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 :املستخلص

في جميع أنحاء العالم ، وتعتبر زراعة الكروم (.Vitis spp)   يُزرع العنب

يعتبر مرض البياض الزغبى واحد  .ي العالمواحدة من الصناعات البستانية الرئيسية ف

والعديد من  Vitis viniferaمن أخطر األمراض لجميع أصناف العنب األوروبى 

. وهذا المرض مدمر لكرمات العنب في جميع Vitisأصناف الهجن البينية لجنس 

مناطق زراعة العنب في العالم حيثما تهطل األمطار في الربيع والصيف عند درجات 

 50درجة مئوية. ويمكن للبياض الزغبى أن يدمر بسهولة من  11أعلى من  حرارة

٪ من المحصول في موسم واحد عندما يكون الطقس مناسبًا وال يتم توفير 75إلى 

،  Plasmopara viticolaحماية مناسبة ضد المرض . تم جمع المسبب المرضى ، 

. وهو 1834يكية في عام ودراسته ألول مرة في شمال شرق الواليات المتحدة األمر

و  P1يتطلب نوعين من الميسليوم  الجسد )الثالوس(متباين  Oomyceteكائن بيضى 

P2 إجبارى التطفل ، وخيوطه الميسليومية غير مقسمة. تكاثر الجنسىلحدوث ال ،

يحدث تكاثره الالجنسي عن طريق تكوين األكياس االسبورانجية التي تخرج من 

سجة المصابة. األكياس االسبورانجية ينطلق منها جراثيم خالل ثغور وعديسات األن

 وعندما تصل األوراقهدبية سابحة يمكنها أن تخترق األنسجة السليمة عبر الثغور. 

يحدث التكاثر الجنسي من خالل اندماج الجاميطات المذكرة  إلى مرحلة الشيخوخة

نسي الجراثيم البيضية، بالجاميطات المؤنثة داخل أنسجة العائل. ينتج عن التكاثر الج

وهي الطور الساكن والذى يحافظ على بقاء الممرض على قيد الحياة. يعتبر شمال 

، وأدت الممارسات  P. viticolaشرق أمريكا هو الموطن األصلي للممرض 

أخرى الزراعية الخاطئة إلى انتشار كارثي للممرض فقد انتشر إلى أوروبا وبلدان 

مريكي المستوردة الستخدامها كأصول جذرية مقاومة مختلفة على عقل العنب األ
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تستعرض وتوضح هذه المقالة المرجعية المعارف الحالية   .الفللوكسرالحشرة من 

دورة المرض باإلضافة إلى  والتاريخية ألصل المرض وأعراضه ووسائل انتشاره 

المرض  ووبائيته. كما أن المعارف الحالية والتاريخية إلدارة وسائل السيطرة على

التى تشتمل على الممارسات الزراعية والمقاومة الوراثية والمكافحة الكيميائية 

 بالتفصيل قد نوقشت.

، الممارسات الزراعية، األصناف  Plasmopara viticola الكلمات المفتاحية:

 المقاومة، المكافحة الكيميائية

 

Abstract: 

The grapevine (Vitis spp.) has been cultivated all over the 

world and viticulture is one of the major horticultural industries 

of the world. Downy mildew is one of the most severe diseases 

of all cultivars of grapes in the species Vitis vinifera and many 

Vitis intraspecific hybrid cultivars. The disease is highly 

destructive of grapevines in all grape-growing areas of the world 

where there is spring and summer rainfall at temperatures above 

11°C. When the weather is favorable and no protection against 

the disease is provided, downy mildew can easily destroy 50 to 

75% of the crop in one season. The pathogen, Plasmopara 

viticola, was first collected and studied in the north-eastern USA 

in 1834. It is a heterothallic oomycete, obligate parasite and its 

mycelium is aseptate. Asexual reproduction occurs by the 

formation of sporangia which are produced through the stomata 

of infected organs. Sporangia release zoospores, which can 

penetrate the healthy tissues via the stomata. As the leaves 

senesce, sexual reproduction occurs through the fusion of 

antheridia and oogonia within the host tissue. The resulting 

sexual spore is an oospore, which is the survival and resting 

stage of the pathogen. Wrong agricultural practices have led to 

catastrophic dispersal of P. viticola, which is native to north-

eastern America, and it is generally accepted that the pathogen 

spread to Europe and other different countries on American 
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grapes imported for use as rootstocks resistant to phylloxera. 

