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 الجنوبيةالمكافحة المتكاممة ألهم أمراض العنب في المنطقة 
 ) البياض الزغبي ـ البياض الدقيقي ـ الذراع الميت(

 
 : المقدمة

تعتبر شجرة الكرمة مف أكثر أشجار الفاكية انتشارا" في العالـ و يعود ذلؾ إلى المرونة التي 
تتمتع بيا مف حيث تحمؿ المناخات المختمفة و االرتفاع عف سطح البحر و سيولة نقميا و 

المستيمكيف بإنتاجيا سواء لالستيالؾ الطازج أو لمعصير أو لصنع المشروبات و تداوليا و رغبة 
استخداميا كأشجار تظميؿ منزلية و االستفادة مف مخمفاتيا لمتدفئة و أوراقيا لمتغذية و بذورىا 

 الستخراج الزيت ، و ىي تحتؿ الموقع الثاني مف حيث المساحة في الجميورية العربية السورية.

ىذه الشجرة باىتماـ الباحثيف و الفنييف الزراعييف إضافة لممزارعيف بعناية خاصة مف لقد حظيت 
حيث نشر األصناؼ و طرؽ تصنيع منتجاتيا  ، كؿ ذلؾ أدى إلى االىتماـ الكبير بالمشاكؿ 
التي تتعرض ليا ىذه الشجرة مف حيث األمراض و الحشرات و اآلفات األخرى التي تسبب نقص 

ي في النوعية ، و مف ىنا كانت أىمية دراسة األمراض الفطرية اليامة التي في اإلنتاج و تدن
تسبب خسائر كبيرة لمحصوؿ العنب مع التركيز الدقيؽ عمى المكافحة المتكاممة التي تمثؿ 

 .أفضؿ و أرخص أنواع المكافحة 
    البياض الدقيقي : 

powdery Mildew 

 Uncinula necator                    الفطر المسبب :                           

  Erysiphaceae                                                    فصيمة          

                                                                Erysiphalesرتبة          
ينتشر في أغمب مناطؽ إنتاج العنب في العالـ بما فييا المناطؽ الحارة، و وجد أف األجناس 

 ىي فقط القابمة لإلصابة بالمرض .  vitaceaeالتابعة لمعائمة 
و في سوريا ينتشر في المناطؽ  التي تتميز بمناخ حار مثؿ المناطؽ الداخمية ) حمص ػ حماه( 

 الجنوبية. و المناطؽ 
 :   Symptoms األعراض

ترة ػير بعد فػظيطح العموي، ثـ ػظير األعراض األولى عمى األوراؽ بشكؿ بقع شاحبة عمى الست
ات ػير تبقعػتظ. كما أخذ المظير البودري عندما يتبوغ الفطري طري األبيض، وػيج الفػقصيرة النس

  .أثناء  فترة السكوف الطرودعمى الموف حمراء بنية داكػنة إلى 



 بحوث التفاحيات والكرمة قسم 

 

يات ػوف بكمػض المػير أبيػاقيد والحبات بشكؿ نمو فطري بودري المظػيظير عمى العنويمكف أف 
، وتؤدي لحدوث قشب شبكي، و في الحاالت الشديدة تتشقؽ طح الحباتػقد تغطي كامؿ س

 .الحبات وتتطور األعفاف في مناطؽ التشقؽ
طى الورقة بالكامؿ تمتد ىذه البقع عادة حتى تشمؿ سطح الورقة كميا عمى شكؿ بودرة ، و تتغ

بالموف األبيض أو الرمادي ، و مف الممكف أف تبقى البقع محددة خالؿ معظـ الفصؿ ، و عند 
اإلصابة الشديدة لألوراؽ ممكف أف تسبب ليا التجعد و تتجو لألعمى خالؿ الفصؿ الحار الجاؼ 

 و تبقى األوراؽ مشوىة و متقزمة .

 –األوراؽ ػ األزىار  –شجار الكرمة ) الساؽ يصيب ىذا الفطر جميع األجزاء الخضرية أل
 .الثمار(

 أعراض اإلصابة عمى األوراق :
تظير األعراض عمى شكؿ بقع بيضاء أو بيضاء رمادية عمى السطح العموي و السفمي ، و ذلؾ 

 .لوجود ميسميوـ و حوامؿ أبواغ الفطر
 أعراض اإلصابة عمى العناقيد الزهرية : 

أو بعده بمدة قصيرة فاف ذلؾ يقمؿ عقد الثمار و تساقطيا يؤدي إلى  اإلزىارإذا أصيبت قبؿ 
 خسارة كبيرة في المحصوؿ 

 أعراض اإلصابة عمى األعناق و حوامل العناقيد : 

 تصبح ىشة يمكف كسرىا بسيولة بتقدـ العمر .
 أعراض اإلصابة عمى الثمار :

فاف خاليا البشرة تموت و تتوقؼ إذا أصيبت الحبات قبؿ أف تصؿ إلى كامؿ حجميا الطبيعي ، 
عف النمو و يستمر المب في النمو فيؤدي ذلؾ إلى تشقؽ الثمار ، و بالتالي تصبح أكثر عرضة 

 مثؿ فطر العفف البني . ور األخرىلإلصابة بالفط
أصيبت حبات أصناؼ العنب الممونة في بداية النضج فإنيا غالبا" ما تفشؿ في التمويف  إذاو 

