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 الملخص
 الفطر عن المتسببمرض عين الطاووس مقاومة سيليك في يكفاءة حمض السال .2018محمد طويل وصباح المغربي. سامر، غانم، 

Spilocaea oleagina 212-207(: 3)36، النبات العربيةاالصطناعية. مجلة وقاية  العدوى  ظروف تحت غراس الزيتون  على. 
بحمض السالسيليك وإجراء العدوى على  المعاملة تتم S. oleaginaالمتسبب عن الفطر مرض عين الطاووس  مقاومةسيليك في يكفاءة حمض الساللدراسة  

ابيع من أس 4أو /و 2العدوى االصطناعية بعد  راءتم إج .لإلصابة بالمرض قابليتهبسنة من الصنف خضيري المعروف  2-1فترات مختلفة وذلك على غراس بعمر 
معتمد  مبيدكما تم استخدام  األولى. المعاملة من أسابيع 4 بعد ونفذت العدوى  ،ا  يوم 15 بفارق  بالحمض أو إجراء معاملتين سيليك،يالمعاملة لمرة واحدة بحمض السال

المساحة نسبة خفض )الفاعلية حسبت  من العدوى. ا  يوم 80 . ظهرت أعراض اإلصابة بعدلكل معاملةالنحاس( بشكل وقائي يد كلور من مركبات النحاس )أوكسي 
 من العدوى( ا  يوم 165عند القراءة األخيرة )بعد  ينأسبوع .سيليك وعدوى بعد يسالواحدة بحمض المعاملة في حيث بلغت  (يالمعدمقارنة بالشاهد  المصابة لألوراق

في حين كانت فاعلية  ابيعأس 4في معاملة واحدة بالحمض وعدوى بعد  %84.7 . وبلغت الفاعلية%85.5 )المركب النحاسي(وفي معاملة المبيد المعتمد  80.2%
أسابيع من المعاملة األولى، وبلغت  4وعدوى بعد  ا  يوم 15سيليك بفارق ي%( عند إجراء معاملتين بحمض السال89.9. وكانت أعلى فاعلية )%82.7معاملة النحاس 

 .%88.6لة المركب النحاسي في معام
 .Spilocaea oleagina النحاس، مرض عين الطاووس،كلوريد يتون، حمض السالسيليك، أوكسي مفتاحية: زكلمات 

 
 1المقدمة

 Spilocaea oleaginaالفطريعد مرض عين الطاووس المتسبب عن  

(Cast) Hughes، أعراض  تظهر .على الزيتون  من األمراض الخطرة
ثم  ،سم 1 و 0.5دائرية يتراوح قطرها بين  بقع رمادية شكلالمرض ب

، بهالة مصفرة زيتيا  محاطا  ويصبح لون البقع  ،دوائر هايتشكل داخل
 ,.Coats et al) متداخلة مخضرةالبقعة عن الهالة دوائر  ويفصل مركز

حيث  ،يسبب المرض أضرارا  فادحة لشجرة الزيتون وثمارها (.2003
المرض يقلل من إنتاجية أشجار الزيتون في تشير الدراسات إلى أن 

حوالي بفي الحالت الوبائية األمريكية )كاليفورنيا(  ةالواليات المتحد
20% (Jayaraj et al., 2009.)  مناطق زراعة كل وينتشر المرض في

كما  ،%58لى إبه هورية جورجيا وتصل نسبة اإلصابة الزيتون في جم
من أوراق المجموع  %70-60ي يسبب المرض في إسبانيا تساقط حوال

يمكن أن تؤدي إصابة  .(Gozzo, 2003الخضري لألشجار المصابة )
تؤدي إصابة و  ،الثمار إلى تلون غير مرغوب فيه بالنسبة لزيتون المائدة

 تهونوعياألصناف الزيتية إلى تأخر النضج وانخفاض كمية الزيت 
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(Obanor et al., 2010).  درجةارتفاع كما تشير بعض الدراسات الى 
الحموضة و البيروكسيد و األنسيدين و الثيوباربيتوريك في زيت الثمار 

