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الملخص/
استهدفت الدراسة اختبار حساسية أصناف من الشعير لإلصاةة ةاألمرا

الفطرية تحت ظروف محطة الصفصاف التاةعة

لمركز البحوث الزراعية والحيوانية ،طبقت التجرةة خالل الموسم الزراعي  2112-2112م ،ةزراعة خمس عشر صنف،
وجمعت النباتات من القطاعات التجريبية خالل مرحلتي (اإلسبال والطور العجيني) ونقلت الى معمل أمرا

النبات الكائن

ةقسم وقاية النبات-كلية الزراعة ،جامعة عمر المختار البيضاء ،ليبيا .ةينت نتائج المسح الحقلي تسجيل ستة أمرا
على هذه األصناف ةنسب متفاوتة شملت الصدأ البرتقالي ،الصدأ األصفر (المخطط) ،صدأ الساق ،ومر
البيا

ولسعة الورقة ،وسجل نسبة إصاةة جميع األصناف ةمر

كان أعلى شدة إصاةة ةهذا المر

فطرية

التفحم السائب،

الصدأ البرتقالي تراوحت ما ةين  ،%111-68.26ةينما

على الصنف تاريدة حمراء حيث ةلغت .%62.8

الكلمات الدالة :المسح الحقلي ،أمرا

الشعير الفطرية ،محطة الصفصاف ،الجبل األخضر

المقدمة /
يعد الشعير (  ) Hordum vulgare Lمن محاصيل
العائلة النجيلية ( )35ذات االهمية االقتصادية عالميا،

حيث يحتل المرتبة الراةعة ةعد القمح و األرز و الذرة و
ذلك من حيث اإلنتاجية و المساحة المزروعة ( ،12 ،11
 ،) 82و التي تصل إلى حوالي  13112282هكتار ةكمية
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الدقيقي ،صدأ الورقة ،تفحم

