
جرى اكتشاف مرض 
نباتي يقضي على 
أشجار الحمضيات 

في كاليفورنيا. هذا 
المرض خطير ال 

يوجد له عالج شاٍف 
و بذلك فإن أشجار 

الحمضيات عرضة 
للخطر. بالعمل مًعا، 

يمكننا المحافظة 
على حمضيات 

المجتمع.

حافظـــوا على
حمضيات
المجتمــع

   @CaliforniaCitrusThreat

   @CitrusThreat

لمعرفة المزيد عن بسيال الحمضيات اآلسيوية، 
والهوانج لونج بنج HLB ولمشاهدة الصور يمكنكم 

زيارة الموقع اإللكتروني 
CALIFORNIACITRUSTHREAT.ORG

لإلبالغ إلى إدارة األغذية والزراعة بكاليفورنيا عن 
حاالت االشتباه في آفات وأمراض النباتات يمكنكم 

االتصال على الرقم  800.491.1899

لمزيد من المعلومات عن عالج بسيال الحمضيات 
اآلسيوية من جامعة كاليفورنيا، ُيرجى زيارة

UCANR.EDU/S800.491.1899ITES/ACP 

للحصول على معلومات عن الحجر وعن خرائطه على
CDFA.CA.GOV/PLANT/ACP



سبل المكافحة والحلآفة خطيرةالمرض

)HLB( هوانج لونج بينج
هذا مرض خطير يقضي على أشجار 	 

الحمضيات وال يوجد له عالج شاٍف.

ُتنتج األشجار المصابة فواكه مرة وغير 	 
متوازنة، وتموت في النهاية.

يوجد الهوانج لونج بينج )HLB( في 	 
كاليفورنيا الجنوبية وفلوريدا وتكساس و 

بلدان أخرى تشمل المكسيك.

إزالة األشجار المصابة بالهوانج لونج 	 
بينج )HLB( أمر شديد األهمية لحماية 

صحة أشجار الحمضيات األخرى الخاصة بك، 
وأشجار جيرانك وحمضيات المجتمع.

ُيدعى الهوانج لونج بينج )HLB( أيضًا مرض 	 
اخضرار الحمضيات.

بسيال الحمضيات اآلسيوية
ينتشر الهوانج لونج بينج عن طريق حشرة 	 

ُتدعى بسيال الحمضيات اآلسيوية التي 
يمكنها نقل المرض من شجرة ألخرى كما 

أنها تتغذى على ورق الحمضيات.

بسيال الحمضيات اآلسيوية صغيرة، تقريبًا 	 
في حجم الَمّن.

ُيوضع البيض على األوراق الجديدة اللينة 	 
الصغيرة. ويكون لون البسيالت الصغيرة 

برتقالي مصفر وتنتج مادة بيضاء شمعية.

يمكن السيطرة على هذه الحشرة. ُيرجى 	 
زيارة UCANR.edu/sites/ACP للحصول 

على توصيات العالج، أو تشاور مع المشتل 
المحلي عن المنتجات المتاحة.

أفضل طريقة للحماية من المرض هي 	 
إيجاده ووقف اآلفة من االنتشار.

نؤدي جميعًا دورًا مهمًا في المكافحة 
عبر ما يلي

فحص أشجار الحمضيات شهريًا للبحث عن 	 
اآلفات واألمراض وبلغ عن النتائج باالتصال 

على 800-491-1899.

عدم نقل نباتات الحمضيات، أو أوراقها أو 	 
خضرها من منطقتك أو إليها، أو عبر الوالية 

أو عبر الحدود الدولية.

االقتصار على استخدام البراعم المسجلة 	 
التي يأتي معها وثائق عن مصدرها عند 

تطعيم األشجار. 

التعاون مع طواقم الزراعة في وضع 	 
المصائد، وفحص األشجار ومعالجة اآلفات.

التشاور مع المشتل المحلي أو مركز 	 
الحديقة لمعرفة المنتجات التي يمكنها 

المساعدة في حماية أشجارك من بسيال 
الحمضيات اآلسيوية.

القضاء على النمل الموجود على أشجار 	 
الحمضيات. يتعارض النمل مع الحشرات 

النافعة ويحمي بسيال الحمضيات اآلسيوية 
. لذا تشاور مع المشتل المحلي عن ُطعم 

فعال للنمل. ويمكنك إزالة أشجار الحمضيات 
في حال لم تعد ترغب في العناية بها لكيال 

تصير عائاًل لآلفات واألمراض.

بالعمل معًا، يمكننا المحافظة على 
حمضيات المجتمع.