 .(2012الشعبي وآخرون، زيت الثمار السليمة ) بالمقارنة معالمصابة 
س وتكون °25و  5تحدث العدوى بالمرض عند حرارة تتراوح بين 

ساعة.  24–12س وفترة رطوبة °20شدة المرض أعظم عند الدرجة 
فترة حضانة المرض بعمر الورقة حيث كان الحد األدنى لفترة  وترتبط

 (. Roca et al., 2007ألصغر األوراق ) ا  يوم 28الحضانة 
االستخدام المتواصل للمبيدات الفطرية الكيميائية لمكافحة يؤدي 

نشوء ظاهرة المقاومة لدى و بيئة ال فيسلبية كبيرة  تأثيرات إلىاألمراض 
الى زيادة الطلب على أدى مما  ،مراض الفطريةمسببات اال نواعبعض أ

المنتجات الصديقة للبيئة من أجل الحد من أثار انتشار المبيدات 
النبات  مقاومة استحثاث تعد عملية .المستخدمة في حماية المحاصيل

مالك وعلوان، )المرضية  اإلصابة بالمسببات ول لكبحاأل الدفاعي الخط
ضد هجوم  مستحثهة دفاعية تكتسب النباتات قدر ، حيث (2012

وكنتيجة بعد التفاعل مع العوامل المسببة لألمراض،  الممرض الحقا  
عن  شارة جزئيةإحث إلى محدودة بالممرض ال أولية تؤدي اإلصابة

وبالتالي مرض محمض السالسيليك وتراكم البروتينات المتعلقة بال طريق
األمراض مقاومة التي تسهم في  استحثاث المقاومة الجهازية المكتسبة
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(Gorlach et al., 1996 أظهرت نتائج بحث سابق أجري في العراق .)
 وشدة اإلصابة نسبة في خفض سيليكيالسال بحمض المعاملة فاعلية

  Fusarium solani الممرضين بالفطرين لغراس الزيتون 
في دراسة (، و 2010علي محمد، )حسين و  Rhizoctonia solani و

وحظ ل على مرض عين الطاووس( 2005ن )وآخرو  Obanorأجراها 
 Systemic Acquired المقاومة الجهازية المكتسبة استحثاث

Resistance (SAR في )عملية وأدت الزيتون بعمر سنتين،  غراس
كما بقع أقل وأصغر إلى ظهور التلقيح المتكررة على األوراق الجديدة 

 Obanor . كما وجدحضانة أطول لتصبح واضحة تطلبت فترات
 المقاومة الجهازية المكتسبة الستحثاث( عدة مركبات 2005وأخرون )

 الكيتوزان، حمض سيليك،يحمض الساللمرض عين الطاووس مثل 
3-amino butyric وacibenzolar-S-methyl  خفضت شدة المرض

خفض  فيلية عاألكثر فا سيليكيحمض السالكان و  ،%89-48 بنسبة
 4أو  2 قبللتوالي عند الرش على ا، %87و  89 شدة المرض بنسبة

وبشكل عام أعطت جميع المركبات  بالممرض. لعدوى ا منأسابيع 
 . ةمرة واحدل معاملةرش مرتين مقارنة بالالفاعلية أكبر عند 

 ونظرا  لألهمية االقتصادية الكبيرة التي تحتلها شجرة الزيتون في
بصورة  بعض السنوات سورية، والنتشار مرض عين الطاووس في

ائية، ولضرورة إيجاد طرائق لمقاومة المرض ذات فاعلية جيدة وب
ومجدية اقتصاديا  وأكثر أمانا  على البيئة، هدف هذا البحث إلى اختبار 

سيليك في الحد من اإلصابة بمرض عين الطاووس يكفاءة حمض السال
 تحت ظروف العدوى االصطناعية. S. oleaginaالمتسبب عن الفطر 

 
 همواد البحث وطرائق

 
على غراس ( 2005وآخرون ) Obanorتم إجراء التجربة وفقا  لطريقة 

 بقابليته معروفخضيري ال صنفالسنة من  2-1عمر بزيتون 
في أكياس بالستيكية كبيرة الحجم، ووضعت الغراس . زرعت لإلصابة

