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بي في حقول العنب النامية بعدة تسجيل مرض البياض الزغ
 مواقع من منطقة الجبل االخضر

 
 (1( و محمد عمى موسى ادم )2( عبدالخالق مفتاح عمر بوغندورة )1نوارة عمى محمد)

 جامعة عمر المختار، البيضاء ليبيا.–( قسـ كقاية النبات، كمية الزراعة 1)
 ( المعيد العالي لمتقنيات الزراعية، العكيمية2)      

  الممخص 
في حقكؿ العنب المزركعة بمنطقة  2016اجريت ىذه الدراسة خالؿ المكسـ الزراعي 

الجبؿ االخضر، بيدؼ فحص كتعريؼ مسبب مرض البياض الزغبي في حقكؿ العنب 
النامية بعدة مكاقع بمنطقة الجبؿ االخضر، كتـ جمع العينات كفحصيا، كتـ جمع عينات 

ت في غرفة رطكبة كبعد تحضيف ليمة كاممة تـ عمؿ االكراؽ كالثمار المصابة، كضع
شرائح في النمكات الفطرية كتـ في ىذه الدراسة كصؼ المسبب تحت المجير الضكئي 

ميكركميتر، كقياس التراكيب التكاثرية لمممرض عمى  7.2حيث سجؿ سمؾ الميسيميـك 
 14.5ميكركميتر بمتكسط ) 17 – 12شكؿ اكياس اسبكرنجية يتراكح قطرىا 

ميكركميتر  5.4 -3.25ميكركميتر(، كقياس حكامميا االسبكرنجية حيث كصؿ طكليا 
ميكركميتر، سجمت في ىذه الدراسة مرض البياض الزغبي في  0.8±  3.9بمتكسط 

حقكؿ العنب لكؿ مف الكسيطة ، سكسة، شحات، مسو، الفائدية، البطة، العكيمية ، 
معنكية بيف المكاقع، ككاف ىذه الفركؽ  كتشير نتائج التحميؿ اإلحصائي الى كجكد فركؽ

% 24.9عالية بيف اشير الدراسة، حيث كاف شير سبتمبر اعمى نسبة اصابة بمغت 
% بمنطقة الكسيطة، كتعد ىذه الدراسة تسجيؿ لمفطر 9.44بينما تجاكزت شدة االصابة 
Plasompara vitiocola .عمى اكراؽ العنب المزركعة في عدة مكاقع بالجبؿ االخضر 

، العنب، منطقة الجبؿ االخضر، الزغبيمرض اليياض  الكممات المفتاحية:
Plasompara vitiocola ،Vitis vinifera  

 المقدمة
 6000منذ  Vitis viniferaتشير الشكاىد التاريخية الى اف االنساف عرؼ نبات العنب 

لجنس االؼ ، يضـ ىذا اRhamnalesرتبة  Vitiaceaeسنة، كىك يتبع العائمة الكرمية 
مميكف  8االصناؼ اشيرىا األكربي األسيكم الذل يزرع بمساحات كاسعة تصؿ الى 

35 -23( : 6، )2016اجمللة الليبية لوقاية النبات،   
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ىكتار، ىذه الشجرة تمتاز باف ثمارىا ذات قيمة غذائية عالية مف المعادف كالفيتامينات 

(، ينمك 12(، كاحتكائيا عمى نسب مف الفالفيكنيدات كافية لحماية صحة االنساف )8)
تى تسمح بانتشار جذكره، كال يحتاج الى اراضى عالية الخصكبة، العنب في التربة ال

يتحمؿ الممكحة العالية، كىك اقؿ اشجار الفاكية احتياج لمتسميد، باإلضافة الى انو مف 
(، يعتبر العنب مف النباتات التي تزرع في ليبيا كذلؾ عمي الشريط 3السيؿ اكثاره )