 .ممطخة عند الحصادالجيد و تظير 

و ينتج الفطر أجسامو الثمرية الجنسية المستديرة السوداء الموف في نياية الموسـ عمى األوراؽ و 
 الفروع و العناقيد المصابة 

 دورة حياة المرض :

يمضي الفطر فترة الشتاء عمى صورة ميسميوـ داخؿ البراعـ الساكنة بكرمة العنب أو عمى ىيئة 
سطح الخارجي لمكرمة و قد يكوف في كال الصورتيف ، وتصاب البراعـ أجساـ ثمرية عمى ال

النامية خالؿ نمو الكروـ فيغزو الفطر البراعـ  ، و يظؿ ساكنا" عمى الحراشؼ الداخمية لمبراعـ 
حتى موسـ النمو التالي، و يستعيد الفطر نشاطو بعد فترة وجيزة مف تفتح البراعـ فتتغطى األفرع 
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الفطر األبيض ، ثـ ال تمبث أف تتكوف الحوامؿ الجرثومية لمفطر حاممة  ـبميسيميو الحديثة 
سالسؿ مف الجراثيـ الكونيدية عمى ىذه األفرع المصابة ، و سرعاف ما تنتشر ىذه الجراثيـ 

  .( درجة ـ27-20مالئمة)الالحرارة . بالرياح لتسقط عمى الكروـ السميمة

  Cleistotheciaأو ثمار زقية مغمقة  ،ميسيميوـ ساكف في البراعـالتشتية:
و يعتبر الجسـ الثمري الكروي مصدرا" مف المصادر األساسية لمعدوى األولية بالبياض الدقيقي ، 
وعادة تظير اإلصابة األولية في بداية الموسـ عمى سطح األوراؽ المجاورة لمقمؼ المغطى 

وية في شقوؽ القمؼ بعد غسميا بماء لمخشب القديـ لمكرمة نتيجة لوجود األجساـ الثمرية الكر 
المطر في الخريؼ مف عمى األوراؽ و القصبات و العناقيد ، و في الربيع تتشرب األجساـ 
الثمرية بماء المطر فتتمزؽ و تحرر األكياس األسكية منيا و سرعاف ما يخرج مف ىذه األكياس 

نبت و تصيبيا و تكوف الجراثيـ األسكية التي تنتشر و تسقط عمى األنسجة الخضراء و ت
الميسميوـ و الحوامؿ و الجراثيـ الكونيدية التي تنتشر مف ىذه النباتات المصابة لتسقط عمى 
نباتات سميمة أخرى فتحدث اإلصابة الثانوية ، و إف درجة الحرارة المثمى لحدوث العدوى و 

د يحدث %  و مع ذلؾ فق000-40ـ و الرطوبة الجوية بيف    27-20تطور المرض ىي مف 
 % . 20إنبات ىذه الجراثيـ أحيانا" في رطوبة نسبية أقؿ مف 

 المكافحة المتكاممة لمرض البياض الدقيقي عمى الكرمة :

 : أوال" : العمميات الزراعية
ػ الزراعة في مناطؽ جيدة التيوية و المعرضة ألشعة الشمس بشكؿ جيد ، و زراعة الخطوط  0

 يقمؿ مف حدوث اإلصابة . غرب شرؽ يزيد مف تيوية األشجار و
ػ كما أف نظاـ التربية الصحيحة والجيدة لمقصبات تؤدي لزيادة التيوية و تقميؿ الظؿ داخؿ  2

 شجرة الكرمة مما يساعد عمى تقميؿ اإلصابة .
ػ إزالة األوراؽ المتزاحمة داخؿ عرائش الكرمة يزيد مف دخوؿ المبيدات الفطرية إلى منطقة  3

 زيادة كفاءتيا في القضاء عمى المرض.اإلصابة و بالتالي 
ػ جعؿ سطوح القطع لمقصبات أثناء التقميـ متجية نحو األعمى مف أجؿ أف تجؼ ونمنع بذلؾ  4

 حدوث المرض .
 :ثانيا": األصناف المقاومة 

 v.viniferaىناؾ عدد كبير مف األنواع تختمؼ في مقاومتيا لمرض البياض الدقيقي ، فالجنس 
عالي الحساسية ، بينما األنواع األمريكية تكوف أكثر مقاومة ، لذلؾ تربى النباتات إلنتاج ىجف 
عديدة مع مستويات مختمفة مف المقاومة ، و األبحاث الحالية تركز عمى صبغيات المقاومة و 

رض تجاريا" ، و كذلؾ استخداـ تقنيات تحوير الصبغيات عف طريؽ التع إكثارىاتربية أصنافيا و 
  .لإلشعاع الذري إلنتاج نباتات محورة جينيا" و مقاومة لممرض



 بحوث التفاحيات والكرمة قسم 

 

 : ثالثا" : المكافحة البيولوجية

 استخداـ المبيدات الفطرية و البكتيرية البيولوجية في مكافحة البياض الدقيقي مثؿ :
(Ampelomyces quisqualis)  AQ10  -   استخدـ ىذا المبيد في البيوت المحمية فقط و لـ

% حتى تكوف كفاءتو 90استخدامو في الظروؼ الحقمية و ىو يحتاج إلى رطوبة نسبية <يتـ 
 عالية.