This article review traces and demonstrates the current and 

historical knowledge of the disease origin, symptoms, means of 

dispersal as well as disease cycle and epidemiology. Also, 

current and historical knowledge of disease management 

includes cultural practices, genetic resistance and chemical 

control in detail have been discussed. 

Keywords: Plasmopara viticola, Cultural practices, Resistant 

Cultivars, Chemical control 

 Introductionمقدمة: 

يعد العنب واحد من أكثر محاصيل الفاكهة التى تزرع في العالم حيث تزيد 

و لزراعته أهمية   (OIV, 2018)مليون هكتار  7.5المساحة المنزرعة به عن 

كبيرة في أوروبا ، أمريكا الشمالية والجنوبية ، جنوب أفريقيا ، أستراليا ، مصر 

يتم إستخدام العنب في إنتاج النبيذ، البراندي ، أو  والعديد من الدول العربية.

 المشروبات غير المخمرة ويتم تناوله طازجا أو مجففا كالزبيب.

ُجمعت عينات من الكرمات المصابة بمرض البياض الزغبى وتم دراستها 

فى الشمال الشرقى من  1834 عام  Schweinitzللمرة األولى بواسطة العالم 

ثم بدأ المرض فى اإلنتشار حتى صار مدمًرا للغاية في جميع  ، الواليات المتحدة

مناطق زراعة العنب في العالم حيثما توجد أمطار ربيعية وصيفية أثناء موسم النمو 

درجة مئوية )مثل أوروبا ،  11الخضرى لكروم العنب عند درجات حرارة أعلى من 

أمريكا الشمالية ، وشرق جنوب أفريقيا ، البرازيل ، األرجنتين، الجزء الشرقي من 

أستراليا ، نيوزيلندا ، الصين ، الهند واليابان( حيث أن الفطر الممرض يهاجم كل 

وينتشر المرض   1922األجزاء الخضراء من الكرمة. سجل المرض فى مصر عام 

بالعراق فىى المناطق ذات الرطوبة المرتفعة والحرارة المنخفضة كما يوجد المرض 

السعودية ، األردن ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، ليبيا ، وتونس ، أيضا فى اليمن ، 

(. ويمكن أن تصل Anon., 2018؛  1997العروسى وسالم الجزائر والمغرب )

٪ إذا لم يتم مكافحة  75-50خسائر المحصول بسهولة في بعض السنوات إلى 

كن أن . يم)Agrios, 2005(المرض خالل فترة الطقس المالئم لحدوثه وإنتشاره 

تؤدي العدوى المبكرة للعناقيد الصغيرة إلى خسارة كبيرة في المحصول. من ناحية 

كما فى مناخ شمال شيلى و وسط   أخرى، فإن غياب األمطار فى الربيع والصيف

كاليفورنيا و جنوب مصر و غرب استراليا وأفغانستان يؤدى إلى الحد كثيرا من 

وكذلك يؤدى   .)et al.,x Wilco  2015( إنتشار المرض وخطورته الشديدة 
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الرطوبة النسبية  ارتفاع  درجة الحرارة خالل الربيع فى مناطق إنتاج العنب منخفضة

إلى الحد من إنتشار المرض. يُحدث المسبب المرضى خسارة مباشرة فى المحصول 

بتسببه فى عفن النورات الزهرية والعناقيد. بينما تنتج الخسائر غير المباشرة عن 

قط أوراق العنب قبل األوان بسبب إصابة األوراق. ويعتبر تساقط أوراق العنب تسا

من المشاكل الخطيرة حيث يهيىء  كرمات  premature defoliationقبل األوان 

ألضرار الشتاء مما يؤدى إلى تأخير نضج الثمار  predisposes the vineالعنب 

 وقلة تفتح البراعم فى الموسم الجديد.

