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 /رابع وقاٌت        المحاظزة الثالثت                                                                                            أمزاض بساتٍه عملً

  iseasesDGrapeأمزاض العىب 

 

 w of GrapeDowny Milde   .مزض البٍاض الزغبً على العىب :-1

م 22-25لٔ دسعخ ؽشاسح هب ث٘ي ٗؾزبط الفطش الوسجت للوشض ا
0
هععععا صٗععععبدح الشغْثععععخ اّ الٌععععذٓ  ى ؽععععذّس   

 (Zoosporesالسبثؾخ )ا صبثخ ٗزْلف علٔ رْفش الوبء الالصم  ًزشبس ّإًجبد الغشاص٘ن الِذث٘خ 

 

   Plasmopara    viticola :         المسبب المزظً

   

ّشعكلِب ي٘عش هٌعز ن ح الٌوْ علٔ السطؼ العلْٕ لألّساق ثبُزخ هؾذّدصفشاء ثشكل ثما رجذأ اإلصبثخ  االعزاض :

،ؽ٘ش ٌٗوْ الغعض  الفطعشٕ )الوبلع٘لْ٘م( ثع٘ي  الٗعب العبنعل الٌجعبرٖ ، ّٗكعْى ّأؽغبهِب هخزلفخ ؽست شذح ا صبثخ

هوصبد راد أشكب  هخزلفخ ٗشللِب الٔ دا ل الخالٗب للؾصْ  علٔ الوْاد الغزان٘خ ، ّثزمعذم اإلصعبثخ رصعجؼ ُعزٍ 

ثٌ٘خ اللْى ّرسعجت هعْد الٌسع٘ظ الٌجعبرٖا ٗمبثعل الجمععخ علعٔ السعطؼ السعفلٖ لعألّساق ًوعْ صيجعٖ اثع٘ط العٔ الجما 

سهبدٕ اللْى ُّْ عجبسح عي الؾْاهل السجْساًغ٘خ ّالعلت السجْساًغ٘خ للوسجت الوشظٖ، ّالزٖ رخشط هي صغْس 

ّرسعمػ اّرصعبة األيصعبى الصعغ٘شح  ثِزا الوشض روْد األّساق اإلصبثخعٌذ اشزذاد ّالسطؼ السفلٖ لألّساقا 

وزيةىتهؤة الصعغ٘شح  عتؤدى  إلصاؤة إ ى ؤص  اؤف إل  ؤف الخعشاء ّالوؾبل٘ك فز ِش علِ٘ب ثما ثٌ٘خ راد ًوْ صيجٖ
 ي إل سمك عن إل  فع إل عةىيإ ويغطص إل ففع  مة عليه  ة نمو إل زغ ص  لفطف . وتدى  إلصاؤة إ ى ؤص تهؤوأل إل  ؤفع 

ح فزعزثل ّروعْد اّلعزلص رصعبة األصُعبس ّرعزثل ّرعزعفي اّلعذ رصعبة الضوعبس ّرصعبة األّساق الصعغ٘ش  .وموتهؤة

علٔ العٌمْد ًوعْ صيجعٖ ف٘زْلعف ععي الٌوعْ ّرصعجؼ الضوعبس دالٌعخ ّعبفعخ صعن رسعمػ   ٘ ِشالٌبظغخ ف شّ بصخ ي٘

 ف نةهئإ من تأثيف إل مفض علؤص إل زؤزإل ئومعظم إل خسةا لن رسمػ فسْف رجمٔ صغ٘شح الؾغن ّلل٘لخ العص٘ش  ّإرا
إل خضفيإ و يس عن إل عفن إل م ةهف  لثمؤةف وىاإل اةنؤا إلصاؤة إ علؤص إل وفإلي خفيفؤإ اؤةن إل ضؤفف  لؤي إ ا  مؤة ىاإل 
اةنا إلصاة إ هىيىة  إن  غلب إل وفإلي تموا و اإل تقل اميإ إل موإلى إل غاإلئيإ إل تي تختزن  ي إل ن ةا ويسؤ ب ذؤاإل 