Serenade  -    (Bacillus subtilis) 

Sonata   -      (Bacillus pumilis) 

 و ىذه المبيدات تستخدـ عندما تكوف اإلصابة منخفضة أي في بدايتيا.
بدء المكافحة في فترة مبكرة مع تفتح البراعـ  تكافح بصورة انتخابية البياض الدقيقي، يجب 

   وتطبؽ عندما يكوف الضغط المرضي منخفض
  ]]وىذه المركبات معتمدة في برامج إنتاج الكرمة بصورة عضوية[[ 

 : رابعا" : المكافحة الكيميائية

لتأثيره يعتبر الكبريت أوؿ المبيدات الفطرية الواسعة االستخداـ في مكافحة ىذا المرض إما 
الوقائي أو المانع أو لرخص ثمنو و عادة يستخدـ إما رشا" أو تعفيرا" عمى أشجار الكرمة ، و 
تتوقؼ طريقة استخداـ الكبريت عمى طبيعة الجو ، ففي الجو الجاؼ يستخدـ تعفيرا" عمى 

ت يعطي النباتات، أما في المناطؽ الوفيرة المطر يستخدـ الكبريت القابؿ لمبمؿ رشا" عمى النباتا
نتائج جيدة ، و يرجع تأثيره كمبيد فطري إلى صورتو البخارية التي تتأثر بالظروؼ الجوية و 

ـ و ال ينصح باستخدامو عند    30-25خاصة درجة الحرارة ، فالحرارة المناسبة لنشاط الكبريت 
في  لمنموات الخضراء ، كذلؾ يقؿ تأثير الكبريت“ أو أكثر ألنو يسبب حروقا 35درجة حرارة 

 اليواء الرطب .
 و يرش الكبريت خالؿ موسـ النمو حسب المواعيد التالية :

: عند تكويف الورقة الثالثة عمى النمو الحديث إما تعفيرا" أو عمى شكؿ كبريت قابؿ  الرشة األولى
 لمبمؿ .

 : تعفير الكبريت الجاؼ عمى العناقيد عند مرحمة اإلزىار . الرشة الثانية
بعد العقد مباشرة ، و يجب عدـ رش الكبريت قبؿ نضج الثمار ألنو يؤثر عمى :  الرشة الثالثة

طعـ و نكية الثمار و كذلؾ النبيذ الناتج يكوف ذو طعـ كريو ، لذلؾ يمكف الرش عوضا" عنو 
 فيي ال تؤثر عمى نكية الثمار و ال عمى طعـ النبيذ .سميكات البوتاسيوـ 

 :SULFURالكبريت         
 الكبريت بصورة أساسية مف التأثير البخاري، وىو مرتبط بشكؿ كبيرتأتي فعالية  -0

 ( درجة مئوية.30-25بدرجات الحرارة، فالحرارة المثمى لتطبيؽ الكبريت )     
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 درجة ينصػح بعدـ رش الكبريت. 35عندما ترتفع درجة الحرارة عف -2
 يت.درجة مئوية تنخفض فعالية الكبر  08عندما تنخفض درجة الحرارة عف -3

 الكػبريت أكثر فعػالية في الجو الجػاؼ منو في الجػو الرطػب.               
                              ]]والكبريت معتمد في برامج إنتاج الكرمة بصورة عضوية[[

 المناخية الزراعية:استخداـ محطات التنبؤ  

والتي تسػبب اإلصابة األولية، بعد أف  تنتج الثمار األسكية )الزقية( لمفطر أبواغًا أسػكية )زقية(
ممـ و يتموىا فترة مف تبمؿ سطوح األوراؽ عمى درجة حرارة  2.5تتحرر ىذه األبواغ عند ىطوؿ 

( أياـ مف ىذه اإلصابة األولية، 00– 7( درجة مئوية. يجب مراقبػة األشجار بعد )00-26.5)
ي ويفحص السطح السفمي شجرة بشكؿ عشوائ 20( ورقة قاعدية مف 05-00بحيث تؤخذ )

 لألوراؽ، عند وجود المرض حينيا يجب البدء بعممية تقدير الخطورة. وفؽ دليؿ تقدير الخطورة

 Risk Assessment Index (RAI). 
 :Risk Assessment Index (RAI)دليؿ تقدير الخطورة 

 ( درجة مئوية.27-20الحػرارة المناسػبة لنمو الفطر ) 
 ساعة تؤدي لمنع إنبات األبواغ. 02درجة مئوية  لمدة   35 ≤ 
 درجة مئوية تؤدي لموت األبواغ. 40<  

    الزغبي : البياض 
 Downy Mildew 

                                                            plasmopara viticolaالفطر المسبب : 

       peronosporaceae                                فصيمة                            

 peronosporales                          رتبة                                     
 

ينتشر ىذا المرض في المناطؽ التي يسودىا الجو الدافئ الرطب خالؿ موسـ النمو الخضري 
و تعتبر األصوؿ األمريكية  vitis spلكروـ العنب و ىو يصيب كافة األنواع التابعة لجنس 

 . vitis viniferaأكثر مقاومة لممرض مف الكرمة األوربية 
 سوريا ينتشر ىذا المرض في المناطؽ الرطبة خاصة الساحمية  في 

و بعض المناطؽ الجبمية الرطبة في محافظة حمص و في  ) محافظتي الالذقية و طرطوس ( 
 % مف الثمار تتمؼ بسبب إصابتيا بيذا الفطر . 70-50منطقتي حاـر و سمقيف ، و إف 