التى تتغذى  Phylloxeraة للسيطرة على حشرة مّن الفللوكسرا وفي محاول

مقاومة لمّن  rootstocksعلى جذور العنب تم إستيراد اصول عنب جذرية 

. في نفس الوقت، تم تسرب 1878الفللوكسرا  إلى أوروبا من أمريكا الشمالية في عام 

م مالحظته ألول وت  العامل الممرض للبياض الزغبى فى العنب بدون قصد إلى فرنسا

، على األرجح دخل  (Viala,1893) 1878مرة فى فرنسا فى سبتمبر عام 

الممرض كجراثيم بيضية داخل اصول العنب الجذرية المستوردة، وانتشر على نطاق 

 Vitis viniferaواسع في جميع أنحاء أوروبا وسبب خسائر فادحة للعنب األوروبي، 

مرض بالمقارنة مع أصناف العنب األمريكية ، حيث أنه أكثر قابلية لإلصابة بال

 .V) المزروعة وهجن العنب الفرنسية التي أُنتجت بالتهجين مع األنواع األمريكية 

labrusca X V. vinifera hybrids)    حيث أن هجن العنب الفرنسية إلى حد ما

 intermediate in susceptibility (Boso etمتوسطة القابلية لحدوث اإلصابة 

al., 2014) كذلك يهاجم هذا المسبب المرضى جميع األنواع الشائعة من األعناب  .

ويهاجم  أيًضا عددًا من األجناس المرتبطة بجنس (.  .Vitis sppالمنزرعة والبّرية )

Vitis  في عائلةVitaceae  ولكن اإلصابه فى العوائل البرية ليست معنوية لنمو ،

 (. Renfro & Bhat, 1981عة )وظهور المرض كما باألصناف المزرو

ألول مرة مزيج بوردو  Millardet ، استخدم العالم   1885في عام 

للسيطرة على البياض الزغبى. ويقال إن أحد المزارعين قام بتطبيق هذا الخليط من 

كبريتات النحاس والجير الحى إلنتاج بقايا كيميائية على العنب على طول الطريق 

الشاملة إلى تطوير مزيج  Millardetارة. أدت اختبارات لردع السارقين من الم

Bordeaux  كأول مادة كيميائية تستخدم على نطاق واسع لحماية النباتات من

اإلصابات الفطرية. وقد تمت ترجمة وصفه لهذا العمل إلى اللغة اإلنجليزية على أنها 

ذكره في ، وتم  Phytopathological Classic من كالسيكيات أمراض النبات 

المراجع. لقد نُصب تمثال ميالرديت في المتنزه العام في بوردو للتعبير عن امتنان 

الشعب الفرنسي الكتشافه المهم الذى يعتبر بداية عصر المكافحة الكيميائية لألمراض 

النباتية. وبقى خليط بوردو مبيد فطرى مهم حتى اليوم. ومما يشير إلى أهمية هذا 
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- 1910ورقة علمية عنه خالل الفترة من  3000يد عن  المرض، هو نشر مايز

2010  (Gessler et al., 2011  .) 

  Symptomsاألعراض : 

يهاجم الممرض جميع األجزاء الخضراء التى تحمل ثغور من كرمة العنب، 

أيام  7إلى  5األعراض األولية للبياض الزغبى على األوراق بعد  و عادة ما تظهر

اإلصابة على األوراق الصغيرة فى شكل بقع صفراء دائرية  بعد اإلصابة. وتبدو

تظهر على   oily appearanceزيتية المظهر المعة  translucentنصف شفافة 

السطح العلوى للورقة. وتحاط هذه البقع الزيتية فى بداية تكونها على األوراق 

تالشى مع هذه الهالة ت chocolate-brown haloالصغيرة بهالة بنية شيكوالتية  

اكتمال نمو البقع. البقع تكون صفراء في أصناف العنب األبيض ولونها محمر في 

 Ruby Red ،Rubyبعض أصناف العنب األحمر )على سبيل المثال الصنفان  

Cabernet.) 