كبير مف المزارعيف كيزرع منة المركم ك الساحمي في معظـ المناطؽ كيعتمد عميو عدد 
البعمي، أكثر مف نصؼ ىذه المساحة المزركعة تقع في الجبؿ األخضر كالمناطؽ 
الشرقية، أما النصؼ األخر في الجزء الغربي كاألكسط كالجنكبي مف ليبيا. قدرت 

ىكتار، بمتكسط انتاج  8000بحكالي  2005المساحة المزركعة بالعنب في ليبيا عاـ 
، FOA stat( )3طف )30000كجـ/ىكتار، كقد بمغ إنتاج العنب في ليبيا  3750
البياض الدقيقي (. سجؿ في ليبيا العديد مف االمراض التي تصيب العنب 2007

(Uncinula necator( البياض الزغبي )Plasmopara viticola ،) العفف الرمادم
(Botrytis cinerea ،)( العفف االلترنارلAlternaria alternata ،) االنثركنكز
(Elsinoe ampelina،) العفف االسكد (Guignardia bidwelli ك ) العفف

(، كما سجؿ البياض الدقيقي في حقكؿ 19) .Cladosporium spالكالدكسبريكمى 
 Downey mildewمرض البياض الزغبي (. 6العنب بمنطقة الجبؿ االخضر)

ميـ عالميا في حقكؿ العنب مرض  Plasmopara viticolaالمتسبب عف الفطر 
(، ينتشر في حقكؿ العنب النامية تحت ظركؼ رطبة المكطف االصمى ليذا المرض 10)

ىى امريكا الشمالية، دخؿ الى اكربا في القرف التاسع عشر، سجؿ حكؿ ىذا المرض منذ 
( كىك مف امراض البحر المتكسط لمالئمة بيئتو 13( )2بحث ) 3000ـ حكالى  1910

 (( سجؿ ىذا المرض في حقكؿ العنب بمنتصؼ الستينات في ليبيا 15ض )ليذا المر 
(، يياجـ العركش 1(، ينتشر بالمناطؽ الساحمية المرتفعة الرطكبة النسبية )19( )16

(. يياجـ الفطر الممرض االنسجة 2% في المكسـ العالي الرطكبة )75يصؿ تأثيره الى 
كف زيتى بيف العركؽ لتصبح صفراء الغضة مف المجمكع الخضرم عمى شكؿ بقع ذات ل

الى البني المحمر محدكد بيف العركؽ ، يقابميا عمى السطح السفمي لمكرقة نمك زغبي 
( 4ـك فطر كحكامؿ كأكياس االسبكرانجية )يابيض قطني كثيؼ ناعـ كىك عبارة عف ميسم

لكجكد  (. أما قمة االفرع المصابة فإنيا تصبح سميكة ممتفة بيضاء المكف نتيجة9( )5)
ـك الفطر كحكاممو الجرثكمية كاكياس جرثكمية عمييا كفي النياية تتحكؿ الى المكف يميسم
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البني كتمكت، كتظير أعراض متماثمة عمى األعناؽ كاألكراؽ كالمعاليؽ التي اصيبت 
مبكران تحكؿ الى المكف البني ثـ تجؼ كتسقط كتككف حبات عنب صغيرة غير قابمة 

ادية المكف عندما تصاب كتككف مغطاة بزغب لبادم ىك عبارة لإلصابة بشدة كتظير رم
عف حكامؿ جرثكمية لمفطر كاكياس جرثكمية ، كفي اصناؼ العنب البيضاء تتحكؿ 
الثمار الى لكف رمادم مخضر معتـ اما ثمار االصابة السكداء تتحكؿ الى لكف احمر 

ة الساؽ يسبب تشكىيا قرنفمي كغالبا ما تسقط الثمار المصابة. كما يياجـ الفطر قشر 
(. الفطر المسبب ىك 2كتضخـ نتيجة تكسيع الخاليا ككبر حجـ الميسيميـك بيف الخاليا )

