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الممخص
تستيدؼ ىذه الدراسة عزؿ كتعريؼ مسبب مرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب
المزركعة ،حيث تمت الزيارة الحقمية لعدد  12مكقع بضكاحي مدينة البيضاء ،كذلؾ خبلؿ
المكسـ الزراعي لسنة  ،2010كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى تكاجد مرض البياض
الدقيقى في كؿ المكاقع عدا منطقتي مسو كالغريقة ،الذم تمثمت أعراضو فى مظير دقيقي

ابيض غطى المجمكع الخضرم لمنباتات ،عند فحص تراكيب الفطر المعزكؿ كاخذ القياس
تحت المجير الضكئي ظيرت ىيفات الميسميكـ مقسمة ك شفافة المكف ،سمكيا بمتكسط
 0.67 ± 5.34ميكركميتر ،كيصؿ متكسط طكؿ الحكامؿ الككنيدية إلى 48.16
ميكركميتر ،الجراثيـ الككنيدية شفافة ،بيضاكية أك برميمية الشكؿ لطكؿ 3.84 ± 31.95

ميكركميتر كعرض  1.77 ±15.65ميكركميتر ،مما يؤكد عمى أف المسبب لمبياض الدقيقى

المعزكؿ مف عمى المجمكع الخضرم لشجيرات العنب ىك الفطر Uncinula necator
أكضحت النتائج أف أعمى إصابة سجمت في المكقعيف البيضاء كالمنصكرة ()%88 ،100

عمى التكالى ،كعند إجراء اختبارات شراسة العزالت أعطت جميعيا أعراض المرض عند
مستكيات مختمفة.

المقدمة

نبات العنبVitis vinifera L.

معركؼ تاريخيا منذ  6000سنو ،ينتمي الى العائمة

 Vitiaceaeالتابعة لرتبة  ،Rhamnalesكتصؿ مساحة زراعتو فى العالـ الى  8مميكف
ىكتار ( ،)6كينتشر فى مناطؽ مختمفة مف العالـ منيا دكؿ حكض البحر المتكسط (.)35
كتكمف أىمية ىذا النبات فى إنتاجو لمعناقيد ذات قيمة غذائية عالية ،فيى غنية بالمعادف

كالفيتامينات ،تستيمؾ أما طازجة ،أك عمى شكؿ ثمار مجففو عمى صكرة زبيب ،اك مصنعة

كعصير (.)6
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يياجـ ىذا النبات العديد مف المسببات المرضية عمى رأسيا الفطر االسكى اجبارل التطفؿ،

حيكم التغذية Uncinula necator (Schw.) Burr. (anamorph Oidium tuckeri

) ،Berk.كما يطمؽ عميو ) Erysphie necator (synm= Uncinula necatorكمسبب

رئيسي لمرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب ،كىك مرض اقتصادم عالمي االنتشار
( .)28كاف اكؿ تسجيؿ لو في ليبيا عف طريؽ الباحث  .(1965) Pucciباإلضافة إلى

ككنو مف أشير األمراض النباتية غير قاتمة لعكائميا كلكنيا تسبب نقص في كمية كنكعية
المحصكؿ الناتج لرداءتو ،مؤديا إلى خسائر فادحة ،فيك يعد المرض األساسي في كندا
( ،)11كفى شبو القارة اليندية ( ) 22ككاليفكرنيا( ،)40استراليا (.)17
يمتمؾ ىذا الفطر عدة خصائص منيا تعدد دكرات حياتو ،المتبلكو دكرتي الحياة الجنسية
كالجنسية ،حيث يقضى فترة الشتاء عمى جسـ ثمرل اك ميسيميكـ ( ،)15الطكر البلجنسي

يسمى  Oidiumيعيش متطفؿ عمى أكراؽ كسيقاف النباتات الخشبية ،ىذا الفطر الممرض لو
ميسيميكـ شفاؼ مقسـ بجدر رقيقة ،ك يشكؿ مع الككنيديات المستعمرات البيضاء عمى
العائؿ ،مف تراكيبو التكاثرية أيضا الجسـ الثمرم بدكف فتحة ،دائرم كبعض األحياف مفمطح،
ذك لكف بنى معتـ كلو زكائد شفافة صمبة منحنية عند القمة ،كجداره غميظ مككف مف عدة

طبقات مف الخبليا برنشمية كاذبة ،عند نضج الكيس االسكى خبلؿ فصؿ الربيع كيعتمد فى
تحرره كمقدرتو عمى إحداث اإلصابة عمى عكامؿ عديدة منيا درجة الح اررة كالرطكبة عمى
الكرقة ،بينما الجسـ الثمرل الذم يصؿ قطره إلى 2.5مـ يحتاج الى °10ـ لتككنو (،)19
كىذه األكياس االسكية عديدة كحيدة الغبلؼ شكميا المستطيؿ إلى بيضاكم مقمكب منتج