 : sSymptom       األعراض

افة األجزاء الخضراء لمنبات وخصوصًا األوراؽ. تكوف اإلصابة بشكؿ بقع يياجـ الفطر ك        
مصفرة زيتية محددة بالعروؽ وتتطور إلى الموف البني المحمر، وقد تؤدي اإلصابة الشديدة 
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لتساقط األوراؽ وىذا بدوره يقمؿ نسبة السكريات في الثمار و يؤثر سمبًا عمى تقسية البراعـ 
 فطر عمى شكؿ بقع فييا نمو قطني أبيض الموف كثيؼ وناعـ.المشتية. تظير أبواغ ال

 أعراض اإلصابة :

 يصيب ىذا الفطر جميع األجزاء الخضراء مف الكرمة و خاصة األوراؽ 
 أعراض اإلصابة عمى األوراؽ الحديثة :

  تظير عمى السطح العموي عمى شكؿ بقع زيتية شفافة مع ىالة بنية شوكالتية
/ 0.75البقع يتدرج لونيا مف األصفر إلى البني المحمر بمساحة دائرة قطرىا/و عندما تكبر ىذه 

  سـ ، و محدودة ما بيف العروؽ

و يظير عمى السطح السفمي لمورقة نمو أبيض قطني كثيؼ ىو عبارة عف ميسميوـ و حوامؿ 
 الفطر و أكياسو البوغية 

د اإلصابة الشديدة تؤدي لسقوط ثـ تجؼ ىذه البقع و يصبح لونيا بني محروؽ ) نكروزية( و عن
األوراؽ المبكر في بداية الصيؼ  ، فيقؿ تراكـ السكريات في الثمار و يقؿ تحمؿ البراعـ لبرودة 

 الشتاء .

 أعراض اإلصابة عمى األوراق القديمة :

تظير األعراض في نياية الصيؼ عمى شكؿ نقط بنية محددة باألعصاب الثانوية لمورقة و 
ع مع المساحات الخضراء السميمة لتشكؿ موزائيؾ يشبو الرسوـ المزركشة عمى تتناوب ىذه البق

 السجادة ) نقط السجادة ( .
 : أعراض اإلصابة عمى العناقيد و الثمار

تظير بقع زيتية متوضعة عمى أحد أطراؼ حامؿ العنقود مسببة لو نمو غير منتظـ و انحناء 
  Uبشكؿ حرؼ 

عمى  أمايف مختمفيف حسب شدة اإلصابة و عمر النبات و إذا أصيبت الثمار فتظير بمظير 
 شكؿ :

 عفن رمادي :
يظير عمى الثمار الصغيرة ، فتأخذ لونا" رصاصيا" مزرقا" و تغطى بالحوامؿ و األكياس  

 البوغية ذات الموف األبيض .
 أو عمى شكؿ عفف بني : 

النسج الداخمية و قشرة الثمار يظير عمى الثمار الكبيرة و التي لـ تبمغ طور النضج  اذ تتموف 
 بالموف البني ، دوف أف يكوف ذلؾ مترافقا" بظيور الحوامؿ و األكياس البوغية .

 و تختمؼ األعراض كذلؾ حسب أصناؼ العنب :
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فاألصناؼ ذات الموف األبيض عند إصابتيا بالفطر يتحوؿ لونيا إلى رمادي مخضر قاتـ ، أما 
بعد اإلصابة بموف أحمر قرنفمي و تبقى الثمار المصابة األصناؼ ذات الموف األسود فتظير 

صمبة ، بينما تصبح الثمار السميمة طرية عندما تنضج ، و غالبا" ما تسقط الثمار المصابة 
 بسيولة تاركة ساؽ سوداء جافة محروقة، و قد يسقط أجزاء مف العنقود أو العنقود بأكممو .

 األعراض عمى الفروع و المحا ليق :

لفروع المصابة أقصر و أثخف مف الفروع السميمة نظرا" لكبر حجـ الخاليا في المنطقة تصبح ا
المصابة و يغطى الفرع بما في ذلؾ المحا ليؽ و األوراؽ الفتية بالحوامؿ البوغية لمفطر ، و 

 المصابةيتحوؿ لوف النسج المصابة إلى الموف البني و تموت موضعيا" . بينما تأخذ قمـ الطرود 
ة ثـ تموت، ػوتصبح سميكة وبيضاء الموف مغطاة باألبواغ، وغالبًا ما تصبح بنيلعكاز اشكؿ 

اىد ذات األعراض عمى المحا ليؽ وعمى العناقيد الفتية وفي حاؿ اإلصابة المبكرة تتحوؿ ػتش
 لموف البني وتجؼ وتسقط عمى األرض.

 دورة حياة المرض :

ة في األوراؽ المتساقطة ، و لكف في الشتاء يقضي الفطر فترة السكوف عمى ىيئة جراثيـ بيضي
الغير بارد قد يقضي الفطر فترة السكوف عمى ىيئة ميسميوـ في البراعـ و في األوراؽ المتبقية 
عمى الكرمة ، و توجد الجراثيـ البيضية بكثرة في الطبقات السطحية مف التربة الرطبة ، و وجد 

وية  ىذه الجراثيـ ، تنبت الجراثيـ البيضية في أف درجة الحرارة ال تؤثر بشكؿ ممحوظ عمى حي
ـ( لتنتج    00الماء عندما تتحسف الظروؼ الجوية في الربيع)بمجرد وصوؿ درجة الحرارة إلى 