إنتاج  181112832طن متري ةمتوسط إنتاج 2.33

الرئيسية في أستراليا البيا

طن/هـ ( .)34أصبح الشعير يتصدر المرتبة األولى من

مغطي ،تخطيط الشعير ،اللسعة وتبقع السبتوري).)23

ةين محاصيل الحبوب المزروعة في ليبيا حيث تصل

ةشكل عام تعد األصداء (صدأ الورقة ،صدأ الساق ،الصدأ

متوسط معدالت اإلنتاج الى  1.9طن/ه للنظام المطري و

الدقيقي من

المخطط) ةاإلضافة اللسعة ،اللطخة والبيا

 2.29طن للنظام المروي ويرجع السبب في ذلك لتكيفه

األمرا

مع كل الظروف البيئية السائدة في مناطق اإلنتاج المختلفة

اإلنتاجية تصل الى  % 61في حالة اإلصاةة ةصدأ

( .)10وتعتبر منطقة الجبل األخضر من أهم مناطق إنتاج

المخطط وتزداد النسبة الى  %21عند اإلصاةة ةصدأ

الحبوب في ليبيا حيث تبلغ متوسط المساحة المزروعة منه

األوراق و تؤثر على جودة الحبوب عند ازدياد شدة

سنويا ما يزيد عن  221ألف هكتار ةاعتباره المحصول

المر

التي لها تأثير على كل

الوحيد المفضل عن القمح ألهميته في األعالف ( ،)1كما

أصناف الشعير المختبرة وسبب خفض في كمية المحصول

يدخل في ةعض الصناعات الغذائية ( .)28يصاب الشعير

التي

ةالعديد من األمرا

الفطرية من أهمها أمرا

التي تعد من اكثر أمرا

التفحمات

الرئيسية للشعير ،فاألصداء تسبب خسائر في

( )81و من األمرا

الصدأ األصفر ( ،)26من أهم األمرا

هو مر

ينجم عنها أيضا انخفا

في اإلنتاجية وخسائر سنوية هي

دول العالم الثالث و ذلك العتماد

اللطخة ،الصدأ البني ،الصدأ األصفر( .)81وقد سجلت

المزارع على البذور المخزنة في األعوام الساةقة ( )8إال

التفحم السائب،

أن خطر هذا المر

حساسية أصناف ريحان و األريل لمر

أخذ في التناقص في السنوات

و عدم حساسيتها للتفحم المغطى ( ،)1ةينما سجل ()2

األخيرة في ةعض األقطار ةسبب التداةير التي تتخذ في

التفحم السائب في حقول الشعير ةالجبل األخضر،

مكافحته (  .)6و يصاب الشعير ةمر
والبيا

الدقيقي

و ظهر على الشعير ةمنطقة الحمامة ،الوسيطة والبيضاء

الزغبي و ينجم عنهما خسائر فادحة في اإلنتاجية

صدأ البرتقالي  ،Puccinia coronutaتبقع األصفر

فطرية أخرى مثل التبقع

تبقع

( )81،22،21،3و أمرا

البيا

أمرا

الشبكي ،تبقع االوراق ،التبقع السبتوري ،اللسعة ،صدأ

reaentis

الهلمنثوسبوريم  ،cochlioboues sativeالبيا

الساق ،صدأ الورقة ،لفحة الرأس ،األرجوت والنقطة

الدقيقى

الوةائية

seceli

السوداء ( .)21تعتبر التبقعات من األمرا

tritici-

،Pyrenophera

graminia

،Erysiphe

،Rhynchosporium

تفحم

اللسعة
Ustilago

الواسعة االنتشار على مستوى العالم ينتج عنها نقص في

 ،hordeiتبقع سبتوري  ،septoria triticiالصدأ

اإلنتاجية قد يصل الى مليارات الدوالرات و تشمل هذه

األسود  ،Puccinia graminia F. sp hordeiالصدأ

تبقع الهلمنثسبوري و السبتوري و الشبكي و

البرتقالي  ،P. recondite f sp hordeiالصدأ األصفر

تبقع الورقة االلترناري و التخطط المتوازي و السفعة

(المخطط)  ،P. striformis f sp hordeiتفحم مغطى

( ،)22،21تعود وةائية هذه األمرا

ةسبب مالئمة

 ،Ustilago hordeiتفحم السائب  U. nudaوتفحم

الظروف البيئية لها ،حيث سجلت أمرا

تسبب نقص

لولبي  .)2( U. cigropyriتعد المكافحة الوراثية في

حاد في اإلنتاجية وهى التبقعات والسعفة في حقول الشعير

النبات هدفا مهما في استنباط األصناف و يمكن إعتبارها

التبقع الشبكي

شكالً رئيسيا ً من أشكال السيطرة على اآلفات .حيث ان

الشعير

انتاج محاصيل مقاومة لآلفات تعتبر من أرخص السبل

األمرا

المزروعة في شمال سوريا ( ،)9ومر

للشعير في الشمال التونسي ( .)28من أمرا
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وليس لها أضرار ةيئية جانبية و ال تحتاج إلى أي عمل

المختار ،حيث كان القوام طيني (الرمل  ،%19.3السلت

إضافي من قبل المزارع للسيطرة على االفة و ذلك لكونه

 , %88.1الطين  ، )32.6المادة العضوية pH %2.13

عند ظهوره و ال

 2.2ومعامل التوصيل الكهرةائي  1.1مليسيمنز/سم.

تضيف تكاليف انتاج او اتخاذ قرارات معينة لمكافحة االفة

صممت التجرةة ةالقطاعات كاملة العشوائية واجري

( ،)2لذا يهدف البحث لتقييم خمس عشر صنفا ً من الشعير

المسح الميداني لعدد  31قطعة تجريبية مزروع ةها 11

الفطرية في منطقة

صنف من الشعير (ةمعدل  8مكررات لكل صنف) ،سجلت

جاهزا ةصورة دائمة لمقاومة المر

للتعرف على مدى حساسيتها لألمرا

األمرا

الصفصاف.

وفقا لطريقة ( ،)12ةالفحص المباشر للمجموع

الخضري ،تم التعرف على األمرا

مواد وطرق البحث /

الفطرية حسب

أعراضها الظاهرة ،وقدرت نسبة اإلصاةة لكل مر

من

نفذت التجرةة الحقلية في محطة الصفصاف التاةعة لمركز

خالل المعادلة [(عدد النباتات المصاةة /العدد الكلى

البحوث الزراعية و الحيوانية الواقعة في  °21 ´23شماالً,

للنباتات العينة) * ،]111وتم قياس شدة اإلصاةة وأصناف

 °82 ´21شرقاً ,و يبلغ ارتفاعها 112متر فوق سطح

الشعير ةالتبقعات على األوراق وفقا لمقياس الذي ذكره (

البحر  .قدرت ةعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية

. (12

للترةة في قسم الترةة والمياه -كلية زراعة جامعة عمر

شكل ( .)1موقع الدراسة مبين محطة الصفصاف
الدقيقي ،وةينت النتائج جدول ( )2ظهور اإلصاةة على

