنسية.
•تجنــب التقليــم الجائــر قبــل فتــرة نشــاط
الحشرة.
الحقلية:
•تجنب اإلفراط في التسميد النيتروجيني.
•إزالة الحشائش الضارة.
الكيميائية:
استخدام المبيدات المتخصصة عند وجود اإلصابة:
•كونفيدور بمعدل  20مل 20/لتر ماء.
•موسيبالن بمعدل  5مل 20/لتر ماء.
•ماتش بمعدل  12مل 20/لتر ماء.
•اكتارا بمعدل  6جم 20/لتر ماء.

األعراض:

ندبة داكنة على ســطح الثمرة المصابة يخرج منها
إفــراز صمغــي ،بعــد فقس البيــض تتغــذى اليرقات
علــى أنســجة الثمــرة ويتحــول موضــع الوخــز إلــى
منطقة رخوة ،تتساقط كمية من الثمار مع اشتداد
اإلصابة بها.

المكافحة:

الميكانيكية:
•اســتخدام المصائــد الفيرمونيــة الجنســية،
بمعــدل 2 - 1 :مصيدة/دونــم وتعلــق قبــل
بداية تلون الثمار.

•اســتخدام مصائد الطعوم الجاذبة (Protein
 )hydrolysateلجــذب الذكــور واإلناث بمعدل
 12 - 9مصيــدة للدونــم وتوضــع فــي الناحية
الظليلة من الشجرة.
الحقلية:
تقليــب األرض جيــدًا حــول األشــجار
•.
لتعريــض العــذارى الموجــودة فــي التربــة
للظــروف الجويــة الغيــر مناســبة وللحشــرات
النافعة.
•جمع الثمار المتســاقطة ووضعها في أكياس
مغلقة أو دفنها عميقًا.
•رش األشــجار باســتخدام طعــم البروتيــن
(بروتين+مبيــد) فــي بقــع محــددة لعــدد مــن
األشــجار( .)Spot Sprayingدورة الــرش مــن
 14 - 10يوم.
الكيميائية:
•المكافحــة بالمبيــدات الحشــرية المناســبة
كمبيد ترايسر بمعدل  15مل 20/لتر ماء.

المــن

التربس

Aphids

Thrips

المسبب:

حشــرة صغيــرة كمثريــة الشــكل تهاجــم النمــوات
الحديثة.

األعراض:

التفــاف األوراق نتيجــة توقــف نموها بعــد امتصاص
عصارتهــا ،شــحوب لــون األوراق ،ينمــو فطــر العفــن
األســود علــى األجــزاء المصابــة نتيجــة إفــراز عصــارة
عسلية.

المكافحة:

الميكانيكية:
•فــي حالــة اإلصابــة الخفيفــة تقلــم األجــزاء
المصابة وتدفن.

المسبب:

الحقلية:
•إزالــة الحشــائش المجــاورة أو المنتشــرة بيــن
األشجار.

حشــرة صغيــرة اســطوانية الشــكل ذات أجنحــة
طويلة ضيقة لها أهداب ،لونها اصفر باهت وأحيانا
يميل لونها إلى البني الفاتح.

الكيميائية:

األعراض:

استخدام المبيدات المناسبة عند اشتداد اإلصابة:
•كونفيدور بمعدل  20مل  20/لتر ماء.
•موسيبالن  5مل  20/لتر ماء.

تجعــد وتشــوه األوراق الحديثــة ،وجــود بقــع فضيــة
على الثمار.

المكافحة:

الميكانيكية:
•استخدام اللوحات الالصقة الزرقاء.

الحقلية:
•إزالة األعشاب الضارة.
الكيميائية:
استخدام المبيدات المناسبة:
•كونفيدور  25سم 20 / 3لتر ماء
•اكتارا  8جم  20 /لتر ماء
• موفينتو  15سم 20/ 3لتر ماء

العناكب

الحشرات القشرية

Spider Mites

Scale Insects

المسبب:

الكيميائية:
حيوانات مجهرية تهاجم األوراق والثمار.
استخدام المبيدات المناسبة:
•فيرتمك بمعدل  12مل 20/لتر ماء.
األعراض:
•ملبى نوك بمعدل  15مل 20/لتر ماء.
اصفــرار األوراق وتجعدهــا والتوائهــا ،وجــود بقــع
•نسرون بمعدل  10جم  20/لتر ماء.
صغيــرة بلــون شــاحب علــى األوراق ومــع اشــتداد
اإلصابة يمكن رؤية الشبكة بين األوراق.