كيس اسبورنجي الذي منو تخرج الجراثيـ اليدبية السابحة التي تقوـ بعممية االنتشار األولية 
ة حاممة األكياس األسبورنجية مف خالؿ ثغور بواسطة ماء المطر . تخرج الحوامؿ األسبورنجي

ساعات  4% وعمى األقؿ 000-95األجزاء المصابة ، و تحتاج لذلؾ إلى رطوبة نسبية مف 
 ـ .   22-08ظالـ، و أف درجة الحرارة المثمى لمتجرثـ ىي 

و ينفصؿ الكيس األسبورنجي عف الحمؿ بواسطة جدار مستعرض مف الكالوس ، و تتطاير 
األكياس األسبورانجية بواسطة الرياح لتسقط عمى أوراؽ النباتات ، فتنبت في وجود الرطوبة 

ـ لتنتج جراثيـ    25-22العالية التي قد تصؿ إلى ماء حر و في درجات الحرارة المثمى بيف 
تصؿ إلى قرب الثغر فتخترقو بواسطة أنبوبة اإلنبات ، و تكوف الفترة فيما بيف  ىدبية تسبح حتى

دقيقة ، و ذلؾ عند توافر الظروؼ البيئية المناسبة ، و  90اإلنبات و حدوث االختراؽ أقؿ مف 
عادة ما تتكوف األكياس األسبورانجية أثناء الميؿ و تصبح ساكنة إذا تعرضت ألشعة الشمس لعدة 

عموما" تتـ عممية العدوى في الصباح ، و الوقت الالـز مف العدوى حتى ظيور أوؿ  ساعات ، و
األعراض )فترة الحضانة( ىو أربعة أياـ ، و يعتمد ذلؾ عمى عمر الورقة و الصنؼ و الحرارة و 

 الرطوبة . 
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تؤدي إلى و وجد أف كؿ العوامؿ التي تؤدي إلى زيادة الرطوبة في التربة و الجو و النبات العائؿ 
زيادة اإلصابة بمرض البياض الزغبي ، و لذلؾ فالمطر ىو العامؿ الرئيسي المشجع لظيور 
المرض بشكؿ وبائي في فصؿ الربيع كذلؾ  يمكف أف يظير المرض في فصؿ الصيؼ نتيجة 

سوء الخدمة مف قبؿ المزارعيف و سوء التيوية و الكثافة النباتية العالية التي تؤدي الى ظيور  
 المرض . ىذا

 المكافحة المتكاممة لمرض البياض الزغبي عمى الكرمة :

يجب اإللماـ و فيـ دورة حياة المرض و مراقبتو و المعرفة المسبقة بالعمميات الزراعية اليامة و 
 استخداـ المبيدات الفطرية المناسبة و المكافحة البيولوجية الفعالة لمكافحة ىذا المرض .

 عية :أوال" : العمميات الزرا
إف العمميات الزراعية لوحدىا ال تكفي لمقضاء عمى ىذا المرض و لكف تحد منو بشكؿ كبير و 

 مف ىذه العمميات :
ػ اختيار موقع الزراعة المناسب ، و المسافات مابيف األشجار يجب أف تكوف كبيرة و الخطوط  0

لتيوية الجيدة لتجؼ المزروعة تكوف باتجاه غرب  شرؽ لكي تتعرض ألشعة الشمس اليومية و ا
 أجزاء الشجرة و تقؿ الرطوبة و بالتالي تمنع حدوث اإلصابة .

ػ زراعة األصناؼ التي تنضج بشكؿ متأخر تكوف أقؿ عرضة لإلصابة مف األصناؼ التي 2
 تنضج مبكرا" .

ػ تربية أشجار العنب عمى دعامات إلبعاد المجموع الورقي عف سطح األرض و تسييؿ حركة 3
 الشجرة . اليواء حوؿ

 عمى سطح األرض بعد سقوط ػ إزالة األوراؽ و الحبات الميتة عمى الشجرة و مف  4
 ، و اذا لـ يكف ذلؾ ممكف نقوـ بفالحة األرض قبؿ تفتح البراعـ لتغطية الحبات األوراؽ      
 القديمة و المسببة لممرض .      

 اختيار القصبات القوية السميمة و ػ تقميـ األشجار بشكؿ جائر سنويا" خالؿ فترة السكوف و 5
 إزالة مخمفات التقميـ و حرقيا .      

 ػ حراثة أرض أشجار العنب حراثة عميقة بالخريؼ و في الربيع قبؿ تفتح البراعـ لمقضاء 6
 عمى مسببات المرض .     

 ػ خؼ األوراؽ خالؿ موسـ النمو و ازالة الطرود المائية لتقميؿ كثافة الشجرة و بالتالي  7
 السماح ألشعة الشمس و اليواء بالدخوؿ .      

 ػ مكافحة األعشاب القصيرة و الطويمة و المحيطة بأشجار الكرمة لتحسيف حركة اليواء  8
 حوؿ األشجار .      

 طويمة لمنع إنبات األبواغ ، واستخداـ طريقة الري بالسرح ػ تجنب ري التربة لفترات  9
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 بدال" مف الطرؽ األخرى ، و إذا كنا نروي بطريقة الري بالمرشات الصغيرة يجب أف       
 نباعد ما بيف الريات قدر اإلمكاف .       