م أثناء الليل( ذات الرطوبة العالية، يظهر نمو °22-18بعد الليالي الدافئة )

يف )الحوامل واألكياس االسبورانجية( على السطح زغبى أبيض إلى رمادى ناعم وكث

السفلي من األوراق وغيرها من أجزاء النبات المصابة، وفي حالة العدوى الشديدة  

يُغطى السطح السفلي بالكامل للورقة بالنمو الفطري. ويسمى المرض بالبياض 

ية الزغبى نسبة لوجود هذا النمو الفطرى الزغبى. وفي ظل هذه الظروف المناخ

المواتية ، يمكن أن تتالحم عدة بقع زيتية مع بعضها لتغطي معظم سطح الورقة 

وتكون غير منتظمة الشكل. ومع تقدم عمر اإلصابة تجف البقع ذات المظهر الزيتى 

وتموت أنسجتها متحولة تدريجيا إلى اللون البنى المحمر ثم إلى اللون البنى الداكن 

لبقعة وتصبح البقعة الميته هشة سهلة التهشم. في بدًءا من مركزها وإنتهاًءا بكل ا

بين العروق   أواخر الصيف وأوائل الخريف،  تتحدد البقع على األوراق القديمة

زاويّة( ، يكون لون البقع صفراء إلى بنية محمرة ذات زوايا )لتشكيل بقع صغيرة 

يحدث  ، وعلى السطح السفلى mottlingوالتي تتحد لتشكل نمًطا يشبه التبرقش 

. و إذا كان موسم النمو حار وجاف فإن عدد التجرثم في المقام األول على حواف البقع

وغالبا ما تكون إصابة قليل فقط من األوراق القديمة قد تظهر عليه األعراض. 

األوراق ذات أهمية كبيرة كمصدر للقاح الذى يصيب الحبات، كذلك اللقاح الذى يكمن 

اقطة خالل الشتاء ليبدأ نشاطه فى الربيع التالى. وغالبا ما داخل األوراق الميتة المتس

تؤدى اإلصابة الشديدة إلى سقوط األوراق بعد تحولها إلى اللون البنى، فإذا سقطت 

عرض العناقيد األوراق قبل إكتمال نمو العناقيد يقل تراكم السكريات فى الثمار وتت

نمو راعم لبرودة الشتاء ويقل ويقل تحمل البغير الناضجة ألشعة الشمس المباشرة 

 البراعم وتفتحها في الموسم التالي. 
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تظهر األعراض على األفرخ والمحاليق على شكل بقع مائية منخفضة 

المعة، يظهر عليها نمو زغبى كثيف أبيض نتيجة لوجود الحوامل واألكياس 

راق ، أو أعناق األو young shootsاالسبورانجية. عندما تصاب األفرخ الحديثة 

petioles  أو المحاليق ،tendrils  أو سيقان العنقود ،cluster stems  ًفإنها غالبا ،

ما تصبح مشوهة وسميكة أو مجعدة. هذه األفرخ والمحاليق المصابة تتحول إلى اللون 

 البني وتموت. 

تموت النورات الزهرية الصغيرة مبكرا  إذا أصيبتمن ناحية أخرى، 

إذا اصيبت حبات العنب  إلى اللون البنى ثم تجف وتسقط. وتتحول األزهار بالكامل

أما الحبات الصغيرة التى  ف تموت أيضا.سومم(  3الصغيرة جدا )قطر أقل من 

قابلة لإلصابة بشدة وإذا أصيبت يظهر عليها عفن فتكون مم  5و  3ما بين قطرها 

س رمادى اللون وتكون مغطاة بزغب لبّادى نتيجة تكشف الحوامل واألكيا

وعادة تتوقف الثمار الصغيرة عن إستمرار النمو االسبورانجية للمسبب المرضى، 

وتصبح جافة داكنة اللون وتتحول األجزاء المصابة من عناقيد الثمار الصغيرة إلى 

 اللون البني وتذبل وتموت بسرعة. 