لمجراثيـ االسكية كحيدة الخمية شفافة ،ذات الشكؿ المستطيؿ ،كيكمف خطكرة ىذا الفطر فى

إنتاجو الكثيؼ لمجراثيـ لبلجنسية ،فعندما يصبح عمر الييفا  48ساعة فاف الككنيديات
تنفصؿ عف الحامؿ الككنيدل بسبب التغيرات الشكمية كالبيككيميائية داخؿ الميسيميكـ ()18
يعتمد فى غذائو عمى اختراقو العائؿ مباشرة مف أك باستخداـ القكل الميكانيكية مف خبلؿ

إرساؿ ممصاتو بعد  5-3ساعات مف إنبات الجرثكمة ،كما يمتمؾ ىذا الفطر خاصية ميمة
كىى القدرة عمى إنتاج إنزيمات  Cutinaseك Esteraseالتى ليا تأثير عمى كيكتكؿ خبليا
العائؿ ،كيعد إنزيـ )34( Esteraseتعمؿ عمى تحطيـ طبقة الككتيكؿ كالجدر الخمكية
لمخبليا البرنشمية مؤدية لتحمؿ الجدر الخمكية ( .)3يياجـ الفطر كؿ أجزاء العائؿ الخضراء،
كفى جميع مراحؿ نمكه ك سرعاف ما يصبح مرض البياض الدقيقى كباء عند تكفر العكامؿ

المناخية المثمى ( ،)10( )9كليذا الفطر القدرة عمى إيقاؼ تأثير المبيدات المستخدمة ضده

مف مدة طكيمة ،سكاء بإنتاجو لمجراثيـ بكميات عاليو جدا ( ،)40كما تشير العديد مف
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الدراسات إلى كجكد عبلقة كطيدة بيف الظركؼ البيئية كنمك الميسيميكـ كتجرثمو كانتشاره،
فالح اررة المنخفضة – º 13ـ ال تؤثر عمى الميسيميكـ في البراعـ الساكنة ،إال انو يمزـ
إلنبات الككنيديات بيف 25-20ـ .)º )19أف نسبة اإلصابة تنخفض بزيادة كمية األمطار
كلمدة طكيمة ( ،)23كيمعب اإلشعاع الشمسي دكر فى اإلصابة ،بتأثيره مباشر عمى مقاكمة
العائؿ كالممرض ،حيث الح اررة الناتج عف الطاقة الشمسية تؤدل إلى زيادة في عممية البناء

الضكئي ،كأيضا زيادة فى كمية مرض البياض الدقيقى ( ،)32كيؤدل نقص كثافة الضكء
الى نقص فى سمؾ الطبقة البرنشمية كالكيكتيكؿ ،مما يجعؿ النبات أكثر عرضة الختراقو
مف قبؿ المسبب كانخفاض فى تركيز المكاد الفينكلية ،باإلضافة إلى خفض النمك
الميسيميكمى لمفطر كانبات جراثيمو بسبب تأثير األشعة فكؽ البنفسجية ( .)4كتيدؼ ىذه
الدراسة إلى تعريؼ مسبب مرض البياض الدقيقى عمى شجيرات العنب المزركعة بضكاحى

منطقة البيضاء.

مواد وطرق البحث

جمع العينات :تـ جمع العينات فى صيؼ سنة 2010ـ ،مف عدة ضكاحي متباينة االرتفاع

عمى مستكل سطح البحر كمحيطة بمنطقة البيضاء الكاقعة فى الشماؿ الشرقي مف ليبيا

كىى :البمنج ،بمغر ،البيضاء ،راس التراب ،مسو ،تمغزا ،سيدل الحمرل ،اقفنطو ،الكسيطة،
الغريقة ،المنصكرة ك الحنية (شكؿ  )1بمعدؿ ثبلث حقكؿ في كؿ منطقة كعدد  15شجرة /
حقؿ ،كعدد األكراؽ المجمكعة  1650كرقة خبلؿ ىذه الدراسة ،بعد حفظيا في عمب
ببلستيؾ تحكل أكراؽ الرطكبة المبممة لمحفاظ عمى حيكية األكراؽ ،كأعطي لكؿ منطقة رقـ

خاص ،جمبت إلى معمؿ أمراض النبات الفطرية ،الكائف بقسـ كقاية النبات ،التابع لكمية
الزراعة ،جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا ،حيث كزعت األكراؽ الى مجاميع حسب
درجة اإلصابة مف  5-0كفؽ لمقياس ( )32حيث تـ استخداـ المقياس التالي =0 :ال

إصابة =1 ،إصابة بسيطة جدا ( اقؿ مف  =2 ،)%5إصابة بسيطة (= 3 ،)%10-5
إصابة متكسطة ( =4 ،)%25-10إصابة قكية ( )%50-25ك  =5إصابة قصكل (أكثر
مف .)%50
تقدير نسبة وشدة اإلصابة  :قدرت اإلصابة كفؽ مقياس  BBCH scaleالذم ذكره()24
كما تـ حساب نسبة اإلصابة بكاسطة ( )41كمعدؿ اإلصابة كفؽ لما بينو(.)38
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الشكل ( .)1خريطة تكضح مكاقع الدراسة لمدينة البيضاء كضكاحييا.