 :ثانيا": األصناف المقاومة 

ض و األصناؼ التابعة ليا ، حيث تمت استخدمت األصناؼ األمريكية البرية المقاومة ليذا المر 
تربيتيا و التعرؼ عمى ميكانيكيات المقاومة متضمنة أشكاؿ السطح الخارجي لمنبات مثؿ وجود 
األشعار أو الزغب عمى سطح األوراؽ ، و كذلؾ مدى استجابة عامؿ وراثي شديد الحساسية 

 - flavonoids – resveratrolلمتحوير في الصبغيات ، وكذلؾ معرفة الكيماويات الدفاعية )

viniferin - peroxidase  . ) 
 و في الوقت الحالي األبحاث مستمرة عمى جينات المقاومة ليذا المرض .

 :ثالثا" : أنظمة التحذير

استخداـ الكمبيوتر في التنبؤ بحدوث المرض مف خالؿ معطيات المحطات المناخية) درجة 
الحرارة و المطر و الرطوبة الجوية و رطوبة األوراؽ( التي تأخذ بشكؿ آني و توجد توصيالت 
مع أجيزة الكمبيوتر التي تحمؿ ىذه المعمومات و تربط ىذه المعمومات مع مراحؿ نمو العائؿ و 

الحساسة ليذا المرض  و تعطي أشكاؿ و  استراتيجيات المكافحة الالزمة قبؿ أو بعد األصناؼ 
 –فرنسا  –ايطاليا  – USAحدوث العدوى . و ىذه الطريقة مطبقة في الدوؿ المتطورة مثؿ ) 

 .المانيا(
 :رابعا" : المكافحة الكيميائية

الرش بالمبيدات الفطرية بشكؿ وقائي يكوف ضروريا" في الفصؿ الرطب لحماية النموات الحديثة 
ضمف برنامج المكافحة المتكاممة و التغطية يجب أف تكوف كاممة لكؿ أجزاء النبات و مف ىذه 

 المبيدات 
موكسانيؿ ػ الفطرية التالمسية مثؿ أمالح النحاس و الكابتاف و المانكوزيب و المانيب و سي 0

فيذه المبيدات ال تؤدي لتكويف سالالت مقاومة مف الفطر و تعطي حماية لألعضاء النباتية مف 
 أياـ . 7-00
ػ الفطرية الجيازية مثؿ مركبات الفينيؿ أميد )ميتاالكسيؿ( ىذه المركبات مستخدمة في أوربا  2

عد المعاممة غير قابمة وىي مركبات عالجية فعالة ال تغسؿ بمياه المطر، النموات الخضرية ب
يوـ، اال أف استخداـ ىذه المركبات يؤدي إلنتاج سالالت  04لإلصابة ، الفترة بيف الرشات 

مقاومة مف الفطر ، لذلؾ ينصح باستخداـ ىذه المبيدات باالشتراؾ مع أحد المبيدات الغير 
 جيازية بالرش و تطبؽ عمى الشكؿ التالي :

 أوراؽ . 5-4سـ أو عمييا مف  00-5ديثة مف ػ عندما يكوف طوؿ النموات الح 0
 سـ ( .45-30ػ قبؿ اإلزىار ) النموات الحديثة مف  2
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 00ػ بعد اإلزىار عندما تكوف الثمار في حالة العقد و بعد ىذه الرشات اليامة نستمر بفاصؿ  3
 أياـ اذا كاف الطقس ممطر و ضبابي و إذا عاد الطقس جاؼ يتوقؼ الرش .

 تجاه البياض الزغبي في مجموعتيف وقائية وعالجية:تقسـ المبيدات ا
حدوث اإلصابة. و  قبؿ  الوقائية مثؿ المانكوزيب والمانيب ومركبات النحاس ويجب تطبيقيا   

لكف النموات الحديثة تبقى غير محمية بالمبيد كما يجب إضافة مادة الصقة وناشرة لمنع غسؿ 
 المبيد باألمطار.

 المبيدات المعتمدة:

 أزوكسي ستروبيف:
يبدأ استخداـ ىذا المبيد مع تفتح البراعـ، يجب تناوب ىذا المبيد مع مركبات ليا آلية تأثير 

 مختمفة، ويجب أف ال يكرر ىذا المبيد ألكثر مف مرتيف متتاليتيف.
 ترايفموكسي ستروبيف:

 )ال تستخدمو عمى صنؼ الكونكورد ألنو قد يسبب ضررًا(.
 00-7صبح الظروؼ مالئمة لحدوث المرض، ويستمر بالمكافحة بفاصؿ تبدأ المعاممة عندما ت

 أياـ و ال يستخدـ أكثر مف مرتيف متتاليتيف.
 ميفينوكساـ + ىيدروكسيد النحاس )ريدوميؿ جولد(:

 يستخدـ قبؿ اإلزىار، ويجب عدـ استخدامو عمى األصناؼ الحساسة لمركبات النحاس.  
 %:99كبريتات النحاس 

 حاس:ىيدروكسيد الن
 بعض األصناؼ حساسة لمنحاس. وىي معتمدة في الزراعة العضوية.

 مانكوزيب:
 مانيب: 

 أياـ. 00 -7يمنع رشو بعد فترة اإلزىار، ويكرر بفاصؿ زمني 
 Dead-Arm-Diseaseمرض الذراع الميت : 

 Phomopsis viticola                              الفطر المسبب :  

                                                     Anamorphicشعبة       

ينتشر ىذا المرض في أغمب بساتيف العنب في العالـ ، و يعتبر مدمرا" في المناطؽ التي يكوف 
فييا الجو رطبا" بعد تفتح البراعـ  بسبب سقوط المطر لعدة أياـ ، و ىو يؤدي إلى ضعؼ 

% كما يقمؿ جودة الثمار  ، أما في المشاتؿ فيؤدي  30الكروـ و نقص المحصوؿ إلى أكثر مف 
 إلى موت الطعوـ بعد غرسيا .