س إ إل ساف عن إل معتةى  ي إل ثمةف إل مأخواة من ن ةتؤةا ضعفةإ عةمةإ  ه خاواةإ ىاإل تاففا إلصاة إ سنويةإ وتقل ن
      .ماة إ

            
 للورقت سفلًعزاض على السطح الاأل                                       للورقت األعزاض على السطح العلوي                                  

 

           
 الثمارض على األعزا                                                    األعزاض على األغصان الصغٍزة  والمحالٍق       
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 :ممٍزاث الفطز

 ّثذّسُب رزفشع رفشععبد هزعبهعذح أؽبدٗخ٘خ رفشعبد اًغرزفشع الؾْاهل السجْس، الج٘ع٘خ ُّْ هي الفطشٗبد          

العلععت السععجْساًغ٘خ اّ الكًْ٘ذٗععخ الزععٖ رٌشععي علِ٘ععب  Sterigmataرً٘جععبد  3-2علِ٘ععب رؾوععل رٌزِععٖ ثٌِبٗععبد رمشٗجععب 

ُّعٖ هصعذس اإلصعبثخ ُّعزٍ روضعل الطعْس الالعٌسعٖ  لعألّساقي صغعْس السعطؼ السعفلٖ ، رخعشط هعالج٘عبّٗخ الشكل 

لًْ٘ب ّاألًضشٗذٗب ّالٌبرظ هي ارؾبد ا ّ Oospore)،ّفٖ ًِبٗخ الوْلن ٗزكْى السجْسالغٌسٖ )الضبًْٗخ  ال  الوْلن 

  للوشض األّل٘خّٗعزجش هصذس اإلصبثخ ّٗكْى همبّم لل شّف ي٘ش الوالنوخ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Powdery Mildew of Grapesالعىب  ىمزض البٍاض الذقٍقً عل-2

روضل ّ العٌت الوضسّعخ ا أصٌبفالعٌت فٖ العشاقا ٗص٘ت عو٘ا  أشغبسالوِوخ علٔ  األهشاضُّْ هي       

لٔ الشين هي اى الفطش ٗوكي اى عال شّف الوالنوخ لؾذّس اإلصبثخا% 00ّسغْثخ عبل٘خ  م  25ْدسعخ  ؽشاسح 

م 32-6ؽشاسح هب ث٘ي  ٌٗوْ ثذسعخ
0
 

   Uncinula   necator: المسبب المزظً

 

 :األعزاض 

ؽ٘ش ر ِش ثما ثِ٘ئخ هسؾْق )غؾٌٖ٘( اث٘ط اللْى  علٔ ٗصبة الٌجبد ثِزا الوشض عبدح ثعذ عمذ الضوبس ،       

لضش ّظْؽبً علٔ علٔ السطؼ العلْٕ ّالسفلٖ هعبً ّلكٌِب ركْى أ ِشرأّ ألًسغخ الٌجبربد الؾذٗضخ السطؼ العلْٕ 

، ُّزا الوسؾْق الجبّدسٕ ُْ عجبسح عي هبٗس٘لْ٘م الجما لزشول هع ن لطؼ الْسلخ ُزٍ رزسا ، السطؼ العلْٕا

الفطش الزٕ ٌٗوْ  بسع٘ب علٔ لطؼ العبنل صن ٗمْم ثئسلب  هوصبد الٔ  الٗب الجششح للؾصْ  علٔ الغزاء ُّزا 

ّثزمذم اإلصبثخ ٗي ز لْى لزعن هسبؽخ الجش شّف الوالنوخ ّ روزذ ُزٍ الجما فٖ ال  ٗعٌٖ أى الزطفل  بسعٖ

األًسغخ الوصبثخ ثبلزؾْ  إلٔ الجٌٖ ًز٘غخ لوْد األًسغخ ؽزٔ ٗعن لطؼ الْسلخ للِب، ّ رو٘ل األّساق فٖ ؽبلخ 