عزل المسبب المرضى :تـ كضع عدد كرقة كاحد في طبؽ بترل يحكل  3أكراؽ ترشيح مبممة،

بمعدؿ  5مكررات لكؿ عزلو عمى حدا ،تـ تحديد الخصائص المميزة لمتراكيب الخضرية

كالتكاثرية مف حيث المكف كالشكؿ ،كما أخذت قياسات لسمؾ الميسيميكـ ك كاطكاؿ الجراثيـ

كعرضيا ،كصكرت باستخداـ المجير ( ،)Olympus cX21fs1كقد تـ تعريؼ المسبب
المرضى باالستعانة بالمراجع المتخصصة (.)42 ،32 ،27 ،21 ،8،12،20
تقييم شراسة العزالت  :استخدمت الطريقة التي ذكرىا ( )29بحقف  50جرثكمة /عزلة ،عمى

السطح العمكم ألكراؽ عنب سميمة كمعقمة صنؼ  Aliaticaبعمر شيريف جمعت مف البيكت
الزجاجية ،مكضكعة في أطباؽ بترم تحتكل بيئة اجار مائي (  )WAعند درجة ح اررة

°1±24ـ كررت كؿ معاممة  4أطباؽ لمعزلة ثـ تـ حساب نسبة اإلصابة بعد  11يكـ مف
الحقف ،تـ فحص الجراثيـ يكميا تحت المجير لدراسة تطكر اإلصابة كبعد ظيكر األعراض
عمى األكراؽ المحقكنة تـ حساب نسبة اإلصابة كشدتيا.
التحميل اإلحصائي استخدـ في جميع تجارب ىذه الدراسة التصميـ العشكائي الكامؿ
) Complet Randomized Design (CRDك أجريت عممية التحميؿ اإلحصائي

باستخداـ ( Minitab 13تحميؿ تبايف K ) ANOVAكما تـ رسـ األشكاؿ باستخداـ
برنامجExcel
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النتائج
تشير نتائج الشكؿ ( )2إلى ظيكر أعراض لمرض البياض الدقيقي عمى كافة أجزاء المجمكع
الخضرم لشجيرات العنب ،تمثمت ىذه األعراض في تككيف نمكات دقيقية بيضاء–رمادية إلى
ابيض دقيقي عمى األكراؽ الحديثة التي أصبحت مشكىو ،مما يعيؽ نمكىا (شكؿ -2أ) ،أما
عمى األكراؽ المسنة فاف اإلصابة ظيرت عمى السطح العمكم لمكرقة لتمتد اإلصابة إلى
السطح السفمى ،مؤديا إلى الشيخكخة المبكرة ،كسجمت ىذه األعراض عمى كؿ مف :األكراؽ

المسنة مف الناحية العميا كالسفمى (شكؿ -2ب ،ج) ،كالثمار الناضجة تظير لتصبح ذات
لكف ترابي داكف (الشكؿ -2د) ،كالثمار الخضراء (الشكؿ  -2ق) ،كيظير مف (شكؿ -2
ك) أف األفرع الحديثة كالبراعـ مغطاة بالنمك الدقيقي كتصبح األفرع المسنو بمكف بنى داكف
إلى اسكد.

شكل ( .)2إعراض مرض البياض الدقيقي عمى األجزاء نباتية مف شجيرة العنب .أ :أكراؽ
حديثة ،ب :السطح السفمى لكرقة مسنة ،ج :السطح العمكم لكرقة مسنة ،د :ثمار ناضجة،

ق :عنقكد عنب اخضر (غير ناضج) ،ك :فرع حديث عميو برعـ مغطاة بنمكات دقيقة.
تشير نتائج الجدكؿ ( )1إلى كجكد مرض البياض الدقيقى في جميع حقكؿ العنب فى
المناطؽ المدركسة ،عدا منطقتي الغريقة كمسو كانت اإلصابة ( ،)%0حيث سجؿ فى مدينة

البيضاء أعمى إصابة كصمت إلى ( ،)%100يمييا حقكؿ منطقة المنصكرة حيث كصمت
اجمللة الليبية لوقاية النبات 4102اجمللد ()4
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نسبة اإلصابة كشدتيا إلى ( %88ك )%69عمى التكالي ،كما سجمت اإلصابة بدرجة
متكسطة ما بيف  %60-40كالشدة بيف  %40-20في كؿ مف بمغر ،البمنج ،راس التراب
كالحنية ،إما باقي المكاقع المدركسة فاف نسبة اإلصابة تتراكح بيف  %8.5-3.5كشدة
اإلصابة ال تتجاكز .%2.1
جدول ( .)1نسبة اإلصابة بمرض البياض الدقيقي كشدتيا عمى أكراؽ العنب في مناطؽ
الدراسة.