النتائج /
أهم األمرا

النباتية المسجلة على الشعير :تشير نتائج

الدراسة المبينة ةالشكل ( )2الى تسجيل ستة أمرا
نباتية على اصناف الشعير المختبرة ،شملت األصداء:
الصدأ البرتقالي ،الصدأ األصفر(المخطط) وصدأ الساق
ةاإلضافة الى مر

التفحم السائب واللسعة والبيا

جميع األصناف ةنسب متفاوتة عند أخذ النتائج (القراءة
األولى والقراءة الثانية) ،حيث ظهر تباين ةين األصناف
في نسب اإلصاةة وشدتها ،وسجل تزايد معنوي في
القراءة الثانية عن القراءة االولى حيث ارتفع نسب
اإلصاةة طرديا في جميع األصناف ،والجدير ةالمالحظة
ان نسب اإلصاةة تراوحت ةين  111-91لجميع
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األصناف عدا صنف الريحان يليه مبشر  2ومن ثم

نسبتها ما ةين  %22-%23لكل من مبشر  ،3مبشر،2

صفيت  )%28.2 ، %22.8 ، %68.9 ( 68على

صفيت  61وصفيت  68في حين ةلغت شدة اإلصاةة

التوالي .أما نتائج شدة اإلصاةة المبينة ةالجدول تراوحت

للصنف تاريدة حمراء  ،%89و أعلى شدة إصاةة سجلت

نسبتها ما ةين ،%13-%7وارتفعت ةحيث تروحت

على الصنف مبشر *2حيث وصل الى .%12.8

شكل ( .)2يوضح االعرا
وه :البيا

الظاهرة على اوراق الشعير( .أ :الصدأ البرتقالي ،ب :الصدأ المخطط ،ج :اللسعة ،د :التفحم

الدقيقي).
جدول ( .)1الظروف المناخية المقاسة لمحطة الصفصاف خالل فترة الدراسة
ةيانات مناخية لمنطقة الصفصاف*
كمية األمطار
درجة الحرارة
مم8
(م)
األشهر
السنة
71.1
19
اكتوةر
2017
83.2
15.8
نوفمبر
109.6
12.8
ديسمبر
64.6
11.9
يناير
2018
39.8
12.6
فبراير
44.9
16.3
مارس
7.2
18
اةريل
2.9
22.7
مايو
0.9
23.5
يونيو
*مصدر البيانات ()http://globalclimatemonitor.org/
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جدول ( .)2نسب وشدة اإلصاةة للتبقعات الظاهرة على األوراق لألصناف الشعير المزروعة في محطة الصفصاف
خالل الموسم الزراعة 2112-2112
الصنف
مبشر3
مبشر2
صفيت 61
األريل
صفيت 68
مبشر9
مبشر 1
صفيت 61
مبشر*2
ساسو
ريحان
أةوجداري
تاريدة حمراء
صفيت 12
مبشر *9

متوسط نسبة اإلصاةة
القراءة الثانية
القراءة االولى
97.50
75.21
78.29
68.38
100.00
77.43
100.00
62.53
83.70
78.99
96.30
93.79
100.00
49.19
95.13
53.76
90.00
72.47
100.00
59.17
63.86
58.69
97.50
52.53
100.00
76.57
100.00
76.90
100.00
70.24

متوسط شدة اإلصاةة
القراءة االولى
القراءة الثانية
24.306
42.598
27.797
52.396
28.829
44.794
14.767
48.965
25.811
61.775
11.238
46.935
8.314
51.442
11.010
70.786
12.227
52.286
11.462
79.438
12.280
32.610
7.302
50.486
39.657
68.333
8.561
44.918
7.397
28.667