Plasmopara viticola (Berk. & M.A. Curtis) Berl. & de Toni  اجبارم
(، 15التطفؿ كيسبب خسائر اقتصادية عند تكفر الظركؼ المالئمة لنمكه كتجرثمو )

ؿ كبير بالظركؼ المناخية حيث تتفع نسبة االصابة بو في الحقكؿ يرتبط ىذا الفطر بشك
عالية الرطكبة كخاصة الفصكؿ المطيرة، كما تمعب الثغكر دكر ىاـ في حدكث االصابة، 

ينجـ عنو (، 17بكاسطتيا يدخؿ الى انسجة النبات، كما انيا تفقد كظيفتيا بعد االصابة )
abscissin الشتاء تصبح النباتات حساسة كعرضة  لمكرقة، يخفض عممية سرياف، كفى
بجميع مراحؿ نمك ، ىذا الفطر كبائي عمى انكاع تابعة لمعائمة الكرمية (20لممكت )
(، يقضى الشتاء 13(، تتـ عممية االختراؽ بكاسطة الثغكر الستعمار العائؿ )16النبات )

ة متعددة عمى ىيئة تراكيب جنسية، اما خالؿ مكسـ النمك النبات لو دكرات ال جنسي
( المقاح االبتدائي يبدأ بإنبات الجراثيـ البيضية ليعطي اكياس اسبكرانجية كالجراثيـ 16)

ـ(، اما االصابة الثانية في نياية الصيؼ بداية الخريؼ يبدأ بخركج 25º-20السابحة )
االكياس االسبكرانجية مف الثغكر كالتي تنتشر بكاسطة اليكاء معطية جراثيـ اسبكرانجية 

ميكركميتر، في الظركؼ الرطبة تككف  60-1أما كصؼ المسبب قطر الميسميـك  (،5)
كيس /ثغر الكاحد،  20حامؿ/ ثغر الكاحد، كقد تصؿ الى  6-4الحكامؿ االسبكرنجية 
افرع  3-2افرع عمى زكايا قائمة عمى الساؽ األصمي،  6-4كؿ حامؿ اسبكرنجى 

(، االكياس شفافة ليا نتكء 4( )2الشكؿ )ثانكية، تنتيى القمـ بأكياس اسبكرنجية ليمكنية 
ميكركميتر، يتككف داخؿ الكيس  15-9ميكركميتر، كعرضيا  30-12في طرفيا طكليا 

الجرثيـ اليدبية تخرج مف الفتحة الطرفية ، لتسبح كتفقد اىدابيا كتنبت، اما الجراثيـ 
(، اما قطر 1ميكركميتر في االكراؽ المتساقطة ) 35-25البيضية غميظة الجدار قطرىا 

-4ميكركميتر، الممص حكيصمي غير منتظـ الشكؿ منتفخ قطره  12-7ىيفات الفطر 
 x 11-14 250-130ميكركميتر، الحامؿ االسبكرنجى عمى سطح االنسجة متفرع  10
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ميكركميتر، طكؿ التفرع  45-35ميكركميتر، كطكليا  5-4ميكركميتر، االفرع ممتؼ 

ميكركميتر عند  6ميكركميتر كعرضو  10امؿ ميكركميتر، طكؿ الح 20-15الثاني 
ميكركميتر  x 10-16 25-17القاعدة، االسبكرنجيا بيضكية الى ليمكنية الشكؿ شفافة

 10-8(، كينمك ىذا الفطر عمى ىيئة انابيب صغيرة قطرىا 16اسبكنجيا ) 6-1تحمؿ 
 ميكركف تنغمس في الغشاء 10-4ميكركف ترسؿ الى الخاليا ممصات كركية قطرىا 

الخمكم . كيتكاثر جينسيا عف طريؽ جراثيـ بيضية التي تتككف نتيجة االتحاد ما بيف 
ميكركف كتتكاثر  120-20عضك التذكير كعضك التأنيث كتتراكح قطر الجراثيـ البيضية 