عدد األوراق

نسبة اإلصابة وشدتيا لممناطق المختبرة ()%

الموقع

رقم العزلة

البمنج

1

107

بمغر

2

154

0.99±64.3

البيضاء

3

95

0.0±100.0

0.0±100.0

راس التراب

4

140

0.40±21.4

0.5±5.5

مسو

5

119

0.0 ± 0.0

0.0±0.0

تمغ از

6

114

0.50±3.5

0.1±0.9

سيدل الحمرل

7

147

0.50±8.5

0.1±2.1

اقفنطو

8

154

0.50±6.5

0.1±1.5

الكسيطة

9

135

0.2±2.2

0.1±1.5

الغريقة

10

184

0.0 ± 0.0

0.0±0.0

المنصكرة

11

142

1.1±88.1

1±69.0

الحنية

12

148

1.0±64.6

1.0±44.8

1.0658

1.1179

المجموعة

LSD

نسبة اإلصابة ( ±)%الخطأ

شدة اإلصابة (± )%

القياسي ()SD

الخطأ القياسي ()SD

0.80±46.7

1.0±18.9
0.99±27.3

تعريف المسبب المرضى :أظيرت نتائج الكشؼ ألمجيرم (الشكؿ  )3كجكد الميسيميكـ

يتراكح قطره بيف  5-4ميكركميتر ،خيكطو متشابكة مقسمو بجدر عرضية ،الحامؿ الككنيدل
الخارج مف الميسيميكـ ينطكم عند قاعدتو كعمى الحامؿ سمسمة مف  5-3جراثيـ بيضاكية

الشكؿ اسطكانية اك برميمية الى مستطيمة ،ذات لكف شفاؼ ،فى ىذه الدراسة لـ يتـ تسجيؿ
كجكد األجساـ الثمرية كال األكياس االسكية في جميع المكاقع المختبرة.
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شكل ( .)3التراكيب التكاثرية تحت المجير الضكئي لفطر  Uncinula necatorالمسبب
لمرض البياض الدقيقى عمى أكراؽ العنب المصابة كالمجمكعة مف مناطؽ الدراسة .أ:

الحامؿ الككنيدل السيـ األكؿ يشير الى خمية القدـ كالسيـ الثانى فى أعمى الصكرة إلى
ككنيديا الفطر في سبلسؿ مككنة مف  4-1خبليا عمى الحامؿ الككنيدل ،ب :ككنيديا

ناضجة بعد سقكطيا عف الحامؿ الككنيدل؛ ج ،د الجراثيـ الككنيدية شفافة المكف كمتباينة
الحجـ الشكؿ ج .بيضاكم د :مستطيمة.
فى الجدكؿ ( )2تـ كصؼ التراكيب الخضرية كالتكاثرية لمفطر المعزكؿ مف أكراؽ
العنب المصابة بمرض البياض الدقيقى ،كمتكسط القياسات المأخكذة عمى ىذه التراكيب،

حيث كصؿ سمؾ ميسميكـ الفطر بمتكسط  0.67 ± 5.34ميكركميتر ،في حيف طكؿ
الحامؿ الككنيدل بمغ  48.34ميكركميتر ،الجراثيـ الككنيدية شفافة ،بيضاكية اك برميمية
الشكؿ لطكؿ  3.84 ± 31.95ميكركميتر كعرض  1.77 ±15.65ميكركميتر ،مما يؤكد
عمى اف المسبب لمبياض الدقيقى المعزكؿ مف عمى المجمكع الخضرم لشجيرات العنب ىك

الفطر Uncinula necator

جدول ( .)2يبيف الصفات الشكمية لفطر المسبب لمرض البياض الدقيقى عمى أكراؽ العنب.
متوسط القياسات

التركيب

الصفات

الميسيميكـ

عمى األكراؽ  :يعطى لكف ابيض إلى رمادم

القطر5.34 :

الحكامؿ الككنيدية

تحتالمكف
خفيؼشفافة
المجير:

48.16

الجراثيـ الككنيدية

شفافة /برميمية كبيضاكية
تظير ىيفاتو شفاؼ المكف مقسـ بجدر عرضية

العرض15.65 :

ميكركميتر

الجسـ الثمرم

ال يكجد

األكياس االسكية

ال يكجد
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يبيف الجدكؿ ( )3عدـ كجكد تبايف في القياسات المأخكذة لجميع العزالت المختبرة،
حيث يتراكح أطكاؿ ىذه جراثيـ العزالت ما بيف  31-27ميكركميتر كعرضيا بيف 14-12
ميكركميتر ،ينضج مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي إف الفطر ينتشر في جميع المناطؽ
كلـ تسجؿ ال فركؽ معنكية بيف ىذه العزالت المتحصؿ عمييا مف المكاقع المدركسة.
جدول ( .)3القياسات المجيرية لجراثيـ عزالت الفطر Uncinula necatorالمسبب لمرض
البياض الدقيقى عمى العنب.