اعلى نسبة لمر
أظهرت نتائج جدول ( )8حساسية كل األصناف المختبرة
لمر

صدأ البرتقالي ،يليه مر

اللسعة سجل على مبشر 3كانت 19.2

 %واقلها  %8.3على الصنف صفيت. 12

اللسعة التي ظهرت

أما نتائج شدة اإلصاةة ةينت تفاوت في نسب اإلصاةة

على  6أصناف نباتية هي (مبشر ،3مبشر 1ـ ،مبشر،*2

ةمر

الصدأ البرتقالي حيث كانت كل من صنف األريل،

ريحان ،أةوجداري و صفيت  )12في حين لم تصاب ةاقي

وصفيت  68و تاريدة الحمراء االعلى شدة (،%32

الصدأ المخطط سجل

 )%32،%82على التوالي ،ةينما األقل كانت مبشر *2و

على مبشر ،9مبشر ،*2ساسو ،ريحان و أةوجداري ،في

مبشر *9في حين تراوحت ةاقي النسب ةين ،%81-21

صدأ الساق على كل من مبشر،2

اللسعه على  6أصناف فقط كانت اعلى

األصناف ةها المر
حين سجل مر

 ،أما مر

مبشر *2و تاريدة حمراء ،ةينما مر

كما سجل مر

التفحم سجل على

شدة سجلت على مبشر 3و صفيت  %38( 12و)%31

الدقيقي لم يسجل اال

على التوالي ،ةينما مبشر 1ومبشر  % 2( 2و )%3على

على صنف مبشر .2وعند حساب نسبة اإلصاةة لكل

التوالي  ،في حين ةلغ صنف أةوجداري وصنف الريحان

مر

نباتي تباينت األصناف في هذه النسبة ،حيث تجاوز

الصدأ المخطط كان

مر

صدأ البرتقال  %61لجميع األصناف وكانت

الصنفين مبشر  9و أةوجداري أعلى شدة إصاةة تراوحت

مبشر ،3مبشر ،2مبشر *2و ريحان تتراوح النسبة -61

(% 86و )%26على التوالي  ،ةينما الباقي األصناف

 %61أما ةاقي األصناف تراوحت من  ،%111-21أما

المصاةة تراوحت ةين  .%21-%16وسجلت اإلصاةة

مبشر 3و مبشر  .1اما مر

البيا

( 21و )%26على التوالي .أما مر

ةمر
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ومبشر *2و تاريدة حمراء ةنسب  %12 ،%31و%62

ةنسب  ،%1 ±21في حين مر

على التوالي ،في حين سجل التفحم على مبشر 3ومبشر 1

فقط على مبشر  2ةنسبة .%31

جدول ( .)8متوسط نسبة اإلصاةة وشدتها لألمرا

الفطرية على أصناف الشعير المختبرة في الموسم الزراعي 2112-2112

الصدأ البرتقالي

السعه

صدأ المخطط

صدأ الساق

تفحم

مبشر3
مبشر2
صفيت 61
األريل
صفيت 68
مبشر9
مبشر 1
صفيت 61
مبشر*2
ساسو
ريحان
أةوجداري
تاريدة حمراء
صفيت 12
مبشر *9

22.9
23.4
26.6
32.7
38.7
25.2
25.9
29.9
17.3
31.6
21.8
26.7
42.1
24.7
17.2

43.4
2.9
4.0
26.0
20.0
40.0
-

البيا

مبشر3
مبشر2
صفيت 61
األريل
صفيت 68
مبشر9
مبشر 1
صفيت 61
مبشر*2
ساسو
ريحان
أةوجداري
تاريدة حمراء
صفيت 12
مبشر *9

65.4
62.5
100.0
100.0
100.0
90.0
89.5
100.0
60.9
91.3
65.2
89.3
80.0
96.6
100.0

19.2
5.3
4.3
13.0
7.1
3.4
-

نسبة األصاةة
29.2
10.0
21.7
8.7
8.7
21.7
3.6
20.0
شدة األصاةة
45.8
26.3
52.3
16.2
21.1
20.5
36.0
68.3
-

الدقيقي

الصنف

البيا

الدقيقي سجل

15.4
5.3
-

8.3
-

22.5
20.0
-

41.9
-

-
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وقاةلية األصناف لألصاةة أو مقاومتها ،وارجع أيضا

المناقشة /
أوضحت النتائج إلى أن أهم األمرا

المسجلة ةهذه

الدراسة هو صدأ البرتقالي ،اللسعة ،الصدأ األصفر
(المخطط) تتفق هذه النتائج مع ما ذكره ( )2و سجل مر
التفحم السائب على مبشر  1ومبشر  3و ةاقي األصناف لم
يظهر عليها أعرا

اإلصاةة ( )2تسجيل أمرا

مقاومة األصناف ةسبب تأثير درجة الحرارة والرطوةة
تلعب دور هام فى األصاةة حيث سجل إرتفاع فى الصدأ
البرتقالي  ،التفحم فى ةداية فصل الرةيع تحت ظروف
الجبل األخضر التميزة ةإرتفاع الرطوةة واعتدال الحرارة.