المكافحة:

الحقلية:
•إزالــة الحشــائش المجــاورة أو المنتشــرة بيــن
أشجار الحمضيات.

المسبب:

حشــرة مدرعة بغطاء شمعي تهاجم األوراق ،الثمار
والسيقان.

األعراض:

ظهــور كثيــر مــن البقــع الباهتــة عنــد مواضــع
االمتصــاص وعــادة تذبــل األوراق المصابــة وتصفــر
ثــم تســقط ،إفــراز العصــارة العســلية التــي ينمــو
عليها الفطر األســود ،تتشــوه الثمــار وتقل قيمتها
التسويقية.

المكافحة:

الميكانيكية:
•التخلــص من الثمار واألفرع المصابة عن طريق
دفنها.
الحقلية:
•تقليم الشــجرة وتهويتها وتعريضها ألشــعة
الشمس التي تقتل بعض الحوريات الحديثة.

الكيميائية:
استخدام المبيدات الجهازية المناسبة:
•كونفيدور بمعدل  20مل  20/لتر ماء.
•موسيبالن  5مل  20/لتر ماء.

األمراض الفطرية والنيماتودا

البق الدقيقي

مرض مكنسة الساحرة على الليمون البنزهير

Mealy Bug

Lime Witches’ Broom Disease

المسبب:

حشــرة بيضاويــة مغطــاة بطبقــة شــمعية مغبــرة
تهاجم الثمار ،األوراق واألفرع.

األعراض:

وجود الحشــرة على ســطح األوراق واألفرع الصغيرة
والثمــار على شــكل نمــوات قطنية ،تمتــص عصارة
النبــات ممــا يؤثــر علــى حجــم الثمــار ،مــع اشــتداد
اإلصابــة وإفراز العصارة العســلية التــي ينمو عليها
الفطر األسود.

المكافحة:

الحقلية:
•تقليم الشــجرة وتهويتها وتعريضها ألشــعة
الشمس التي تقتل بعض الحوريات الحديثة .

الكيميائية:
استخدام المبيدات الجهازية المناسبة:
•كونفيدور بمعدل  20مل  20/لتر ماء.
•موسيبالن  5مل  20/لتر ماء.

المسبب:

الفيتوبالزما التي تصيب األوراق واألزهار.

األعراض:

اختــزال في حجم األوراق إلى وريقات صغيرة الحجم،
كثافة نمو األفرع يؤدي إلى مظهر مشابه لمكنسة
الساحرة ،تحول األزهار إلى أوراق.

المكافحة:

الميكانيكية:
•التخلــص مــن األشــجار المصابــة والعوائــل
البديلة للمرض من حشائش وخالفه.

مرض تصمغ األفرع

مرض التصمغ

Twig Gummosis

Citrus Gummosis

المسبب:

فطر الفيوزاريوم يصيب األفرع واألغصان.

األعراض:

ذبــول مفاجــئ وتســاقط األوراق ومــوت أطــراف
األغصــان فــي جميع جوانــب الشــجرة ويالحظ وجود
إفــرازات صمغيــة فــي نهاية الجــزء الميــت من جهة
قاعدة الفرع.

المكافحة:

الحقلية:
•اســتخدام األصــول المقاومــة للمــرض مثــل
النارنج .

الميكانيكية:
•تقليــم وإزالة األفرع المصابــة والجافة من على
األشجار.
الكيميائية:
رش األشجار بمحلول المبيدات:
•بلتانول بمعدل  20مل  20 /لتر ماء.
•توبسين ام بمعدل  50جم  20 /لتر ماء.