قياسات الجراثيم

المنطقة

ر .ع

البمنج

1

2.22±31.29

البيضاء

3

2.63±28.47

2.28±13.05

راس التراب

4

4.12±29.03

1.17±13.87

0.21±2.11

تمغ از

6

2.63±28.47

1.17±13.06

0.14±2.18

سيدم الحمرل

7

5.02±27.78

1.11±13.53

0.40±2.06

الكسيطة

9

2.62±32.59

2.24±13.36

0.58±2.51

المنصكرة

11

2.39±29.90

1.71±12.44

0.56±2.42

الحنية

12

2.03±29.98

2.63±13.92

0.29±2.18

4.9339

2.0451

5730.4

بمغر

اقفنطو

LSD 5%

2

8

طول

عرض

طول/العرض

1.46±14.06

0.23±2.24

0.14±2.18

2.72±31.02

3.86±31.24

1.33±13.80

1.34±13.95

0.42±2.27

0.23±2.24

تقييم شراسة العزالت

عند تقييـ شراسة عزالت الفطر  Uncinula necatorالمتحصؿ عمييا مف المناطؽ
المختمفة عمى نبات العنب صنؼ  Aliaticaأظيرت النتائج المبينة في (الشكؿ  )4أف
العزالت كانت متباينة عند حساب اقؿ فرؽ معنكل  )4.9069( %5حيث أعطت العزلة
المتحصؿ عمييا مف مدينة البيضاء اعمى نسبة إصابة  ،%90يمييا عزالت البمنج ،الكسيطة

كالمنصكرة التي بمغت  ،%80بينما عزالت كؿ مف الحنية ،سيدم الحمرل ،كراس التراب
أعطت اقؿ نسبة إصابة تراكحت بيف  ،%60-50في حيف تراكحت شدة اإلصابة لمعزالت

اجمللة الليبية لوقاية النبات 4102اجمللد ()4
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كانت تتراكح بيف  %30-15فى جميع المكاقع المدركسة مع كجكد فركؽ معنكية بيف ىذه
العزالت ،كمف ىذه النتائج يتضح إف عزالت كؿ مف البيضاء كالبمنج التي كانت األعمى شدة
إصابة حيث كصمت الى (.)%40
شدة االصابت

نسبت االصابت

100
80

40

كميت االصابت ()%

60

20
0
12

11

9

8

6

5

4

3

2

1

العزالث

شكل( .)4نسبة كشدة اإلصابة بمرض البياض الدقيقى عمى أكراؽ العنب صنؼ Aliatica
المحقكنة بعزالت الفطر. Uncinula necator

المناقشة
تـ في ىذه الدراسة تسجيؿ كجكد مرض البياض الدقيقى في حقكؿ العنب النامية بمكاقع

مختمفة مف ضكاحي مدينة البيضاء ،مف خبلؿ التعرؼ عمى أعراضو عمى األجزاء النباتية
المختمفة لشجيرات العنب ،أمااالبكاغ الككنيدية برميمية الشكؿ إلى اسطكانية ،شفافة عمى
الحكامؿ الككنيدية عمى سطحي األكراؽ ،عمى السيقاف ،البراعـ كالثمار ،فيذا المرض ظير
ما بيف شي ار يكنيك كأغسطس ،مع ازدياد فى تطكر كبائيتو ( ،)33كما تتميز منطقة الجبؿ

األخضر بأنيا شديد البركدة شتاءان ،مما زاد شدة ىذا المرض عمى النبات ( )37في ىذه

الدراسة سجمت فقط التراكيب البلجنسية لمفطر متمثمة في الجراثيـ كالميسيميكـ في جميع
حقكؿ العنب المزركعة تحت ظركؼ الحقمية في صكرة طكر ككنيدل فقط ( ،)39 ،14حيث

بينت النتائج عزؿ كتعريؼ الفطر أف ىذا المرض متسبب عف الفطر Uncinula necator

بناء عمى الصفات الشكمية كالقياسات المتمثمة في التراكيب الخضرية (ميسيميكـ) ك التراكيب
التكاثرية جراثيـ كالحكامؿ الككنيدية كلـ يسجؿ فى ىذه الدراسة كجكد الجسـ الثمرل كتتفؽ مع