عندما تتحسف الظركؼ الجكية. الحامؿ االسبكرنجى ناتج عف الميسيميـك النامي بيف 
تنتج عنيا الجراثيـ السابحة، ىذا الفطر يتبع الفطر صؼ  خاليا ، االكياس االسبكرنجية

Peronosporaceae (13 .)كالعائمة  Peronosporalesالفطريات البيضية رتبة 
ييدؼ ىذا البحث الى التعرؼ عمى مسبب مرض البياض الزغبي عمى العنب بعدة مكاقع 

 مف منطقة الجبؿ االخضر.
 وطرائق البحث مواد

مف الكسيطة، مسو، بطو، العكيمية، الفايدية، كتمت الدراسة  شممت مناطؽ الدراسة كؿ
اشجار مف كؿ  5مزارع مف كؿ مكقع، بمعدؿ  3، عدد 2016/ 9-5خالؿ اشير 
كمية اإلصابة بحساب نسبة التبقع عمى كرقة مف كؿ شجرة، كقدرت  30مزرعة، كعدد 

- 5.1= 2%، 5 -0.1=1= ال اعراض، 0( كالذل كاف )21االكراؽ كفؽ لمقياس )
15 ،%3=15.1 – 30 ،%4 =30.1- 45 ،%5 =45.1- 65 ،%6 =65.1- 
%( كتـ تطبيؽ المعادلة ]مج )درجة االصابة * عدد 100 -85.1= %7، 85

 100االكراؽ(/العدد الكمى لالكراؽ * اعمى درجة اصابة([* 
(، 14تمت عممية تعريؼ المسبب المرضى كفقا لمشكؿ المرفكلكجى كالقدرة اإلمراضية )

د جمع العينات التي تظير عمييا أعراض اإلصابة باألمراض الفطرية مف األكراؽ بع
كالثمار ككضعت في كيس بالستؾ كعند كصكليا إلى المعمؿ تـ كصؼ األعراض 
كتصكيرىا ثـ قسمت العينة إلى مجمكعتيف: المجمكعة األكلى: تـ عمؿ شرائح منيا 

مجير كالتعرؼ عمى نكع الفطر بكاسطة الكشط ك الشريط الالصؽ كتـ فحصيا تحت ال
كتـ تصكيرىا ، اما المجمكعة الثانية: تـ كضع االكراؽ كالعناقيد المصابة فى صندكؽ 

كحضنت ليمة كاممة فى الظالـ عند مكررات لكؿ عزلو عمى حدا،  5بمعدؿ بالستيؾ 
تـ تحديد الخصائص المميزة لمتراكيب الخضرية ـ، كتـ إعداد شرائح منو، 20درجة حرارة 
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كالتكاثرية مف حيث المكف كالشكؿ، كما أخذت قياسات لسمؾ الميسيميـك ك كاطكاؿ 

(، Olympus cX21fs1كصكرت باستخداـ المجير ذك الكامير) الجراثيـ كعرضيا،
طبقت تجربة اختبار القدرة اإلمراضية عمى السطح السفمى ألكراؽ عنب سميمة كمعقمة 

الزجاجية، مكضكعة فى اطباؽ بترل بعمر شيريف جمعت مف البيكت  Aliaticaصنؼ 
ـ كررت كؿ معاممة °1±24عند درجة حرارة  (WAسـ تحتكل بيئة اجار مائى ) 9بقطر 

يـك مف الحقف، تـ فحص الجراثيـ  11أطباؽ لمعزلة ثـ تـ حساب نسبة االصابة بعد  4
يكميا تحت المجير لدراسة تطكر اإلصابة كبعد ظيكر األعراض عمى األكراؽ المحقكنة 

 تـ حساب نسبة اإلصابة كشدتيا.
استخدـ في جميع تجارب ىذه الدراسة التصميـ العشكائي الكامؿ التحميل اإلحصائي 