في بيت مغطى بالفايبر كالس لتوفير الظروف المناخية المالئمة. 
غراس في كل  4لكل معاملة ومكررات ة أجريت التجربة بمعدل ثالث

 4أو  2 سيليك لمرة واحدة قبليمكرر، حيث تمت المعاملة بحمض السال
من العدوى، والمعاملة بحمض السالسيليك لمرتين متتاليتين  ابيعأس

وذلك  ولىأسابيع من المعاملة األ 4يوما ، وإجراء العدوى بعد  15بفارق 
طة مرش اسيليك بوسيالسال. تمت المعاملة بحمض 2016 خريف في

 يترسيليك لكل ليغرام حمض سال 1) مل لكل نبات 15 بمعدل يدوي 
وخصصت معاملة  ،الماء المعقمبالشاهد غير المعامل تم رش  ،ماء(

مرض في مكافحة  أوكسي كلوريد النحاس المستخدم بمبيد معتمد وهو
 بتركيزالمعلق البوغي خالل يوم التلقيح  عين الطاووس، وحضر

بوغ/مل عن طريق غسل أوراق زيتون مصابة بشكل طبيعي  104×5
(Hamada & Hashem, 2003رش .)  على شكل المعلق على النباتات

ين وذلك لزيادة الرطوبة إيثل بوليبأكياس  غراسال رذاذ، وتمت تغطية
تم بعد ذلك  ،ساعة 48لمدة  النسبية وتوفير رطوبة كافية لإلصابة

ثوان كل  10)ري ضبابي( يعمل لمدة  نظام رش تلقائي علوي تشغيل 
 دقيقة. 20

وتسجيل  مالحظة ظهور وتطور اإلصابة،النباتات ل تمت مراقبة
غرسة لتقدير لكل مساحة السطح المصاب على جميع األوراق المصابة 

 فاعلية كل معاملة كنسبة، وحسبت (Miller, 1949المرض ) دليل
الشاهد )الماء(، املة مقارنة مع مع مئوية النخفاض المساحة المصابة

 يوما  بين القراءة واألخرى ابتداء من 15قراءات بفاصل  6تم أخذ 
حيث لوحظ توقف تطور اإلصابة  27/4/2017 حتى 10/2/2017

 على معاملة الشاهد بعد هذا التاريخ.
مديرية سلم خماسي وفق التالي )باستخدام  دليل المرضحسب 

 %10تصل حتى = 1، إصابةتوجد  ال= 0: (1989 اإلرشاد الزراعي،
 سطح الورقة،من  %25-11تتراوح بين = 2سطح الورقة، من 

من  %50 = تزيد على4سطح الورقة، من  %50-26 تتراوح بين= 3
 تم حساب نسبة اإلصابة من المعادلة التالية:و  .سطح الورقة

 

N/100 x n = (%) P 
 

 عدد :nغرسة،  كل في المصابة لألوراق المئوية النسبة: P أن حيث
 كل في لألوراق الكلي العدد :Nغرسة،  كل في المصابة األوراق
 . غرسة

تم بعد ذلك حساب متوسط نسبة اإلصابة لكل مكرر وكل 
التالية باستخدام المعادلة  دليل المرضوتم حساب ، معاملة

(Tchymakov ,1974:) 
 

 
 = درجة اإلصابة وفقا  لسلم القياس،a)%(، دليل المرض : DIحيث أن 

bكل لغراس = عدد األوراق المصابة بهذه الدرجة في كل غرسة، ثم 
 لغراس = العدد الكلي لألوراق في كل غرسة، ثمN، ةحد على معاملة

: القيمة العظمى لسلم القياس وتساوي في هذه Kحدا،  على معاملة كل
 .4الحالة 

 وتم حساب الفاعلية من المعادلة التالية:
 

 الفاعلية )%( =

 دليل المرض –عند الشاهد  ضدليل المر

 100×  عند المعاملة

 عند الشاهد دليل المرض
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 النتائج والمناقشة
 