ما ذكره ( )2كقد يعزل عدـ تسجيؿ األجساـ االسكية إلى مكعد جمع العينات التي تمت في
اجمللة الليبية لوقاية النبات 4102اجمللد ()4
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فصؿ الصيؼ ،في حيف تـ الحصكؿ عمى ىذه األجساـ خبلؿ شير فبراير عمى األفرع
المسنو ( .) 5تشير نتائج ىذه الدراسة إلى تبايف في نسبة اإلصابة كشدتيا عمى األكراؽ
المجمكعة مف حقكؿ المناطؽ المختبرة
كتشير نتائج الدراسة إلى أف المناطؽ المدركسة كصمت بيا نسبة اإلصابة إلى  % 100فى
مدينة البيضاء ،في حيف كانت  %0في منطقتي الغريقة كمسو ،كباقي المناطؽ تتراكح بيف
متكسط كضعيفة اإلصابة ،كيفسر ىذه النتائج إلى مجمكعة مف عكامؿ التي تمعب دكر كبير
في تبايف نسبة اإلصابة مف منطقة ألخرل ،منيا اختبلؼ في األصناؼ العنب المزركعة
بيذه المناطؽ( ،)16كالتي إلييا يعزل ىذا التبايف فى كمية المكاد الفينكلية لكؿ صنؼ ،الف
العبلقة ايجابية بيف ىذه المكاد كمقاكمة مرض البياض الدقيقى ( ،)7حيث سجؿ ارتفاع

 trans-resveratrolمع انخفاض لصبغة االنثكسيانيف  anthocyaninsفى األنسجة
المصابة ( .)30أك يرجع ىذا التبايف فى نسبة اإلصابة كشدة المرض بيف المكاقع إلى
العكامؿ البيئية التي تمعب دكر كبير في تطكر ىذا المرض ( ،)36أك كبائيتو مف حيث زيادة
معدؿ إنتاج الجراثيـ لكؿ جيؿ ،كانباتيا ،كنمك الفطر كطكر الثبات الذم يصؿ إلى  70يكـ
عند درجة الح اررة كالرطكبة المناسبة ( )12باإلضافة إلى اختبلؼ فى متكسطات األمطار

كنسبة الرطكبة الجكية ككذلؾ درجات الح اررة الشيرية مف منطقة ألخرل ،ك االختبلؼ فى
عدد ساعات السطكع الشمسي ،حيث تستحث ىذه العكامؿ التأثيرات المعقدة عمى ىذه
التفاعبلت،كفؽ لما ذكره ( )11إف الح اررة العالية ليا تأثير سمبي عمى عممية اإلنبات ()40
كأظيرت نتائج أيضا أف ىذه العزالت ليا المقدرة عمى إحداث اإلصابة لؤلكراؽ السميمة تحت
ظركؼ معممية ،كقد تباينت ىذه العزالت في شراستيا كبالتالي كمية المرض ،ىذه النتائج

تتفؽ مع ما ذكره ( )25 ،1كقد فسر ذلؾ ( )26أف تنكع تراكيبو التكاثرية ككبائية المرض
يرجع إلى العكامؿ الكراثية ،الف ىذا الفطر يمتاز بككنو يختمؼ كراثيا الحتكائو عمى
مجمكعتيف ،تتميز المجمكعة األكلى بأنيا تظير في بداية مكسـ نمك نبات العنب ،كىى اقؿ
عدكانية عند بداية اإلصابة إال إنيا تشتد فى المراحؿ المتأخرة ،كتختمؼ عف المجمكعة

الثانية أيضا في حجـ البقع الناتجة عنيا كفى إنتاج الجراثيـ كبالتالي في كمية االمراضية.
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First record of Uncinula necator fungi in

grapevine filed cultivate environs El-Beida cite,
Libya.
Mohamed, N.

Plant Protection Department Faculty of Agriculture, Omar Al Mukhtar University

E-mail: noboshakoa@yahoo.com

This experiment was conducted in Green Mountain region to

recorded Uncinula necator on Grape vineyard the flied visiting was
done in 12 locations in the Green Mountain region, where were

different altitude on sea level, where farmed by grape trees, through
2010 season, where the results indictor that was powdery mildew
causal as white powder [ conidiophores & conidia ] on foliage and
green – mature fruits. Through the test and take the measure by

Microscope the conidiphora 48.16µm and conidia spores was
colorless, light, oval or form 31.95±3.84 µm and 15.65±1.77µm. the
hyphae was spetat, colorless 5.34± 0.67 µm thick, what showed
definity Uncinula necator was caused powdery mildew in the Grape.
The results clear that the highest infection was recorded in Albaida
and Mansoura
(100 and 88%) respectively, and through made the tests of
pathogenicity gave all tested isolations different level of diseases and

different one which come from Al-Belangi which reaches to (40%)
respectively.

39

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

المراجع
1-Abdel-Azeem A. M. dna Abdel-Moneim, T. S. (2009). First
Record of Oidiopsis taurica Causing Powdery Mildew of

Capparis spinosa in Egypt. 93:554.

2-Al-Gorany, R. Y. and Ramadan,N. A. (2006). Study of

powdery mildew diseases in Northern Iraq. Ninth Arab
Congress of Plant Protection, 19-23 November, Damascus,
Syria.