،ّر ِش األعشاض أٗعب  اإلصبثخ الشذٗذح لاللزْاء إلٔ أعلٔ ٌّٗزِٔ األهش ثزثْ  األّساق ّعفبفِب ّرسبلطِبا

رمذم اإلصبثخ ٗزؾْ  لْى الجما هي األث٘ط الٔ الجٌٖ، ّإرا أص٘جذ العٌبل٘ذ  الؾْالك ّاأليصبى ، ّعٌذ علٔ
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ؤدٕ إلٔ رْلف ًوُْب رلضوبس ؽذٗضخ العمذ )الؾصشم( االضُشٗخ فئًِب رزثل ّرزسبلػ ّ  رعمذ الضوبسا أهب إرا أص٘جذ 

إرا أص٘جذ الضوبس ُّٖ فٖ غْس ّ ،رزشٍْ ّرزشمك  ر ِش علِ٘ب ثما فلٌ٘٘خ صنّ، ّ رغط٘زِب ثطجمخ ث٘عبء سهبدٗخ

 هزمذم فئًِب رٌوْ ًوْاً ي٘ش هٌز وبً ّرغف ّري ز لًْبً ثٌٖ هسْد

          
 

 : ممٍزاث الفطز
 أل٘عبطصوشٗعخ هغلمعخ رؾعْٕ ععذح  أعسعبمُّْ هي الفطشٗبد الك٘س٘خ )ا لك٘خ( ،ٗزكبصش الفطش عٌسع٘ب ثزكعْٗي        

الطعْس الالعٌسعٖ فِعْ  أهبراد ًِبٗبد هلزفخ  طبف٘خ الشكلا ألضوشٕثذا لِب لجْساد ل٘س٘خ ، ّركْى صّانذ الغسن 

ّالزٕ ٗزكْى هي هبٗسلْ٘م همسعن ٗؾعْٕ علعٔ لعجْساد لًْ٘ذٗعخ ثِ٘ئعخ لاللعل هؾوْلعخ  Oidiumالٌبلص  الطْس

 لص٘شح ّهٌزفخخا لًْ٘ذٗخعلٔ لوخ ؽْاهل 
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 Root Knot مزض تعقذ الجذور الىٍماتودي فً العىب -3

 صْ ُّْ هشض هِن ٗشزذ ظِْسٍ فٖ األساظٖ الشهل٘خ الخف٘فخ ّٗؤدٕ الٔ للخ الوؾ

  

   Meloidogyne  incognita   ّ Meloidogyne  Javanica دٗذاى العمذ الغزسٗخ:   المسبب المزظً

 

ثشعكل عمعذ هخزلفعخ األؽغعبم هعا ركعْى رفشععبد  أّسام:  ر ِش األعشاض علٔ الوغوْع الغزسٕ ثِ٘ئعخ األعزاض

األّساق ّظععف    اصعفشاس ّرثعْثشعكل عبًج٘خ عزسٗخ لض٘فخ  ، إهب علٔ الوغوعْع الخععشٕ فز ِعش األععشاض 

 ّرمضم الكشهخ

              
 

 

 ممٍزاث المسبب المزظً)الىٍماتودا(:  

         

ْدا العمعذ الغزسٗعخ ،فبلعزلْس  ٘ط٘عخ الشعكل ،ٗجلعا غْلِعب رزوبٗض الزلْس ّاإلًبس الجبلغخ هْسفْلْع٘ب ثسعِْلخ لٌ٘وعبر

- 4ا0ه٘كشّى ،إهب األًضٔ فزكْى لوضشٗخ الشكل راد عٌك غْٗل ،ٗجلا غْلِعب     36 -30هلن ّلطشُب  5ا1-2ا1

اأهب ال٘شلخ فزوش ثيسثعخ اًسال بد ؽزعٔ ّصعْلِب العٔ غعْس الجبلغعخ ّععبدح ٗؾعذس  25ا0-32ا0ّلطشُب هلن  3ا1