التفحم

نستنتج من الدراسة أن جميع أصناف الشعير لم تكن

،

الفطرية .وان هنالك تباين ةين هذه

ةمنطقة الجبل االخضر يؤكد انها ةيئة مالئمة للمر

مقاومة لألمرا

سجل أصناف ريحان و األريل حساسة للتفحم السائب،

األصناف في مقاومتها لألمرا

ومنيعة للتفحم المغطى ( ،)1وقد ظهرت أعرا

المقاومة حسب األصناف الشعير المزروعة وسلوك عزلة

األمرا

ةشكل واضح في مرحلتي اإلسبال والطور

الفطر الممر

الفطرية ،تتباين صفة

(.)9

العجيني مما يؤكد على مالئمة الظروف البيئية النتشار
هذه األمرا

 ،خاصة الحرارة والرطوةة النسبية

فارتفاعهما يالئم لتطور المسببات المرضية ( ،)11ةينت

المراجع /

النتائج إصاةة جميع األصناف المختبرة ةمر

الصدأ

 )0أةو ةكر عبد هللا عثمان ،هناء حسن محمد.9112 .

البرتقالي  ،وهذا ما اكده ( )2حيث ان مر

الصدأ

تقييم حساسية أصناف الشعير لإلصاةة ةمرضي

التي سجلت ةكل من الحمامة،

التفحم السائب والمغطى ضمن ظروف منطقة سبها

الوسيطة والبيضاء ،وذلك يرجع الى درجات الحرارة

في ليبيا دراسة أولية .مجلة جامعة سبها البحثة

المعتدلة في منطقة الجبل األخضر و الرطوةة العالية خالل

والتطبيقية .89 – 83 : )2( 7

البرتقالي من أهم األمرا

موسم نمو محصول الشعير (  )29كما يعزى إلى أن هذه

 )9الدهني ،محمد صدقي وعبد المجيد ةن سعد.0991 .

األصناف حساسة حيث تظهر النتائج تباين ةين األصناف

إصاةات فى نسب إصاةة الشعير لمر

التفحم

المزروعة في نسب اصاةتها وشدتها ( ،)22من جهة

السائب والمغطي .مجلة البحوث الزراعية.

أخرى فإن السعة من أمرا

الشعير الهامه ( ،)18وقد

 )3الزيات ،محمد محمود و محمد يعقوب يوسف.

منخفضة في كميتها

تفحم القمح و الشعير و تقدير

اظهرت النتائج أن ةاقي األمرا

نسبة اإلصاةة الى اختالف حساسية

ويعود انخفا
األصناف لألمرا
لهذه األمرا

وإلى العوامل البيئة غير المالئمة

.كما عزى ةوغندورة التباين ةين األصناف

 .0991حصر أمرا

الخسائر الناتجة عنها في الجمهورية العرةية الليبية –
مجلة البحوث الزراعية128-117:2.
 )1السيد هيثم ،كيال حامد ،جهور أحمد و ةاوم مايكل.

الى كمية الفينوالت ،واللجنين ،ونشاط األنزيمات كأنزيم

 .9119تحديد مورث المقاومة لمر

البولي فينول أكسيديز والبيروكسيديز ومحتواى هذه

الدقيقي والمؤشرات الدناوية

البيا

األصناف من السكريات المختزلة وغير المختزلة حيث

 )5الشريدي ،علي سالم ،أحمد محمد الزنتاني؛ سليمان

أكد على أن وجود عالقة ةين هذه المواد البيوكيميائية

السباعي ،حسن مهلهل وعبد السالم األصوغ.
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 .0999امكانية استخدام الشعير كمحصول ثنائي
الغر

في المناطق المروية في لبيبا .مجلة أةاء

لألةحاث الزراعية.6-1 :)1(2 ،

1975. Inheritance of
in

barley.I.

13) Ali. S. M.

resistance

Scald

Resistance of genes of group barly

 )6الشكري ،مهدي مجيد .0991 .مبادئ الفطريات و

cultivars. Australian Journal of

أمراضها النباتية ،منشورات جامعة الساةع من أةريل،

Agricultural Research 26: 243-250.

 811ص.

14) Cotterill, P. J., Rees, R.G., Platz,

 )9العذاري ،عدنان حسن محمد .0999 .أساسيات علم

G. J. and Dill-Macky, R. 1992.

الوراثة ‘ الطبعة الثالثة ،مديرية دار الكتب للطباعة و

Effects of leaf rust on selected

النشر ،جامعة الموصل 282 ،ص.

Ani-mal

 )2ةوغندورة ،عبد الخالق مفتاح عمر .9112 .تأثير

barleys.