 أعراض اإلصابة :
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 أعراض اإلصابة عمى األوراق :
يظير عمى نصؿ األوراؽ المصابة بقع صغيرة ذات لوف أخضر باىت أو مصفر وىي غير 

 ”.منتظمة إلى دائرية الشكؿ و يكوف مركزىا داكنا
المصابة عمى طوؿ العروؽ بالقرب مف المحيط ، ثـ تتسع ىذه البقع و يصبح و تتجعد األوراؽ 

لونيا أسود و تكوف محاطة بيالة صفراء ، و قد يظير أيضا" عمى طوؿ العروؽ الرئيسية و 
 الثانوية و األعناؽ بقع ميتة بنية داكنة إلى سوداء

ا يطمؽ )ثقب الرصاصة( ، و قد يظير عمى األوراؽ ثقوب نتيجة لسقوط البقع الميتة ينتج عنو م
قد تتحوؿ المناطؽ المصابة مف الورقة إلى الموف األصفر ثـ البني ، و غالبا" ما تسقط األوراؽ 

  المصابة بشدة .
 أعراض اإلصابة عمى األفراخ :

حيث يظير المرض عمى شكؿ بقع شاحبة ذات مركز داكف ، ثـ تتسع ىذه البقع و تتحوؿ 
  ف البني الداكف ثـ إلى األسود و تظير مخططة و ممطخةاألنسجة المصابة إلى المو 

ثـ تمتحـ المناطؽ المصابة العديدة التي عمى األفراخ لتكوف لطخ داكنة الموف قد تعـ جزء كبير 
  مف سطح األفراخ ابتداء مف قواعدىا و حتى العقدة الثالثة إلى السادسة

النمو السريع ، و يؤدي ذلؾ إلى شقوؽ و تتشقؽ ىذه المطخ الميتة السوداء عمى األفراخ بسبب 
مفتوحة في أنسجة القشرة ، و خالؿ بقية الموسـ تمتئـ ىذه األنسجة المشققة في البشرة و القشرة 

 و تصبح خشنة عند نضجيا .

و قد تختفي األعراض في وسط الموسـ نتيجة لنمو الكروـ و تغطيتيا باألوراؽ ، و قد تظير 
باعدة مف الفرخ يشمؿ كؿ منيا سالميتاف أو أكثر ، و قد تصؿ األعراض أيضا" عمى أجزاء مت

 اإلصابة حتى القمـ النامية خالؿ فترات العدوى المتتالية التي يشجعيا سقوط األمطار .
 أعراض اإلصابة عمى القصبات في الشتاء :

اد تظير األوعية البكنيدية عمى القصبات المصابة و لطخات غير منتظمة داكنة الموف ذات أبع
سـ و ىي ذات مركز غير منتظـ فاتح الموف ، و تصبح األوعية البكنيدية بارزة عمى قشرة 3×2

القصبات عمر سنة ، و قد يكثر عدد األوعية البكنيدية فيزداد بروزىا و ترفع نسيج البشرة فيدخؿ 
 اليواء تحتو مما يعطي السطح بريؽ أبيض أو فضي 

 أعراض اإلصابة عمى حامل العنقود : 

 اب حامؿ العنقود فيصبح ىشا" و يؤدي ذلؾ إلى خسارة ما يحممو مف ثمار .يص
 أعراض اإلصابة عمى الثمار :

يؤدي الفطر المسبب إلى تعفف الثمار، أف ميسميوـ الفطر يدخؿ إلى الحبات مف المناطؽ 
 .المصابة عمى الحامؿ الثمري  و تتحوؿ الثمار المصابة بالتدريج إلى الموف البني ثـ تذبؿ 
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و تنمو األوعية البكنيدية عمى مسافات متباعدة في بشرة الحبة ، وعندما تصاب بعض أصناؼ 
العنب األوربي الحساسة فتظير األعراض عمى حبات العنب الصغيرة عمى شكؿ نقط سوداء، و 

 . عندما يكتمؿ نمو الثمار يستأنؼ الفطر نموه مف ىذه النقط السوداء و يؤدي الى عفف الثمار
 سقط الثمار المصابة مف حوامميا الثمرية و تترؾ ندب جافة .و قد ت

 دورة حياة المرض :

يقضي الفطر فترة الشتاء عمى ىيئة ميسميوـ و أوعية بكنيدية في المحاء ، و قد يقضي فترة 
الشتاء عمى ىيئة ميسميوـ في البراعـ الساكنة ، و في الربيع تتحرر األوعية البكنيدية مف خالؿ 

القصبات و أعناؽ األوراؽ و األجزاء الميتة أو المريضة األخرى الباقية عمى الكروـ ، و سطح 
أيضا" مف خالؿ شقوؽ في قمؼ األنسجة المريضة القديمة ، تنبت الجراثيـ مف النوع ألفا في 

ـ قد تحدث العدوى إذا توفرت    23ـ و في درجة الحرارة المثمى    37-0درجات حرارة تتراوح بيف 
% ) أو الماء الحر( لعدة ساعات ، و تصاب األنسجة الصغيرة السف 000ة نسبية قدرىا رطوب