مم فتظهر مقاومة لحدوث العدوى  5أما حبات العنب التى يزيد قطرها عن 

فى الثمار  وال يظهر عليها جراثيم، لكن  يتطور عليها إصابات جديدةالبالممرض ف

التى أصيبت وهى مازالت صغيرة  يستمر  الممرض في النمو داخل األنسجة السليمة 

التى  مكتملة النموفى حبات العنب المصابة من المناطق المصابة سابقا. أى أن الثمار 

للمسبب المرضى حتى وإن لم يتكشف  أصيبت فى بداية تكشفها تكون حاملة بداخلها

حتى عند توفر عليها خارجيا الحوامل واألكياس االسبورانجية للمسبب المرضى 

الظروف المثالية له. ومع هذا فإن جميع أجزاء المحور األساسى لعنقود العنب 

rachis .تكون قابلة لإلصابة بالمرض لمدة شهرين بعد التزهير 

ر لإلصابة تقل بتقدمها فى العمر، فقد تنتشر وبالرغم من أن قابلية الثما

اإلصابة من محور العنقود وتفرعاته إلى الثمار الكبيرة فيظهر عليها عفن بنى بدون 

جراثيم )مرحلة العفن البنى(. وفى أصناف العنب البيضاء يتحول لون الثمار الكبيرة 

صناف الداكنة المصابة بالبياض الزغبى إلى لون رمادى مخضر معتم، أما ثمار األ

فتتحول إلى لون أحمر قرنفلي. وعند نضج ثمار العنب تبقى الثمار المصابة صلبة 

بينما تصبح الثمار السليمة طرية. وغالبا ما تسقط الثمار المصابة بسهولة تاركه ساق 

سوداء جافة محترقة.  من ناحية أخرى ، قد تنخفض قوة الكرمة المصابة في الموسم 

ة بالبياض الزغبى وتساقط األوراق الناشىء عنها يستنزف التالي ألن اإلصاب

احتياطي الكربوهيدرات بالكرمة المصابة وكذلك قد ينخفض حملها الثمرى نتيجة 

 إنخفاض تفتح البراعم في الموسم التالي لإلصابة.
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على الجانب اآلخر، فإن التأكد من نشاط البياض الزغبى يتم عن طريق 

بهذا االختبار ، نقوم بوضع األوراق التى يظهر عليها البقع "اختبار الكيس". وللقيام 

 يُغلقالزيتية أو الثمار المشتبه بإصابتها فى كيس بالستيك مرطب )غير مبلل( و

م(، ومظلم طوال الليل. بعد ذلك تفحص °  25-15 بإحكام ثم يُحّضن في مكان دافئ )

فل البقع الزيتية المشتبه بها أو األجزاء النباتية للبحث عن النموات الزغبية البيضاء أس

على األفرخ مع العلم بأن الممرض لن يتجرثم على حبات العنب مكتملة النمو لكنه 

ملليمتر  فى القطر وعلى أعناق الثمار  5يتجرثم على الثمار الصغيرة أقل من 

pedicels ( .الزيات وأخرون فتظهر عليها األكياس االسبورانجية إذا كانت مصابة

 ,Agrios؛  Lafon & Clerjeau, 1988 ؛ ,.Nicholas et al  1994؛ 2000

 (Anon., 2018و  ,Ash 2017 ؛2005

 CausaI organismالمسبب: 

 Plasmopara viticolaيسبب مرض البياض الزغبى فى العنب شبيه الفطر 

(Berk. & Curt. ex de Bary) Berl. & de Toni  وهو متطفل إجبارى داخلى

 خاليا نسيج العائل الحي بواسطة ممصاته الكروية. يمتص غذاءه من 

Domain: Eukaryota     

   Kingdom: Chromista          

      Phylum: Oomycota              

         Class:     Oomycetes                  

            Order: Peronosporales                     

               Family: Peronosporaceae                          

                  Genus: Plasmopara                              

                     Species: viticola 

، فإن   Gregory (1915)و   Viala (1893)من قِبل    كما اُستعرض

بواسطة  1834ته في عام تم جمعه ألول مرة ودراس   P. viticolaشبيه الفطر 

 ,Botrytis cana ) (Schweinitzالذي أطلق عليه اسم  Schweinitzالعالم 

هذا الكائن    Berkeley & Curtisوصف  1848. في وقت الحق، فى عام 1837

 deنقل  1863.  ثم فى عام Botrytis viticolaباسم   the organismالحي 

Bary  الممرض إلى جنس جديد ووصفه بأنه  Peronospora viticola فى عام .