 نسبة اإلصابة
تطور نسب اإلصابة للمعامالت المختلفة فنالحظ من  1يبين جدول  

% بعد 11.8هذه النتائج أن نسبة اإلصابة في معاملة الشاهد كانت 
ل مراحل التجربة لتصل إلى وارتفعت بشكل تدريجي خال ا  يوم 90

سيليك يمعاملة حمض السال، أما بالنسبة لا  يوم 165% بعد 56.9
من العدوى وارتفعت  ا  يوم 90بعد  %2.7فبلغت  ينوالعدوى بعد  أسبوع

 ، وبالنسبة لمعاملة أوكسي كلوريد النحاسا  يوم 165% بعد 15.2إلى 
 90بعد  %1.1بة بالمعلق البوغي فقد بلغت النس ينأسبوع بعد والعدوى 

وتعبر هذه القيم عن انخفاض نسبة  ا  يوم 165بعد  %8.0و  ا  يوم
  41.7بمقدار اإلصابة بالمقارنة مع الشاهد في نهاية التجربة 

 %، على التوالي.48.9و 
أسابيع من  4بعد  والعدوى  سيليلكيبالنسبة لمعاملة حمض السال

 من العدوى  ا  يوم 90بعد  %1.4المعاملة نجد بأن نسبة اإلصابة كانت 
، أما بالنسبة لمعاملة أوكسي %11.2إلى  ا  يوم 165ووصلت بعد 

، %14.5 من العدوى  ا  يوم 165بلغت اإلصابة بعد فكلوريد النحاس 
إلى  أسابيع 4عدوى بعد السيليك و يوبالتالي أدت المعاملة بحمض السال

قدار انخفاض نسبة اإلصابة في نهاية التجربة بالمقارنة مع الشاهد بم
% في الشاهد المعتمد 42.4% مقارنة مع الشاهد في حين بلغت 45.7

 من العدوى. ا  يوم 165بعد 
 أسابيع 4 بعد وعدوى  مرتين سيليكيسالحمض الأما في معاملة 

االولى فنجد ارتفاع نسب اإلصابة بشكل طفيف في  المعاملة من

 165بعد في القراءة  %5.6القراءات األربع األولى حيث وصلت إلى 
من  ا  يوم 165وبلغت في معاملة أوكسي كلوريد النحاس بعد  ا  يوم

وبالتالي كانت أفضل المعامالت عند إجراء معاملتين % 5.1العدوى 
أسابيع من المعاملة  4وعدوى بعد  ا  يوم 15سيليك بفارق يبحمض السال
بمقدار  ا  يوم 165سهمت في خفض نسبة اإلصابة بعد أاألولى حيث 

 % عند المعاملة مرتين بالنحاس.51.8% مقابل 51.3
من  ا  يوم 165وبنتيجة التحليل اإلحصائي في نهاية التجربة )بعد 

العدوى( نالحظ تفوق جميع المعامالت معنويا  على الشاهد وتفوق 
معنويا  على  ينمعاملة أوكسي كلوريد النحاس وعدوى بعد  أسبوع

ق معنوية بين ، ووجود فرو ينسيليك وعدوى بعد أسبوعيمعاملة سال
أسابيع ومعاملة أوكسي كلوريد النحاس في  4سيليك وعدوى بعد يالسال

 4سيليك مرتين وعدوى بعد يبين معاملة السال ا  معنوي احين لم نجد فرق
 من المعاملة األولى وبين معاملة أوكسي كلوريد النحاس مرتين. أسابيع

 

 اإلصابةدليل 
إلصابة للمعامالت المختلفة ا دليلتوافق نتائج  2 الجدول من نالحظ 

 دليلمع نتائج نسب اإلصابة من حيث تطور المرض حيث نجد بأن 
% وازدادت مع 7.1 ا  يوم 90اإلصابة في أوراق الشاهد كانت بعد 