3-Attab, S., Allioui, N. and Brinis, L. (2006). Effect of the
powdery

mildew

fungus

Erysiphe

graminis

on

some

biochemical parameters of barley (Hordeum vulgare).Ninth

Arab Congress of Plant Protection, 19-23 November,
Damascus, Syria.
4-Austin, C. N., Lakso, A. N. Seem, R. C., Riegel, D. G.,

Gadoury, D. M. and Wilcox, W. F. (2009). Influence of sun

exposure on powdery mildew development. 5th international
workshop on grapevine Dowany and Powdery mildewProceedings,

SafeCrop

centre,

Via

Mach

1-38010

sanMichele all`Adige.
5-Banihashemi, Z. and Parvin, S. (1995). The occurrence of
ascigerous stage of Uncinula necator var. necator in Fars.
Iranian Journal of Plant Pathology, 31(1/4):38.

6-Barbier, H. ( 2004). Recherche de Marqueurs associés à la

Contrainte en Azote et en Carbone chez la Vigne (Vitis

vinifera

var.

Cabernet

Sauvignon).Thèse

doctorat

de

l’universite Bordeaux 2 Sciences Biologiques et médicales
206 pp.
41

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

7-Baumgartner, D., Roth, I. and Ruffner, H. P. (1998). Phenolic
compounds in grapevine leaves. Obst- und Weinbau,
134(24):606-608.
8-Braun. U. (1987). A monograph of the Erysiphales (Powdery
mildews). Stuttgart, Borntraeger publisher 700pp.

9-Burie, J. B., Michel L. and Agne`s, C. (2011). Switching from a
mechanistic model to a continuous model to study at different

scales the effect of vine growth on the dynamic of a powdery
mildew epidemic. Annal of Botany, 107: 885–895.
10-Calonnec,A., Cartolaro, P. and Chadoeuf, J. (2009).
Highlighting features of spatiotemporal spread of powdery
mildew epidemics in the vineyard using statistical modeling on
field experimental data. Phytopathology, 99(4): 411-422.
11-Carisse, O., Bacon, R., Lasnier, J. and McFadden-Smith,
W. (2006). Guide d’identification des principales maladies de
la vigne. Sa Majesté la Reine aux droits du Canada, 1-32.

12-Chellemi, D. O. and Marois, J. J. (1992). Population dynamics

of the plant pathogenic fungus Uncinula necator. Canadian
Journal of Botany, 70(5): 942-946.

13-CMI 160, 190 CMI. Descriptions of pathogenic fungi and bacteria

Commonwealth Mycol. Inst., Kew. (Since 1986 merged with
IM and published first in Mycopathologia; also available as
separate sets). IM 1:C8.

14-De´lye, C., Laigret, F. and Corio-Costet, M. F. (1997). A

Mutation in the 14a-Demethylase Gene of Uncinula necator
That Correlates with Resistance to a Sterol Biosynthesis

Inhibitor. Applied and Environmental Microbiology , 36(8):
2966–2970.

41

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

15-Deliere, L., Sophie Miclot, A., Sauris, P., Rey, P. and
Calonnec, A. (2010).Efficacy of fungicides with various

modesof action in controlling the early stagesof an Erysiphe

necator-induced epidemic. Pest Management Science, 66:
1367–1373.

16-Feechan, A., Jermakow, A. M., and Dry, I. B. (2009).
Grapevine MLO candidates required for powdery mildew
pathogenicity? Plant Signaling and Behavior, 4(6): 522–523.
17- Fisher, D., Gordon, C. and Wood, P. (2002).
Wine

Grapes

in

Western

Australia.

Botrytis in

Bulletin

4523.

Department of Agriculture, WA. 12pp.
18-Gadoury, D. M., Wakefield, L. M., Seem, R. C., Cadle-

Davidson, L. and Dry, I. B. (2004). Preliminary studies of

signaling and sporulation in Uncinula necator. Phytopathology,
94: S.

19-Garin, G. (2011 ). Modélisation du cycle de l’oïdium de la vigne
dans un outil d’aide à la décision: intégration de nouveaux
formalisms .CSM ،Nancy.
20-Hanlin, R. T. (1990). Illustrated Genera of Ascomycetes. The
American Phytopathological Society. pp265.

21-Homma, Y. (1937). Erysiphaceae of Japan. Journal of the
Faculty of Agriculture, Hokkaido Imperial University, 38:186461.
22-Jagtapa, G. P. and Khalikara, P. V. (2012). Integrated
management of pea powdery mildew caused by Erysiphe
Polygoni DC. Scientific Journal of Agricultural, 1(2): 33-38.
23-Kast, W. K. (2009). Statistical relations between monthly means
of temperature and the sum of rainfall on powdery mildew.

5th international workshop on grapevine Dowany and
42

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

Powdery mildew-Proceedings, SafeCrop centre, Via Mach 138010 sanMichele all`Adige.
24-Lancashire P. D., H. Bleiholder, van den Boom, T.