Complet Randomized Design (CRD)  ك أجريت عممية التحميؿ اإلحصائي
 ( ANOVA)تحميؿ تبايف  Minitab 13باستخداـ 
 النتائج 

في جميع المكاقع المدركسة  الزغبي( عدـ تسجيؿ مرض البياض 1يظير مف الجدكؿ )
، ككاف اعمى نسبة كشدة اصابة لجميع مكاقع الدراسة خالؿ 2016خالؿ شير يكليك

% بمنطقة الكسيطة، في حيف 24.9اغسطس كسبتمبر، ككاف اعمى نسبة اصابة  شيرم
بطو  منطقتيانخفضت ىذه النسبة لنفس الشير بمسة كالفائدية، كمف الجدكؿ يتضح اف 

خاليو مف االصابة خالؿ االشير مف مايك الى يكليك، بينما في منطقة مسو  كالكسيطة
% 32مايك كيكنيك حيث بمغت نسبة االصابة  شيرمكالفائدية سجؿ بيا المرض في 

بمنطقة الفائدية في شير مايك، كانت شدة االصابة في المكاقع المدركسة تتراكح ما بيف 
 سبتمبر في كؿ مف الكسيطة كبطو.  % كسجؿ اعمى شدة اصابة في شير11.0 – 2.4
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 عمى العنب في مناطؽ الدراسة. الزغبيتسجيؿ البياض  .(1جدول )
كشدتيا لمكاقع الدراسة خالؿ مكسـ الزراعى لسنة  الزغبينسبة االصابة بمرض البياض 

2016 
 بطو العكيمية الفائدية مسو الكسيطة االشير

 نسبة االصابة )%( 
5/2016 0.0 9.3 32.0 0.0 1.3 

6/2016  0.0 8.2 11.3 0.0 0.0 
7/2016  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8/2016  9.1 22.4 22.9 7.6 21.6 
9/2016  24.9 19.1 7.6 19.1 21.8 

 شدة االصابة )%( 
5/2016 0.0 2.3 8.0 0.0 0.3 

6/2016  0.0 2.1 2.8 0.0 0.0 
7/2016  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
8/2016  3.4 7.3 7.3 2.2 7.7 
9/2016  9.44 6.4 2.4 6.7 11.0 

LSD 5% 
نسبة 

 االصابة 
5.075    

 
شدة 

 االصابة
1.929    

 
، حيث  الخضرمعمى المجمكع  الزغبي( اعراض المرض البياض 1يظير الشكؿ )

يظير المرض عمى السطح العمكل لألكراؽ المصابة عمى شكؿ بقع صفراء باىتة زيتيو 
صفراء )أ(، يقابميا عمى  بيالةة غير محددة الحكاؼ محاطة المظير في بداية االصاب

السطح السفمى نمكات زغبية مككنة مف حكامؿ االسبكرانجية )ب، د(، لتتحكؿ الى المكف 
حـ البقع مع بعضيا مككنة مساحات كبيرة تسقط عند اشتداد االصابة تالبني المحمر، تم

نيار الخاليا تتحكؿ لكف بنى )ق(، )ج(، الثمار الحديثة يتحطـ الكمكركفيؿ كيختفى كت
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بينما العناقيد الزىرية تتحكؿ الى لكف اصفر ثـ بنى ثـ تجؼ بالكامؿ )ك(، اما العناقيد 

 الثمرية مائؿ لمزرقة جمدية مجعدة ثـ بنى ليذبؿ العنقكد تضمر حباتو )ز(.