المسبب:

المكافحة:

الحقلية:
فطر الفيتوفتورا يصيب الجذع الرئيسي.
•دهــن قواعــد األشــجار بعجينــة بــورد وكــس
(حوالــي  75ســم فــوق ســطح التربــة) ،عمــل
األعراض:
ردميات ترابية حول جذوع األشجار وذلك لمنع
عفــن القــدم ويحــدث هــذا علــى اللحــاء بالقــرب مــن
وصول مياه الري إليها وبالتالي منع المسبب
سطح التربة مما يؤدي إلى دخول الفطر إلى األنسجة
من دخول الشجرة.
ويتســبب في موتها وتلونهــا باللون البني وغالبًا ما
يصاحــب هذه األعراض خروج إفــرازات صمغية ويحدث
الكيميائية:
شحوب واصفرار لألوراق.
•رش األشــجار شــديدة اإلصابــة بمبيــد أليــت
اكســبريس  80%بمعــدل  3–2.5جــم  /لتر
ماء.

جفاف وموت األفرع

مرض تبقع السيركوسبورا على الموالح

Twig Dieback
المسبب:

المتســبب الرئيســي غيــر معــروف ولكــن هنــاك
مســببات وجدت مرتبطة مع الحالة مثل الفطريات،
نقص النحاس وبعض الفيروسات.

األعراض:

جفــاف ومــوت قمــم األفــرع وتحــول لونهــا إلــى بني
داكن.

المكافحة:

الحقلية:
•استخدام أصول مالئمة للتطعيم.

Cercospora leaf spot
الكيميائية:
•رش بالمبيــدات الفطريــة النحاســية كمبيــد
فايتون بمعدل  20مل  20 /لتر.

المسبب:

فطر Pseudocercospora angolensis

األعراض:

•ظهــور بقــع دائريــة الشــكل يصل قطرهــا إلى
حوالــى  10ملــم وعــادة مــا تلتحــم مــع بعضهــا
البعض لتكون بقع كبيرة فى الحجم مع تقدم
اإلصابــة .تكــون البقــع ذات اللون البنــى المحمر
مع بداية اإلصابة مع وجود لون باهت فى مراكز
البقع .
•مــع تقــدم اإلصابة يتحــول لون البقع الــى اللون
األســود وهــى عبــارة عــن لــون الجراثيــم بعــد
تكونها.

المكافحة:

الكيميائية:
•رش األشــجار بمحلول أحــد المبيدات التالية:
أسكور بمعدل 10مل  20 /لتر ماء أو فايتون
بمعدل  30مل  20 /لتر ماء.
•يفضــل إعــادة الــرش مــرة اخــرى وبنفــس
المبيد بعد حوالى  3أسابيع.

العفن األزرق واألخضر

االنثراكنوز

Green & Blue Mold

Anthracnose

المسبب:

فطر البينيسيليوم األزرق واألخضر.

األعراض:

بقع لينة مائية على قشرة الثمرة في موضع جرح أو
تشــقق ثم تتســع بســرعة ثم يظهر على سطحها
نمو فطري أبيض يتحول إلى األزرق أو األخضر حسب
الفطر ويصيب كل الثمرة.

المكافحة:

الميكانيكية:
•جمع الثمار المصابة وحرقها أو دفنها مباشرة
لتفادى انتشار العدوى للثمار السليمة.

الكيميائية:
•رش األشــجار المصابــة بمحلــول المبيــد
كونيندو  40%بمعدل  40جم  20 /لتر ماء.

المسبب:

فطر Colletotrichum

األعراض:

•تظهــر علــى شــكل بقــع دائريــة ذات لــون
بنفســجي محمــر ومــع مــرور الوقــت تســقط
مراكــز البقــع ممــا ينتــج عنــه الثقــوب
( .)shot - holeكمــا يصيــب الفطــر ك ً
ال مــن
األزهــار والثمــار وأعراضه تشــابه التقــرح وتحاط
المناطق المصابة بهالة صفراء اللون.

المكافحة:

الكيميائية:
•رش األشــجار المصابــة بمبيــد ســكور بمعــدل
 10مــل 20 /لتــر مــاء مــع ضــرورة إعــادة الرش
مرة أخرى بعد أسبوعين.