ُععْ الطععْس الوعععذٕ المععبدس علععٔ Juvenile  (J2)ّ  دا ععل الج٘عععخ ، ّٗكععْى الطععْس ال٘شلععٖ الضععبًٖا ًسععالؿ األ

 إؽذاس اإلصبثخ ثبلٌجبد

 

 
 

 للىٍماتودااألوثى البالغت            الطور الٍزقً الثاوً المعذي                      بٍط الىٍماتودا                             

Juvenile  (J2) 
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  Grape Vine Fan Leaf     ىبمزض الورقت المزوحٍت فً الع-4

هي أُن األهشاض الفبٗشّل٘خ الزٖ رص٘ت العٌت فٖ العذٗذ هي دّ  العبلن ّهٌِب العشاق ّالزٕ ٗسجت         

  سبنش الزصبدٗخ لج٘شح فٖ إًزبع٘زَ ّلذ ٗؤدٕ أؽ٘بًب إلٔ هْرَا

 

 Grape Vine Fan Leaf Virus (GVFLV) الْسلخ الوشّؽ٘خ  ف٘شّط:  المسبب المزظً

 

 : األعزاض

 ر ِش أّلٔ األعشاض علٔ الٌوْاد الؾذٗضخ ؽ٘ش رجذّ شذٗذح الزمضم ها لصش فٖ الساله٘بدا -

ثعذ رلص ٗكْى الٌوْ هزعشعب ها رعخن الجشاعن الوْعْدح علٔ العمذ ، أهب األّساق فزكْى صغ٘شح الؾغن لبنوخ  -

ثيّساق الٌجبربد السل٘وخ ، ّركْى الضاّٗخ  ّراد ؽْاف هسٌٌخ رسٌٌب عو٘مب ّلوخ الٌصل هذثجخ ّألضش غْ  همبسًخ

الوؾصْسح ث٘ي العشّق الغبًج٘خ ّالعشق الشن٘سٖ ؽبدح  بصخ عٌذ لبعذح الْسلخ ُّزا ٗعطٖ الْسلخ الوصبثخ  

 شكل الوشّؽخ ال٘ذّٗخ ًصف الوفزْؽخ ّهي ٌُب رن اشزمبق الن الوشضا

زو٘ض ثؾجبد لج٘شح هٌزششح ث٘ي ؽجبد صغ٘شح ها لزلص ٗسجت الوشض للخ فٖ عمذ الضوبس ، ّٗي ز العٌمْد شكال ٗ -

 ًمصبى لج٘ش فٖ إًزبع٘خ الؾبصلا

 

    
 

 
 

                                                                                       

  :والىاقلالفٍزوس ممٍزاث 

ُْ ًْع  الف٘شّطفٖ الزشثخ ٌّٗزمل ه٘كبً٘ك٘ب ثبلعصبسح الٌجبر٘خ ، ّالٌبلل الوِن لِزا  لشّٕ ْٗعذ ف٘شّطُّْ     

ً شا ألًِب رع٘ش فٖ الزشثخ    Xiphinema indexهي الذٗذاى الضعجبً٘خ )الٌ٘وبرْدا( ُّٖ الٌ٘وبرْدا الخٌغشٗخ  

 اب علِ٘ب هي الٌجبربد الوصبثخ الٔ الٌجبربد السل٘وخ أصٌبء رغزِٗ الف٘شّطفزمْم ثٌمل 
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 الىٍماتودا الخىجزٌت  على جذور الىباث                     الىٍماتودا الخىجزٌت  )الحظ شكل الزمح(                             

 
 

 

 

 

 

 

  :فً العىب مزض التذرن التاجً-5

سمص ذاإل إل مفض  ة تىفن إل تةزي  ن إل ىفنةا  ي إل وفإلم اثيفإلإ مةتتاون  ي منطقإ إل تةج  لهزيفإلا وإل هت ا       
 إل ماة إ 

