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 المكافحة المتكاممة ألمراض الكرمة الفيروسية

 األهمية االقتصادية ألمراض الكرمة الفيروسية:

حيث تسبب انخفاض االنتاج إلى  ية انخفاض في كمية ونوعية الثمارالكرمة الفيروستسبب أمراض 
كما تؤثر عمى الخواص التصنيعية بخفض نسبة أصبغة  %22و تخفض محتوى السكر إلى  42%

صناعة النبيذ  ذات الثمار الحمراء المستخدمة  الذي يسبب نقص التمون في األصناف األنثوسيانين
 .األحمر

  :الكرمة الفيروسية أهم أمراض

European Nepoviruses أواًل: مجموعة 
 Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV) ومن أىميا فيروس الورقة المروحية

 (Grapevine Leafroll-associated Viruses مجموعة التفاف أوراق الكرمة -ثانياً 
 (GLRaV)يرمز ليا   11إلى  1وتشمل عشرة فيروسات مرقمة من 

 Wood Complex Viruses    :مجموعة معقد الخشب -ثالثاً 
 Stem pitting و  Stem grooving وGVA و GVB منيا فيروسات الكرمة

  :األمراض الشبيية بالفيروسية واألمراض الفيتوبالسمية  -رابعاً 
- Flavescence dorée  Bois noir (black wood)  Grapevine yellows 

  :لألمراض الفيروسيةاإلدارة المتكاممة 
  يعتمد مبدأ اإلدارة المتكاممة لألمراض الفيروسية عمى عدة محاور:

 أواًل: استخدام األصناف المقاومة وتطوير ىذه المقاومة. 
 ثانيًا: انتاج مواد نباتية خالية من األمراض الفيروسية.      
 ثالثًا: إدارة األمراض الفيروسية 

 :المقاومة وتطوير هذه المقاومةأواًل: استخدام األصناف 
 عتمد تطوير المقاومة لدى الكرمة )أصول وأصناف( عمى:ي

 نباتات معدلة وراثيًا ويتم تعديميا بمورثات الكابسيد البروتينية لمفيروس. إنتاج التربية التقميدية واالنتخاب.
 :)األصول واألصناف( مواد نباتية خالية من األمراض الفيروسية إنتاجثانيًا: 
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  اختيار المادة النباتية المرشحة لمتربية - 1
 حفظ المادة النباتية. -2
 إنتاج النباتات األم وتوثيقيا. -3
 إكثار النباتات األم والتوزيع. -4
 مراقبة المواد الموثقة. -5
عطاء شيادات صحية. -6   التوثيق النيائي وا 

 :واألصناف( )األصول لمتربيةاختيار المادة النباتية المرشحة 
وتكيفيا مع البيئة المحمية  true to type يتم اختيار المادة النباتية عمى مبدأ موثوقية الصنف أو األصل

 باإلضافة لخموىا من األعراض الظاىرية كما يجب االنتباه بدقة لألمراض الفيروسية المنقولة بالتطعيم.
 .symptomlessة األمريكية ال تبدي أعراضًا ضرورة مالحظة أن بعض أصول الكرمة وخاص

  Phylloxera Viteus vitifoli يجب االنتباه عند أخذ عينات من مناطق مصابة بحشرة الفيموكسرا 
 حفظ المادة النباتية 

لحين االستخدام ثم تجذر ضمن بيت زجاجي عمى  م  4تحفظ العقل المنتخبة )أصول وأصناف( عمى حرارة 
ضاءة م   25حرارة  ساعة ويجب التأكد من خمو التربة من النيماتودا وحماية العقل من عوامل النقل  16وا 

الحشرية التي قد تتواجد في المنطقة باإلضافة لمحفاظ عمى مسافة أمان بعيدًا عن حقول مزروعة بالكرمة في 
  مناطق مجاورة.

 إنتاج النباتات األم وتوثيقها
 من خموىا من األمراض الفيروسية وذلك بعدة طرق أىميا:إلنتاج نباتات موثقة يجب التأكد 

 Double Antibody Sandwich Enzyme-linked Immunosorbent Assayالطرق المصمية   -ا
(DAS-ELISA). 