 
 ] االكراؽ الحديثة أ: اعراض مرض البياض الزغبي عمى المجمكع الخضرم .(1شكل )

سطح عمكل، ب: سطح سفمى؛ االكراؽ المسنة ج: سطح عمكل، د: سطح سفمى؛ 
  ق:العناقيد الزىرم؛ ك: الثمار الخضراء؛ ز: الثمار الناضجة[

الثمار لـ ( لكصؼ المسبب اشار نتائج الفحص المباشر بأف 2( كالجدكؿ )2أما الشكؿ )
نة في الحكامؿ الظاىرة مف ألكراؽ المصابة المبيل( 2الشكؿ )تنتج جراثيـ، في حيف يشير 

الجراثيـ اصبحت مرئية فى االنسجة المصابة فى الثغكر )أ( كبعد التحضيف ليمة كاممة 
ىيفات شفافة، غير مقسمو سمكو د(، أما القياسات المبينة بالجدكؿ ) ( -الصباح )ب

حامؿ/ ثغر  6-4ميكركميتر ، في الظركؼ الرطبة تككف الحكامؿ االسبكرنجية  7.2
افرع عمى  6-4كيس /ثغر الكاحد، كؿ حامؿ اسبكرنجى  20، كقد تصؿ الى الكاحد

افرع ثانكية، تنتيى القمـ بأكياس اسبكرنجية  3-2زكايا قائمة عمى الساؽ األصمي، 
ميكركميتر ، ك ليا نتكء في طرفيا طكليا  1.05±  14.75ليمكنية الشكؿ شفافة قطرىا 

 ميكركميتر.  4.77
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المسبب لمرض البياض الزغبي ]أ: حكامؿ الفطر؛ ب:  تراكيب الفطر .(2شكل )

االكياس االسبكرنجية؛ ج: االكياس االسبكرانجية عمى الحامؿ الثانكم؛ د: أكياس 
  اسبكرانجية[

 
 مكاصفات الفطر المسبب لمرض البياض الزغبى عمى العنب .(2جدول)
 وقياسات وصف التركيب

 غير مقسـ الشكؿ ىيفا
 ميكركميتر 7.2 السمؾ

 ليمكني الشكؿ االكياس االسبكرانجية
 ميكركميتر  1.05±  14.75 القطر

 حامؿ 17-12 عدد/ الثغر الحامؿ االسبكرنجى
عدد االكياس 

 /الحامؿ
 كيس 14-20

 1.8±  4.73بمتكسط  8.21 -3.25 القطر
 ميكركميتر

 ميكركميتر 4.77 القطر فرع الثانكل
 

 المناقشة
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األكراؽ المصابة عمى شكؿ بقع صفراء باىتة زيتيو  ( اعراض عمى1يظير الشكؿ )

المظير في بداية االصابة غير محددة الحكاؼ ، محاطة بيالة صفراء، لتتحكؿ الى 
المكف البني المحمر، السطح السفمى نمكات زغبية )حكامؿ االسبكرانجية( تمتحـ البقع مع 

قيد الثمرية مائؿ لمزرقة بعضيا مككنة مساحات كبيرة تسقط عند اشتداد االصابة، العنا
جمدية مجعدة ثـ بنى ليذبؿ العنقكد تضمر حباتو، الثمار الحديثة يتحطـ الكمكركفيؿ 
كيختفى كتنيار الخاليا تتحكؿ لكف بنى، أما النمكات حديثة كالقمـ النامية يصبح لكنيا 

(، 18)( 2ابيض، بينما العناقيد الزىرية تتحكؿ الى لكف اصفر ثـ بنى ثـ تجؼ بالكامؿ )
( التأثير السمبى لمفطر الممرض عمى االكراؽ، 1تظير نتائج الدراسة المبينة بالشكؿ )

حيث يشاىد بقع تغطى مساحات كبيرة مف الكرقة نتيجة االصابة كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
(، الذل اشار الى تناقص كمية الكمكركفيؿ )أ، ب كالكمى( كيزداد ىذا 15ما اكده )

انو يؤثر  الزغبيتعزل خطكرة مرض البياض الحساسة لممرض، التأثير في االصناؼ 
 فيلكنيا، نقص فى الحجـ كنقص  فيمباشر عمى المحصكؿ، فالعناقيد المصابة تتغير 