Australian

Production Science, 32(6):747–51.

مستويات مختلفة من التسميد الحيوي والكيمياوي على

15) Czembor, J. and Czembor, H.

اإلصاةة الفطرية لبعض المحاصيل الحقلية في شعبية

2002. Selections from barley

الجبل االخضر .رسالة ماجستير ،قسم وقاية النبات،

landrace collected in Libya as new

كلية الزراعة جامعة عمر المختار ،البيضاء ،ليبيا.

sources of effective resistance to

عدد الصفحات .183

powdery mildew (Blumeria
التبقعات على

graminis f. sp. hordei). Rostlinna

 )9رمو ،آالن .9109 .حصر امرا

الشعير في شمال شرق سورية وتقييم حساسية ةعض

Vyroba, 48 (5):, 217-223.

أصناف الشعير لمر

سفعة الشعير Barely

Scald.المجلة األردنية في العلوم الز ا رعية 18
(128 -168: )2
)01

16) Dale R. W. Avrova, , A. Bingham,
I. J. Burnett, F. J. Fountaine, J.
Havis ,N. D Hoad S, P. Hughes,

فرج خميس مفتاح .9109 .تأثير إضافة

Looseley G., M. Oxley, S. J. P.

مخلفات الكرنب الطازج ومستويات النيتروجين على

Renwick A., Topp, C. F. E. and

نمو وإنتاج الشعير والحشائش المصاحبة تحت

Newton, A. C. 2012. Control of

ظروف مراوة والوسيطة ,رسالة ماجستير -كلية

foliar diseases in barley: towards an

الزراعة -جامعة عمر المختار.

integrated approach Eur J Plant

)00

كامل ،أحمد .0925 .ةرنامج تحسين الحبوب.

Pathol 133:33–73.

المركز الدولي للبحوث الزراعية فى المناطق الجافة.

17) Das, M. K., Griffey, C. A.,

الجمهورية العرةية السورية .عدد الصفحات .98

Baldwin, R. E., Waldenmaier, C.

وصفي ،عمادالدين .0991 .أساسيات أمرا

M., Vaughn, M. E., Price, A. M., et

)09

النبات والتقنية الحيوية .المكتبة األكاديمية القاهرة.
مصر ،ص .222-181

al. 2007. Host resistance and
rust

leaf

of

control

fungicide
101

المجلة الليبية لوقاية النبات؛ العدد (2019 )9

http://www.ljpp.org.ly

عبدالسيد وأخرون

Genetic and virulence diversity in

(Puccinia

Jordanian

of

(Hordeum vulgare) and effects on

Rhinchosporium secalis on barley.

grain yieldand yield components.

Arab Journal Plant Protection.23(2).

Crop Protection.; 26(9):1422–30.

field

population

23) Mougou-Hamdane, A., Touati, R.,

hordei)

in

barley

18) FAOSTAT. 2011. Global barley

R.,

production in 2009. Food and
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Barley Net Blotch in Tunisia: Areal
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distribution, forms and Molecular
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Faddaoui,

S.,

Garbouj,
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19) James, W. C. 1974. Assessment of
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2009. The Current and Potential
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Abstract \

Evaluation of barley varieties for resistance to fungal diseases
Al- under Al-Safsaf, Jabel Al-Akhdar conditions.
Asma A. Abdalsaid 1, Fatima Ardia, 1 Najwa M. Awad 1 and Noura A. Mohamed 2
[1] Agricultural Research Center, Al-baida, Libya.
[2] Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Omar Al-Mokhtar University, Albaida, Libya.
* Corresponding author E-mail: nwboshakoa@gmail.com (Noura A. Mohamed)

Abstract \
The study conducted to evaluate the sensitivity of fifteen barley varieties to the infection by
fungal diseases at Al-Safsaf station, Al-Jabel Al-Akhdar region , Libya. During the growing
season 2017-2018. The plants were collected from the experimental plots during the heading
and grain dough stages and transferred to plant disease laboratory in plant protection
Department/ Agriculture faculty Omar Al-Mukhtar University Al-Bayda, Libya. The results of
the study showed that six fungal diseases were recorded on these varieties with different severity
included leaf orange rust, yellow rust (stripe), stem rust, loose smut disease, powdery mildew
and leaf scald. The highest infection percentage in all the varieties with orange rust disease was
between 63.86-100, whereas the infection severity by this disease on Trade Hamra variety was
68.3%.
Key words: field survey, barley fungal diseases, Al-Safsaf station, Al-Jabel Al-Akhdar.
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