 الطرق الحيوية بالداللة عمى النباتات الخشبية. -ب 
  Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction  (RT-PCR)   الطرق الجزيئية  -ج 
أو زراعة النسج  Heat treatmentالتخمص من الفيروسات في العينات المصابة بالمعالجة الحرارية  -د 

 Meristem shot tip cultureالمرستيمية 
 الطرق المصمية

Double Antibody Sandwich Enzyme-linked Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) 
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يعتمد مبدأ ىذه الطريقة عمى الخواص المناعية حيث لكل فيروس أجسام مضادة قادرة عمى التعرف عميو 
واالرتباط بو حيث يرتبط الفيروس باألجسام المضادة أواًل ثم بأجسام مضادة مرتبطة بأنزيم لو تفاعل لوني مع 

  خالصة األنزيم.
  الخشبيةالطرق الحيوية بالداللة عمى النباتات 

يجرى االختبار الحيوي بتطعيم النباتات المراد فحصيا عمى األصناف األوروبية حيث تحفظ عقل النبات 
م  وترطب بشكل مستمر يتم تطعيم النبات المصاب عمى النبات الدال 4الدال والنبات المصاب عمى حرارة 

طعم عمى القسم العموي لعقمة حيث تؤخذ براعم من عقل النبات المصاب وت  ship bud البرعمبطريقة 
 %.71س  ورطوبة 26عمى حرارة  النبات الدال عمى شكل حرف تحفظ العقل المطعمة

 أشير عمى عممية التطعيم 3األعراض بعد مرور  راقب ت
  Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)الطرق الجزيئية  -ج

يعتمد مبدأ ىذه الطريقة عمى تضخيم جزء من المادة الوراثية لمفيروس المستيدف وذلك بعزل الحمض النووي 
كثار جزء من ىذا الحمض النووي باختبار البممرة المتسمسل  في حال كان الحمض النووي  PCRالفيروسي وا 

الفيروسي ىو  في حال كان الحمض النووي RT-PCRو اختبار النسخ العكسي  DNAلمفيروس ىو 
RNA.  

 التخمص من الفيروسات في العينات المصابة -د
 Heat Treatmentالمعالجة الحرارية:  -1

ضاءة  م  38يمكن إجراء المعالجة الحرارية بحفظ العقل ضمن بيت زجاجي عمى حرارة ثابتة  ة لمدة ساع 16وا 
  النامية وتجذر ضمن ظروف معقمة. ممأربعة أسابيع ثم تؤخذ الق

  Shoot-tip Cultureزراعة النسج الميرستيمية  -2
ضاءة 25م النامية وتزرع في أنابيب معقمة لكي تنمو عمى حرارة متؤخذ براعم من الق  ساعة ثم  16س  وا 

 تؤخذ النباتات القوية لمتربية.
 إكثار وتوزيع النباتات األم

تزرع عمى شكل قطاعات في أرض لم تتم عممية تربية األصول ضمن بيت زجاجي ومن ثم تنقل إلى الحقل و 
  سنوات عمى األقل ويتم فحص التربة لخموىا من النيماتودا. 6تزرع بالكرمة سابقًا أو لم تزرع بالكرمة منذ 

أما بالنسبة لألصناف فيتم تطعيميا عمى األصول بطريقة البرعم ومن ثم نقميا إلى الحقل بنفس الشروط 
يتم توزيع ىذه المواد إلى المشاتل تحت شروط دقيقة أو يتم تسميم   يم.يوم من عممية التطع 15السابقة بعد 

 ىذه المواد لجية مختصة )رسمية( لتكون مسؤولة عن ضمان انتقاليا بشكل سميم.
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 مراقبة المواد الموثقة
تتم مراقبة األصول في المشاتل بشكل دوري ويقوم أصحاب المشاتل بإعالم الجيات المختصة عن كل عممية 

 اإلنتاجإكثار ويراقب الوضع الصحي لممواد )أصول وأصناف( والمصدر والكمية وتجرى أثناء عممية 
 لضمان الموثوقية.   ELISAاختبارات عشوائية باستخدام طرق مثل 

عطاء شهادات التوثيق النهائي   وا 
تقوم الجيات المختصة بإعطاء شيادات لممادة النباتية مزودة بأرقام ولصاقات تثبت صحة األصل والصنف 

 وتوثق عممية تطعيم الصنف عمى األصل المعتمد وخمو ىذه المواد من األمراض الفيروسية.
 تقوم الجيات المختصة بتدقيق الشيادات والمصاقات بشكل دائم. 

  األمراض الفيروسية ارةإد: ثالثاً 
 العمميات الزراعية 
 التطعيم واإلكثار الخضري. -           

 الفالحة ونقل التربة. -           
  إدارة العوامل الناقمة 
 مكافحة العوامل الناقمة -            
  مكافحة العوائل الثانوية العشبية -            
 