زاد فأما في بقية المعامالت  ا  يوم 165% بعد 41.1الزمن لتصل إلى 
ي حتى من العدوى ثم انخفض بشكل تدريج ا  يوم 135بعد  مرضال دليل

من العدوى( نظرا  لتشكل نموات جديدة على  ا  يوم 165نهاية التجربة )
  عراض المرض.أ وراقها أالغراس المعاملة لم تظهر على 

 
 

خالل مراحل  Spilocaea oleagina  نسب اإلصابة ألوراق غراس الزيتون صنف خضيري بمرض عين الطاووس المتسبب عن الفطر .1جدول 

 بالفطر. التجربة بعد العدوى
Table 1. Infection rate (%) of olive plant leaves (Khadairy variety) with peacock spot disease caused by Spilocaea oleagina 

during the experiment after inoculation with the fungal pathogen.  
 

 Treatments المعامالت
 Reading time (days after inoculation)     بعد العدوى( باأليامموعد القراءة )

90 105 120 135 150 165 

 One treatment 2 weeks before inoculation      أسبوع من العدوى 2معاملة واحدة قبل 

 Salicilic acid 2.7 bc 9.9 b 14.8 b 19.5 b 16.7 b 15.2 b سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 1.1 d 4.1 c 5.7 c 11.5 cd 8.4 bc 8.0 d النحاسأوكسي كلوريد  

 One treatment 4 weeks before inoculation       من العدوىأسابيع  4معاملة واحدة قبل 

 Salicilic acid 1.4 cd 7.0 bc 11.1 b 16.0 bc 12.0 bc 11.2 c سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 3.1 b 8.3 b 14.2 b 20.1 b 16.8 b 14.5 b النحاسأوكسي كلوريد  

 Two treatments 15 days apart before inoculation     يوم قبل العدوى 15معاملتين بفارق 

 Salicilic acid 0.4 d 3.8 c 5.0 c 9.1 d 5.9 c 5.6 e سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 0.5 d 3.9 c 5.4 c 9.1 d 5.3 c 5.1 e النحاسأوكسي كلوريد  

 Control 11.8 a 24.3 a 34.6 a 47.8 a 56.8 a 56.9 a الشاهد

0.05LSD 1.267 3.681 4.118 6.027 5.068 2.377 
 %.5ال يوجد بينها فرق معنوي عند احتمال  هانفسطريقة المعاملة لل هنفسالقيم التي يتبعها حروف متشابهة في العامود 

Values in the same column for the same method of application followed by the same letters are not significantly different at P=0.05. 
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خالل مراحل  Spilocaea oleagina  ألوراق غراس زيتون صنف خضيري بمرض عين الطاووس المتسبب عن الفطر المرض دليل .2جدول 

 التجربة بعد العدوى بالفطر.
Table 2. The severity of olive plants leaves (Khadairy variety) by peacock spot disease caused by Spilocaea oleagina during 

the experiment after inoculation with fungus. 
 

 Treatments المعامالت
 Reading time (days after inoculation)     بعد العدوى(باأليام موعد القراءة )

90 105 120 135 150 165 

 One treatment 2 weeks before inoculation      أسبوع من العدوى 2معاملة واحدة قبل 

 Salicilic acid 1.2 bc 5.2 b 7.6 b 11.3 b 8.3 b 8.1 b سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 0.5 cd 3.1 cd 3.9 cd 6.4 cd 6.1 bc 5.8 bc النحاسأوكسي كلوريد  

 One treatment 4 weeks before inoculation       من العدوىأسابيع  4معاملة واحدة قبل 

 Salicilic acid 0.4 cd 3.1 cd 4.9 bcd 7.1 cd 6.5 bc 6.2 bc سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 1.3 b 4.1 bc 6.1 bc 9.2 bc 7.5 bc 7.1 bc النحاسأوكسي كلوريد  

 Two treatments 15 days apart before inoculation     يوم قبل العدوى 15 معاملتين بفارق