 من إل مفإلض إل  اتيفيإ       Agrobacterium  tumefaciens        المسبب المزظً 

 

الزٕ  Endol acetic acid ى عذ ؽذّس اإلصبثخ ّد ْ  الجكز٘شٗب أًسغخ الٌجبد رفشص الجكز٘شٗب ُشهْ : األعزاض

 .ام أّ الزذسًبدّركْٗي األّس ِباًمسبهلشعخ ف٘ؤدٕ الٔ صٗبدح فٖ ٗؤدٕ إلٔ رِ٘ظ الخالٗب الجشاًك٘و٘خ 

 ًزفب بد ، ّلذ ركْى االسبق ر ِش األعشاض علٔ شكل ًوْاد صانذح ّعلٔ شكل اًزفبؿ ي٘ش هٌز ن فٖ ًس٘ظ      

فٖ أّ  األهش ث٘عبء يبلجبً صن ٗغوك ذسًبد ّركْى األّسام أّ الز ،عي الٌجبد اصالزِب ثسِْلخ ّفصلِب لفٌغ٘خ ٗوكي ا

 .لًِْب رذسٗغ٘بً 

 ِش أٗعبً علٔ األفشع رثبلمشة هي لطؼ الزشثخ ّلكٌِب ٗوكي أى  ٘مبىد عبدح علٔ الغزّس ّالس ِش الذسًبر      

 االعٌتافشع لن عي لطؼ الزشثخ ّٗ ِش رلص ثْظْػ  150ّأعٌبق األّساق ّعلٔ اسرفبع ٗضٗذ علٔ 
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   ممٍزاث البكتٍزٌا   

لطج٘خ ، رمعٖ فزشح الزشز٘خ فٖ الزشثخ ّعٌذ صساعخ ألْاغ  4 -2عصْٗخ،لبلجخ لصجغخ لشام  ّراد        

الٌجبربد الؾسبلخ   رذ ل الجكز٘شٗب عي غشٗك الغزّس هي  ال  الغشّػ الٌبرغخ هي العول٘بد الضساع٘خ اّ الزطع٘ن 

اّ الؾششادا عٌذ د ْ  الجكزشٗب إلٔ العبنل عي غشٗك الغشّػ الؾذٗضخ رفشص هبدح هِ٘غخ فززِ٘ظ الخالٗب ّري ز 

ًمسبم السشٗا األهش الزٕ ٗؤدٕ إلٔ صٗبدح عذد الخالٗب ّص ٗبدح ؽغوِب  فزعغػ علٔ الخالٗب العبدٗخ ّاألًسغخ ثب 

العبدٗخ الوؾ٘طخ ثِب ّرشُِْب ٌّٗزظ عي ظغػ الخالٗب علٔ األّع٘خ الخشج٘خ إلٔ إعبلخ ّصْ  الوبء ّالوْاد 

مذم الزذسًبد ثبلعوش رزخشت أًسغزِب ّرصجؼ لبل٘خا الغزان٘خ إلٔ األعضاء العلْٗخ هي الٌجبد ا لوب أًَ عٌذهب رز

 هبرا؟ ----------عيلزا فئى رذُْس ّهْد الٌجبد ٌٗشي  .ّثبلزبلٖ رزخشت األّع٘خ الٌبللخ

 .أًسغخ الزذسى رشكل عبنمبً ه٘كبً٘ك٘بً ٗمف أهبم اًزمب  العصبسح1 -

 .ثشكل لج٘ش رخزضى الزذسًبد الوْاد الكشثُْ٘ذسار٘خ 2 - 

ّٗمل إًزبعِب ّرصفش أّسالِب  ح عبهخ أى الٌجبربد الوصبثخ رصجؼ ي٘ش لبدسح علٔ الٌوْ ثشكل ع٘ذّثصْس     

 .ي٘ش الوٌبلجخ ّ بصخ أظشاس الشزبء ّرصجؼ ألضش ؽسبل٘خ لل شّف الغْٗخ

 