التدهور السريع

التدهور البطيء

Citrus Quick Decline

Slow Decline

المسبب:

)Citrus Tristeza Virus (CTV

األعراض:

األشــجار المصابة يظهر عليها أعراض التقزم وجود
نقــر علــى الجذع بعد نــزع اللحــاء الخارجي ,تتشــوه
األوراق وتأخــذ شــكل الفنجــان وتكــون شــفافة بين
العروق وكذلك اصفرار األوراق وصغر حجم الثمار.

المكافحة:

الميكانيكية:
•إزالة األشجار المصابة وحرقها.

الحقلية:
•اختيــار األشــجار الســليمة ألخــذ عيــون أو أقالم
الطعم منها.
•التطعيــم علــى األصــول المقاومــة لهــذا
المــرض مثــل :اليوســفي ،كليوبتــرا ،الليمــون
المخرفش ،التروير سترانج.
•
•الكيميائية:
•اســتخدام مبيــدات فعالــة للحشــرة الناقلــة
للمرض وهي حشرة المن.

المسبب:

•نيماتودا الحمضيات
Tylenchulus semipenetrans

األعراض:

•ذبــول وضعــف اإلنتــاج ،صغــر حجــم الثمــار،
اصفــرار وتســاقط األوراق ،وجــود طبقــة رمل
ملتصقة بالجذور بســبب المادة الجيالتينية
التــي تفرزهــا النيماتــودا حيــث تبــدو أنهــا
متسخة.

المكافحة:

الميكانيكية
•التأكد من خلو الشتالت من اإلصابة.

•الزراعــة فــي تربــة لــم يســبق زراعتهــا أو
تعقيمها.
•التأكد من تعقيم األدوات المستخدمة.
•استخدام األسمدة العضوية المعالجة حراريًا.
الحقلية:
•إزالة الحشائش واألعشاب الضارة
الكيميائية:
استخدام المبيدات التالية:
•الفايــدات أل فــي غير وقت اإلثمــار بمعدل 12
مل 20 /لتر ماء.
•نيمامورت بمعدل  35مل 20 /لتر ماء.

نيماتودا تقرح الجذور

نيماتودا تعقد الجذور

Root Lesion Nematode

Root Knot Nematode

المسبب:

Pratylenchus spp

األعراض:

اصفــرار األوراق وتقــزم الجــذور وتلــون مــكان اإلصابة
بلون بني.

المكافحة:

الميكانيكية
•التأكد من خلو الشتالت من اإلصابة.
•الزراعة في تربة لم يسبق زراعتها أو تعقيمها.
•التأكد من تعقيم األدوات المستخدمة.
•استخدام األسمدة العضوية المعالجة حراريًا.

الحقلية:
•إزالة الحشائش واألعشاب الضارة
•
الكيميائية:
استخدام المبيدات المناسبة:
•الفايــدات أل فــي غيــر وقت اإلثمــار بمعدل 12
مل 20/لتر ماء.
•نيمامورت بمعدل  35مل 20 /لتر ماء.

المسبب:

Meloidogyne spp

األعراض:

ذبــول وتقــزم الشــجرة ،اصفــرار األوراق ،تكــون عقــد
وأورام على الجذور.

المكافحة:

الميكانيكية
•التأكد من خلو الشتالت من اإلصابة.
•الزراعة في تربة لم يسبق زراعتها أو تعقيمها.
•التأكد من تعقيم األدوات المستخدمة.
•استخدام األسمدة العضوية المعالجة حراريًا.

الحقلية:
•إزالة الحشائش واألعشاب الضارة .
الكيميائية:
استخدام المبيدات المناسبة:
•الفايــدات أل فــي غيــر وقت اإلثمــار بمعدل 12
مل 20/لتر ماء.
•نيمامورت بمعدل  35مل 20 /لتر ماء.

ظواهر مرتبطة بالتسميد

نقص النيتروجين

نقص البوتاسيوم

Nitrogen Deficiency

Potassium Deficiency

األعراض:

اصفرار األوراق ،تقل سرعة النمو ويتقزم النبات ،يبدأ
االصفرار من األوراق الســفلية ثم يمتد لألعلى ويؤدي
لجفــاف األوراق ،النقص الشــديد يؤدي إلى نقص في
عدد اإلزهار واإلثمار.