 Salicilic acid 0.13 d 1.12 d 2.7 d 5.0 d 4.4 c 4.1 c سيليلكيسالحمض ال

 Copper oxychloride 0.18 d 2.6 cd 3.1d 5.9 cd 5.0 bc 4. 7c النحاسأوكسي كلوريد  

 Control 7.1 a 19.7 a 26.9 a 37.7 a 39.9 a 41.1 a الشاهد

0.05LSD 0.7206 1.996 2.574 3.311 3.159 2.731 
 %.5ال يوجد بينها فرق معنوي عند احتمال  هاطريقة المعاملة نفسلل هالقيم التي يتبعها حروف متشابهة في العامود نفس 

Values in the same column for the same method of application followed by the same letters are not significantly different at P=0.05. 
 

 165نالحظ في نهاية التجربة )بعد  اإلحصائي التحليل وبنتيجة
من العدوى( تفوق جميع المعامالت معنويا  على الشاهد في حين  ا  يوم

سيليك والمبيد يلم يكن هناك فرق معنوي بين معامالت حمض السال
 النحاسي.

بالمقارنة مع سيليك يفاعلية المعاملة بحمض السال 1 يبين الشكل
 165و 135بعد  وذلك على دليل المرضعتماد الالمبيد النحاسي با

 من العدوى بأبواغ الفطر المسبب لمرض عين الطاووس. ا  يوم
لمعاملة حمض  ا  يوم 135بعد بأن الفاعلية  1الشكل يوضح كما 

% في حين وصلت إلى 69.9بلغت  ينسيليك والعدوى بعد  أسبوعيالسال
% في معاملة أوكسي كلوريد النحاس، أما بالنسبة لفاعلية معاملة 83.0

% في حين 81.1أسابيع كانت  4سيليك والعدوى بعد يحمض السال
% في معاملة أوكسي كلوريد النحاس وكان أفضلها عند 75.5كانت 

 %86.6سيليك حيث وصلت الفاعلية إلى يإجراء معاملتين بحمض السال
 % عند المعاملة مرتين بأوكسي كلوريد النحاس.84.2مقابل 

من  ا  يوم 165)بعد  التجربة نهاية في للفاعلية بالنسبة أما
% 80.2 ينعدوى بعد أسبوعالسيليك و يبلغت في معاملة سالفالعدوى( 

% عند 84.7% في معاملة النحاس وبلغت 85.8في حين كانت 
% في معاملة 82.7مقابل  أسابيع 4عدوى بعد السيليك و يالمعاملة بالسال

سيليك بفارق يالنحاس وكانت أفضل النتائج عند إجراء معاملتين بالسال
% 88.6% في حين كانت 89.9حيث وصلت الفاعلية إلى  ا  يوم 15

وبمقارنة هذه النتائج في نهاية التجربة عند المعاملة مرتين بالنحاس، 
اقتربت من حيث  ينأسبوع عدوى بعد السيليك و ينالحظ بأن معاملة السال

عدوى السيليك و يالفاعلية من معاملة النحاس في حين كانت فاعلية السال
أعلى من معاملة النحاس وكانت أفضلها عند إجراء  أسابيع 4بعد 

حيث زادت فاعليتها على  ا  يوم 15سيليك بفارق يمعاملتين بحمض السال
ازدادت بعد  سيليكيمعاملة النحاس، ونالحظ أن فاعلية حمض السال

، تتوافق ا  يوم 135من العدوى بالمقارنة مع الفاعلية بعد  ا  يوم 165
( حيث وجدوا بأن 2013؛ 2005وأخرون ) Obanorنتائجنا مع نتائج 

 4 بـ اإلعداءكانت فعالة عندما طبقت المعامالت قبل المقاومة  محفزات
ن شدة لية في الحد معأكثر فا المحفزاتكانت  بشكل عامسبوع، و أ 2أو 

المرض عندما عوملت النباتات مرتين مما كانت عليه عندما عوملت 
سيليك أدى إلى ي، كما أن المعاملة بحمض السالمرة واحدة قبل التلقيح