Langeluddeke, P. and Stauss, R. ( 1991). A uniform

decimal code for growth stages of crops and weeds. Annals
of Applied Biology, 119:561-601.

25-Martin, M. T. Martin, L. de-Francisco, M. T. and Cobos, R.

(2009). First Report of Lasidiplodia theobromae and

Cryptovalsa ampelina Associated with Grapevine Decline from
Castilla y León, Spain. 93:554.

26-Montarry, J., Cartolaro, P., Delmotte, F., Jolivet, J. and
Willocquet, L. (2008). Genetic structure and aggressiveness
1 of Erysiphe necator populations during grapevine powdery

mildew epidemics. Applied and Environmental Microbiology,
74: 6327–6332.

27-Nomura, Y., Takamatsu, S. and

Fujioka, K. (2003).

Teleomorph of Erysiphe necator var. necator on Vitis vinifera

and Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla (Vitaceae)
newly found in Japan. Mycoscience, 44(2): 0157-0158.

28-Pearson, R. C. and Goheen, A. C. (1988). Compendium of
Grape Diseases. APS Press pg.9-11.

29-Péros, J. P. Nguyen, T. H. Troulet, C. Michel-Romiti, C. and
L.Notteghem, J. (2006). Assessment of powdery mildew
resistance of grape and Erysiphe necator pathogenicity using
a laboratory assay. Vitis, 45:29-36.

30-Piermattei, B., Piva, A., Castellari, M., Arfelli, G. and Amati,

A. (1999). The phenolic composition of red grapes and wines

as influenced by Oidium tuckeri development. Vitis, 38(2):8586.
43

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

31-Pucci, E. (1965). Lista preliminare della malattie della plante
osservate in Tripoliminare, Dal 1959. Al 1964. Sintomi Danni

Lotta. Rivista di Agriculture subtropical Tropicale, Anno. LIX
No. 7-9. 367-375.

32-Pugliese, M., Gullino, M. L. and Garibaldi, A. (2010). Effect
of elevated CO2 and Temperature on infection of grapevine

by powdery mildew under controlled environment.Petria-13th
congress of Mediterranean phytopathological Union. Petria,
20: 67-633 pp. Abs 114-115.
33-Puttoo, B. L. and Razdan, V. K. (1987). Powdery mildew of
grapes. Indian Phytopathology, 40(3): 437.

34-Rumbolz, J., Kassemeyer, H. H., Steinmetz, V., Deising, H.
B., Mendgen, K., Mathys, D., Wirtz, S. and Guggenheim,

R. (2000). Differentiation of infection structures of the
powdery mildew fungus Uncinula necator and adhesion to the
host cuticle Canadian Journal of Botany, 78(3): 409–421.
35-Simeone, V., Guario, A., El Bilali, H. and Cesari, G.
(2006).Trials testing the efficacy of alternative strategies for
the control of powdery and downy mildews in organic
vineyards

on

environment.

seven
5th

varieties

international

in

the

workshop

Mediterranean
on

grapevine

Dowany and Powdery mildew-Proceedings, Safe Crop
Centre, Via Mach 1-38010 sanMichele all`Adige.

36-Singh, B., Srivastava, M. P. and Rakesh Mehra,R.( 1999).

Effect of environment on powdery mildew (Uncinula necator)
of grapes. Annals of Agri Bio Research, 4(2): 239-241.

37-Wilcox, W. (2005). Grape Disease Control. Dept. of Plant

Pathology, Cornell University, NY State Agric. Expt. Station,
Geneva, NY.

44

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

4102،نوارة علي محمد

38-Willocquet, L., Colombet, D. Rougier, M. Fargues, J. and
Clerjeau. M. (1996).Effect of radiation, especially UV-B, on
spore germination and mycelial growth of the grape powdery
mildew. European Journal of Plant Pathology, 102:441-449.
39-Youns, G. H., Ali, N. and Ahmed, M. (2006). Survey of wild
and crop host plants of Erysiphe sp. (ascomycetes:
Erysiphaceae) in some regions of syrian coast. Ninth Arab

Congress of Plant Protection, 19-23 November 2006,
Damascus, Syria.
40-Ypema, H. L. and Gubler, W. D. (1997). Long-term Effect of

Temperature and Triadimefon on Proliferation of Uncinula

necator: Implications for Fungicide Resistance and Disease
Risk Assessment. Plant Disease, 81: 1187-1192.

41-Zadoks, J. C. and Schein, R. D. (1979). Epidemiology and
Plant Disease Management. Oxford University Press, New
York, NY.
42-Zheng, R.; Chen, G., 1981: Taxonomic studies on the genus
Uncinula of china 5. new species and new variety on
Hamamelidaceae,

Papilionaceae,

Rutaceae

and

Salicaceae. Weishengwu Xuebao, 21(3): 298-307.

45

)4(  اجمللد4102اجمللة الليبية لوقاية النبات