العالج:

•إضافة األسمدة النيتروجينية دفعة أو دفعتين
خالل الســنة ويفضل قبل موعد اإلزهار بشــهر
أو شــهرين مــع تنظيــم عمليــة الــري مثــال
لألسمدة :سلفات األمونيوم ،اليوريا.

األعراض:

األوراق صفــراء برونزيــة فــي األشــجار الصغيــرة،
قلــة النمــوات الحديثــة وبالتالــي قلــة اإلثمــار وصغــر
حجمهم.

العالج:

•إضافــة أســمدة البوتاســيوم مــرة واحــدة فــي
السنة ويفضل قبل موعد التزهير.

نقص الزنك

نقص الحديد

Zinc Deficiency

Iron Deficiency

األعراض:

اصفــرار األوراق الحديثــة ،وتحــول لــون األنســجة إلــى
اللون البني المصفر.

العالج:

•إضافــة الزنــك للتربــة أو عــن طريــق التســميد
الورقي .

األعراض:

اصفرار حاد في األوراق الحديثة ،تظهر األعراض على
األوراق على شكل شبكة دقيقة التحديد.

العالج:

•إضافــة مركبات تحتوي علــى الحديد أو إضافة
شــيالت حديد عــن طريق خلطة مــن العناصر
الصغرى واإلضافة بالتســميد الورقي ألنه أكثر
كفــاءة ويضــاف بعد عقــد الثمار وحســب عمر
الشجرة.

نقص المنجنيز

نقص الفوسفور

Manganese Deficiency

Phosphorus Deficiency

األعراض:

األوراق الصغيــرة تكــون ضيقــة ،اصفــرار المســاحة
الموجــودة بيــن العــروق مــع بقــاء العرق الوســطي
والعروق الجانبية خضراء.

العالج:

•إضافة المنجنيز عن طريق خلطة من العناصر
الصغرى واإلضافة بالتسميد الورقي.

األعراض:

•انخفاض معدل النمو.
•نقــص في إنتاج الثمار وســقوط نســبة كبيرة
منها قبل النضج.
•تلون األوراق بلون أخضر داكن.
•يتجــه لــون األوراق إلــى األخضر الغامــق بعدها
يتحــول إلــى أصفــر برتقالــي فاتــح (اللــون
البرونزي).
•تكون حموضة الثمار عالية.
•تكبر الثمار في الحجم وتكون مجوفة القلب.
•تصبــح قشــرة الثمــرة ســميكة ذات ملمــس
خشن.

العالج:

•إضافــة األســمدة الفوســفورية فــي حالــة
مالحظــة النقــص وقبــل موعــد التزهيــر،
مثــال لألســمدة  :الســوبر فوســفات الثالثي
أو الثنائي أو السماد المركب.

نقص الكالسيوم

نقص الماغنيسيوم

Calcium Deficiency

Magnesium Deficiency

األعراض:

•تبــدو األوراق الجديدة مشــوهة تشــبه شــكل
الخطاف (الصنارة).
•موت القمة النامية.
•تعفن القمة.

العالج:

•إضافة أسمدة تحوي سلفات الكالسيوم.

األعراض:

•بقع صفراء غير منتظمة الشكل على األوراق.
•اصفــرار رأس الورقــة ثــم نصلها يبــدأ االصفرار
من العرق األوســط للورقة ويبدأ باالنتشار إلى
الخارج.
•بقع محروقة (ميتة).
•أعراض النقص تظهر على األوراق القديمة.

العالج:

•إضافة سلفات الماغنيسيوم.

نقص الكبريت

قلوية التربة

Sulfur Deficiency

Soil Alkalinity

األعراض:

•تأثر األوراق الجديدة باألعراض.
•اصفــرار عــروق الورقــة مــع حــدوث تمــوج فــي
الورقة.
•بقع موت تتسبب في سقوط الورقة.
•الثمــار ال تصل إلــى الحجم المطلــوب باإلضافة
إلى سمك أكبر للقشرة.
•بطء النمو.

العالج:

•إضافــة أســمدة تحتــوي علــى الكبريــت مثــل
سلفات االمونيوم أو سلفات البوتاسيوم.