(، كما يؤخر تطكر العناقيد مسببا فقد المحصكؿ كيؤثر عمى 17عدد حبات العنقكد )
مف االختراؽ كتجرثـ  االستجابة لإلصابة في(، لفتح كغمؽ الثغكر دكر 20االنتاج )

حيث تكجد عالقة كطيدة بيف الخاليا الحارسة  Plasmopara viticola الفطر
حيث اربع ساعات ظالـ مع (، 13)كالممرض، كال يممس الممرض الخاليا الحارسة 

كجكد طبقة رقيقة مف الماء الناتج عف عممية النتح كافية إلحداث االصابة، كاف الثغكر 
لى قكل ميكانيكية ، اال اف الثغكر المغمقة يتـ استحثاثيا بكاسطة المفتكحة ال تحتاج ا

الفطريات البيضية التي تؤثر عمى كظائؼ الخاليا الحارسة مسببة فقد الماء كبالتالي تفتح 
، لنجاح االصابة تعتمد (7)الثغكر اك ينخفض الضغط بكاسطة خاليا البشرة المحيط بيا 

فالنبات متخصص كلو استجابة ، فاعية فى النباتعمى قكة الممص الختراؽ الكسائؿ الد
، العكامؿ البيئية ىي، العامؿ األساسي لتطكر المرض (11) عاليو لفرط الحساسية

(، اما الشتاء المعتدؿ الحرارة 22)يقضى الفطر الشتاء البارد عمى شكؿ الجراثيـ البيضية 
، إلنبات الجرثكمة البيضية تحتاج الى  لتعطى االسبكرنجيا ، ـ، 11عمى صكرة ميسميـك

ميكركميتر، اما الظركؼ  20-8يتغير حجميا حسب نسبة الرطكبة، فى الظركؼ الجافة 
ـ، كاالمطار عامؿ ميـ 20ميكركميتر، انتاج الجراثيـ السابحة عند  60الرطبة اكثر مف 

ـ(، 20%( كدافئ )98في انتشار ىذه الجراثيـ، تحتاج عممية التجرثـ الى جك رطب )
 (.13)يثبط ىذه العممية  كاف الضكء
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The recording of Dwony mildew disease in the grapevine 
.fields in several sites from the Green Mountain area 

 
N. A. Mohamed, Abdulkhalig Moftah and Mohamed A. M. Adam 

university,  Plant Protection department, Agriculture faculty, Omar Almukhtar
Libya.  -Elbieda 

This study was conducted during the agricultural season 2016 in 
the grape fields cultivated in the Green Mountain, In order to 
examine and identify the cause of the disease of downy mildew in 
the grape fields developing several sites in the mountain green, 
Samples were collected and examined, and collected samples of 
leaves and fruits affected, Was placed in a room moisture and 
after the incubation of the whole night has been sliced in the 
fungal growth and was in this study description of the causative 
under the microscope light, where recorded the thickness of 
mycelium 7.2 μm, And measuring the reproductive structures of 
the nurse in the form of aspirin bags ranging from 12 to 17 
micrometers at an average (14.5 micrometers) And measuring 
their sponges with a length of 3.25 - 5.4 micrometers at an 
average of 3.9 ± 0.8 μm, In this study, the follicular disease was 
recorded in the grape fields of Al-Iliyya, Sousse, Shehat, Masa, 
Al-Farida, The results of the statistical analysis indicate that there 
are significant differences between the sites, These differences 
were high between the months of the study, Where the month of 
September the highest rate of infection amounted to 24.9%, while 
the severity of injury was 9.44% in the middle area, This study is 
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a recording of the fungus Plasompara vitiocola on the leaves of 
grapes cultivated in several locations in Green Mountain. 
Key word: Dwony mildew disease, grapevine, the Green Mountain 
area, Plasompara vitiocola, Vitis vinifera 
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