 Venturia الفطر عن التفاح المتسببجرب خفض اإلصابة ب

inaequalis الحقلية )في الظروف  %55 تصل إلى بنسبةObanor et 

al., 2008.) كما وجد Graniti (1993) بحمض  القمح حبوب نقع بأن
بالفطرين  باإلصابة كبير أدى إلى انخفاض البذر قبل سيليكيالسال

Fusarium graminearum و F. oxysporum،  كما أدى استخدام
 للفطرين سيليك إلى تحفيز مقاومة نبات الجزريحمض السال

Alternaria radicina و Botrytis cinerea في %30 تخفيض مع 
 (.Gorlach et al., 1996) المرض شدة

من هذه الدراسة بأن المعاملة بحمض ستنتاج يمكن اإلو 
إلى خفض نسبة اإلصابة بمرض أدت غ/ل(  1سيليك بتركيز )يالسال

أعطت المعاملة مرتين  على غراس الزيتون. كما تهاوشدعين الطاووس 
أعلى بالمقارنة نتائج أفضل وفاعلية  ا  يوم 15سيليك بفارق يبحمض السال
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سيليك يبإجراء معاملة واحدة. لذلك ينصح باختبار فاعلية حمض السال
في السيطرة على مرض عين الطاووس تحت الظروف الحقلية لتطبيق 

هذه المعاملة في برامج المكافحة المتكاملة لمكافحة مرض عين 
 الطاووس على الزيتون.

 
 

 
 

سالسيليلك وعدوى بعد = T1 المسبب لمرض عين الطاووس.من اإللقاح بأبواغ الفطر  يوم 165و 135ية المعاملة بحمض السالسيليك بعد فاعل .1شكل 

سالسيليك مرتين = T5، أسبوع 4نحاس وعدوى بعد = T4، أسبوع 4سالسيليلك وعدوى بعد = T3، أسبوع 2نحاس وعدوى بعد = T2، أسبوع 2

 أسابيع من المعاملة االولى  4نحاس مرتين وعدوى بعد = T6، المعاملة االولى أسابيع من 4وعدوى بعد 
Figure 1. Effectiveness of salicylic acid treatment (%) 135 and 165 days after inoculation with the spores of the fungal 

pathogen that causes peacock eye disease. T1= Salicylic acid and infection after 2 weeks, T2= Copper and inoculation after 2 

weeks, T3= Salicylic acid and inoculation after 4 weeks, T4= Copper and inoculation after 4 weeks, T5= Two treatments of 

salicylic acid and inoculation 4 weeks after the first treatment, T6= two treatments of copper and inoculation 4 weeks after the 

first treatment. 
 

Abstract 
Ghanem, S., M. Tawil and S. Al-Maghribi. 2018. Efficiency of Salicylic Acid In the resistance of peacock eye disease 

inoculation conditions. Arab Journal of Plant Protection, 36(3): 207-212. 
To study the efficacy of salicylic acid in the control of peacock eye disease, several treatments with salicylic acid were investigated 

with pathogen inoculation at different intervals on a 1-2 year old susceptible Khadairy olive variety. The artificial inoculation was performed 

2 weeks or 4 weeks after the one treatment with salicylic acid or the two salicylic acid treatments at 15 days interval, and the inoculation was 

carried out 4 weeks after the first treatment. A standard copper oxychloride treatment was also used for comparison. Disease symptoms 

appeared 80 days after inoculation. Treatment effectiveness was measured as reduction in the leaf affected area compared with the untreated 

control. Effectiveness in one treatment with salicylic acid and inoculation after 2 weeks in the last reading (165 days after inoculation) was 

80.2% compared to 85.8% in the chemical control (copper oxychloride) treatment. Effectiveness was increased to 84.7% in one treatment 4 

weeks after inoculation, as compared to 82.7% in the chemical control treatment. The most effective result (89.9%) was obtained following 

two applications with salicylic at 15 days interval with inoculation of the pathogen 4 weeks after the first application, as compared to 88.6% 

effectiveness for the copper oxychloride treatment.  
Keywords: Olive, salicylic acid, copper oxychloride, peacock eye, Spilocaea oleagina. 
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