األعراض:

•تعانــي النباتــات مــن القصــور واألعــراض
المشــتركة لعــدد مــن العناصر منها بشــكل
رئيسي نقص العناصر الصغرى للنبات.
•االصفرار بين العروق.
•لتلون أو الموت المبكر لألوراق.
•تقزم الشجرة.
•عيوب على الثمار.
•الورقــة يكون لونها أخضــر مصفر أو أصفر مع
بقاء العروق خضراء.

العالج:

•إضافــة مــادة عضويــة للتربــة كخلــط التربة
بكمية مناسبة من البيتموس.
•إضافــة الكبريت أو األســمدة التــي لها تأثير
حامضي كسلفات األمونيوم.

الدليل الحقلي ألعراض نقص العناصر
الوصف

العنصر

االعراض التي تؤثر على كل الورقة في النبات

•اصفرار بين العروق.
•البقع الميتة تصبح كبيرة (البقع الميتة البنية بين العروق بنصل الورقة).

•اصفرار األوراق القديمة.
•المجمــوع الخضــري أخضــر فاتــح فــي األوراق العليــا وبالنــزول نجــد األوراق
صفراء.
•األوراق السفلية بنية اللون ،نجد أوراق ميتة وملقاة على األرض.

النيتروجين

•احمرار الورقة أو تحولها إلى اللون األرجواني وجفاف رؤوس األوراق الجديدة.
•المجمــوع الخضــري ذو لــون أخضر داكــن مع وجود نقط حمــراء فى األوراق
العلويــة وعنــد النــزول علــى النبــات نجــد األوراق ذات لــون بنــى مخضــر
وبالنــزول أكثــر نجــد األوراق لونهــا أســود أما األوراق المســنة تمــوت وتقع
على األرض.

الفسفور

•األوراق خضــراء داكنــة مــع ذبــول األوراق العلويــة بــدون اصفــرار والنصــل
منحني.

األعراض التي تؤثر على جزء من الورقة
(أعراض نقص تظهر على األوراق السفلى وتظل األوراق العليا سليمة)
•حرق في حواف األوراق القديمة.
•اصفرار بين العروق.
•البقع الميتة.
•البقع الميتة البنية على حواف الورقة.
•التبقع و اصفرار جزئي ،وأحيانًا احمرار.
•البقع الميتة.
•األوراق الســفلية صفــراء بــدون بقــع ونصــل الورقــة ملتــف علــى بعضهــا
وتأخذ شكل الطبق.

البوتاسيوم

الماغنيسيوم

األعراض التي تؤثر على جزء من الورقة
(أعراض نقص تظهر على األوراق العليا وتظل األوراق السفلية سليمة)
•تشوه البراعم الطرفية وموتها.
•األوراق الحديثة تصبح معقوفة.
•الموت بداية من رأس الورقة والحواف.
•األوراق الطرفية تأخذ شكل خطاف مع تفصيص النصل.

•لون األوراق الحديثة يصبح باهتًا من القاعدة.
•تظهر األوراق األخرى ملتوية.
•األوراق الطرفية ســليمة أما قاعدة نصل الورقة تأخذ اللون األخضر الغامق
وعليها نقط حمراء.

الكالسيوم

البورون

الزنك

النحاس

بقع ميتة على األوراق الحديثة
•تظهر البقع الميتة الصغيرة في المناطق المصفرة.
•العروق تبقى خضراء.
•األوراق صفراء مع تواجد بقع متحللة بوضع منتظم في شطري الورقة مع
بقاء البرعم الطرفي حيًا.

المنجنيز

شحوب لون األوراق
•شــحوب األوراق الجديدة وفي بعض الحــاالت تصبح ذات لون أبيض ،ولكن
العروق تبقى أخضراء.
•البرعم الطرفي يبقي حيًا.
•األوراق صفراء وبدون بقع والعرق الوسطى أخضر داكن.
•شحوب األوراق الجديدة ،بما في ذلك العروق.
•اللون يصبح أصفر شاحب ،ولكن األوراق القديمة تبقى خضراء.
•األوراق صفــراء وبــدون بقــع والعرق الوســطي أخضر فاتح مــع بقاء البرعم
الطرفي حيًا.

الحديد

الكبريت