يوـ مف اإلصابة ، و يكوف الفطر غير فعاؿ في الصيؼ  30-20فقط ، و تظير األعراض بعد 
الحار أو الجو الجاؼ ، أما في الموسـ البارد فسيعيد الفطر نشاطو مرة أخرى  ، و في المناطؽ 

ا المرض مستوطنا" يصبح شديد الخطورة إذا كاف الجو ممطرا" لعدة أياـ متواصمة التي يكوف فيي
ـ يبطئ نمو األفراخ و تصبح    7-5خالؿ الربيع المبكر ، و عندما يكوف متوسط درجات الحرارة 

سـ قابمة جدا" لإلصابة ، و مع استمرار السنوات ذات الربيع البارد 00-3األفرخ التي بطوؿ 
شدة المرض حيث يتاح لمفطر تكويف كميات كبيرة مف مادة العدوى ، و ينتشر الممطر تتزايد 

المسبب لممرض داخؿ شجرة الكرمة بدرجة أكبر مف انتشاره مف شجرة ألخرى ، و لذلؾ فاف 
انتشاره داخؿ البستاف يكوف محدودا" و يظؿ قريبا" مف مصدر العدوى ، أما انتقاؿ المرض 

 لشتالت أو األجزاء النباتية المموثة مثؿ العقؿ أو أقالـ التطعيـ .لمسافات بعيدة فيتـ عف طريؽ ا
 
 
 

 راع الميت عمى الكرمة :ذالمكافحة المتكاممة لمرض ال

 أوال" : العمميات الزراعية :
ػ استعماؿ عقؿ و أقالـ تطعيـ و شتالت خالية مف المسبب المرضي عند الزراعة و قد  0

 سمفات لتعقيـ األجزاء النباتية المستخدمة في اإلكثار .ىيدروكسي كينوليف  – 8تستعمؿ مادة 
ػ اختيار موقع الزراعة المناسب ، و المسافات مابيف األشجار كبيرة و الخطوط المزروعة  2

 باتجاه غرب  شرؽ لتكوف األشجار معرضة بشكؿ يومي ألشعة الشمس و التيوية الجيدة .



 بحوث التفاحيات والكرمة قسم 

 

المصابة و الخشب الميت و حرقيا أو دفنيا في التربة ػ أثناء عممية التقميـ إزالة جميع األجزاء  3
 ، و اإلبقاء عمى الطرود السميمة فقط النتاج المحصوؿ القادـ .

ػ العناية الدقيقة في موسـ النمو باألوراؽ و الطرود عمى شجرة الكرمة تفريدا" و قصا" يزيد مف  4
 إلصابة .اختراؽ الضوء و حركة اليواء ، سوؼ تخفض الرطوبة و بالتالي ا

ػ و في حاالت الضرورة يتـ استعماؿ بعض المبيدات مثؿ زرنيخات الصوديوـ أو دينوسيب  5
Dinoseb ( لقتؿ األوعية البكنيدية و  3-2قرب نياية فترة السكوف )أسابيع قبؿ انتفاخ البراعـ

 الجراثيـ الموجودة عمى سطح األجزاء المختمفة لمكروـ .
  :ثانيا": األصناف المقاومة

ال توجد أصناؼ مف العنب مقاومة ليذا المرض و مع ذلؾ فاف األصناؼ تتبايف كثيرا" في 
قابميتيا لإلصابة فوجد أف الصنؼ السمطي حساس جدا" و األسود العانوني و القاري حساسيف 
كاف الصنفاف البمدي و الحمواني متحمميف الى مقاوميف نسبيا" ، كما تختمؼ درجة إصابة الصنؼ 

ألخرى ، ففي سوريا وجد أف ىناؾ عالقة بيف االرتفاع عف سطح البحر و شدة مف منطقة 
اإلصابة بالمرض فقد زادت نسبة اإلصابة بالمرض عند االرتفاع عف سطح البحر حيث تجاوزت 

ـ فوؽ سطح البحر ، و 800% عمى مستوى 8ـ بينما كانت بحدود 0550% عمى ارتفاع 58
المناطؽ المنخفضة نسبيا" و األصناؼ المتحممة و  لذلؾ يجب زراعة األصناؼ الحساسة في

المقاومة في المناطؽ المرتفعة ، كما أف نضج المحصوؿ يتأخر بفارؽ ثمانية أياـ لكؿ ارتفاع 
ـ ، األمر الذي يؤدي إلى إطالة فترة النمو و تأخر في النضج 000عف سطح البحر مقداره 

 االصابة و يزيد حساسيتيا لممرض . النخفاض درجة الحرارة مما يعرض الكرمة لمزيد مف
 :ثالثا" : المكافحة الكيميائية

 يتـ استعماؿ المواد الكيميائية الوقائية عمى دفعتيف :
 سـ ،3-0األولى عندما يصؿ طوؿ األفراخ  

 سـ .02-6الثانية عندما يصؿ متوسط طوؿ األفراخ 
 ليذا المرض ىي : و مف المبيدات التي ينصح باستخداميا في المكافحة المتكاممة  

  Abound أبوند ػ  Captanػ كابتاف  Ziramػ ثيراـ   Mancozebمانكوزيب 
و قد يكوف مف الضروري زيادة عدد مرات المعاممة بالمبيدات إذا كاف الجو باردا" و نمو األفراخ 

  بطيئا".
 