وصف و تعريف الممرض باسم    Berlese & de Toniأعاد  1888

Plasmopara viticola  بعد أن فصلSchröter     الجنس  1886عام

Peronospora   إلى جنسين هماPeronospora  وPlasmopara . 
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 & Savulescu؛   Procenko, 1946وقد إقترح عدد من الباحثين )

Savulescu, 1952  ؛ وGolovina, 1955  التمييز بين األشكال النوعية )

special forms   لشبيه الفطرP. viticola    على أساس الصفات المورفولوجية أو

 Rafaila etو  Grunzel, 1960، لكن الباحثين ) host rangeالمدى العوائلى 

al., 1968  يؤكد هذه األسس التصنيفية.  إال أنه ال يوجد دليلفى الستينيات ( خلصوا 

بناء على دراسة تتابع  2014وزمالؤه  Rouxelنشر من ناحية أخرى، 

يقع تحت تصنيف    P. viticolaالنيوكليوتيدات أنه على الرغم من أن شبيه الفطر 

 يتكون من خمسة أشكال نوعية P. viticola، إال أن  one speciesنوع واحد 

  :هىformae speciales )أنماط مختصة( 

P. viticola f. sp. aestivalis, P. viticola f. sp. 

vinifera, 

P. viticola f. sp. Vulpinaa 

P. viticola f. sp. quinquefolia, 

P. viticola f. sp. 

riparia, 
 

تم تحديد التوزيع الجغرافي والمدى العوائلى لألنماط المختصة الخمسة من 

 DNA internal  القابل للنسخ فى الحمض النووىخالل تحليل الفاصل الداخلى 

transcribed spacer polymorphism (ITS)    عزلة من   896لعددP. 

viticola ثالثة من هذه السالالت تصيب كروم العنب المنزرعة في أمريكا الشمالية  .

 Vitis  “Vitis interspecific، يقتصر أحدها على األنواع الهجينة بين أنواع جنس 

hybrids”    وتوجد في الجزء الشمالي من شرق أمريكا الشمالية ، وتهاجم الساللة

، وتوجد الساللة الثالثة التى يبدو  V. labruscaو  V. viniferaالثانية أنواع العنب 

 Rouxel et alأنها أقل إنتشارا في األجزاء الجنوبية من شرق أمريكا الشمالية )

في أوروبا يتكون من ساللتين جغرافيتين  P. viticola(. ويبدو  أن 2014

 P. viticolaومتميزتين وراثياً تتوطن فى مناطق شرق وغرب أوروبا، أحدهما وهو 

 aestivalis f. sp.   83كان سائدا بنسبة%. 

ينمو فى المسافات البينيه بين الخاليا  P. viticolaشبيه الفطر  

intercellular للون على هيئة هيفات رفيعة عديمة اcolourless  غير مقسمة

aseptate hyphae  طبقا للوصف المنشور من المعهد  ميكرومتر   12-7قطرها

.  International Mycological Institute (Hall, 1989)الدولى للفطريات 

ميكرومتر ألن   60-1أن  قطر هيفاته  Agrios  (2005)من ناحية أخرى ذكر  

فات البينية لألنسجة المصابة لذلك هى غير منتظمة هيفاته تأخذ شكل فراغات المسا

 rounded vesicular (globular)الشكل وهى ترسل إلى الخاليا ممصات كروية 
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haustoria  ميكرومتر وفى الغالب تنغمس 10 -4قطرها embedded in  

 ة بأنسجة الورقة.يالممصات فى األغشية الخلو

يا عن طريق تكوين أكياس ال جنس P. viticolaويتكاثر شبيه الفطر  

، شفافة   lemon-shapedأو ليمونية  ovoidبيضاوية  Sporangiaأسبورانجية 

 14( بمتوسط 16-10× ) 20( بمتوسط 25 -17، أبعادها )hyaline )عديمة اللون(

، األكياس أسبورانجية تنبت short pedicel، وأحيانا لها حامل قصير   ميكرومتر

جراثيم سابحة ذات  10جرثومة تصل إلى  6-1نتجة من فى الماء )رطوبة حرة( م

. وتحمل هذه األكياس على حوامل اسبورانجية biflagellate zoosporesهدبين 

Sporangiophores  شجيرية ،arborescent ،130-250  تصل فى بعض(

 monopodial، ذات تفرعات أحادية ميكرومتر 14-11( × 700العزالت إلى 

branching  ث العلوي في الثلupper third   بزوايا قائمةright angles   على

إلى نقطة  base taperingالذى يستدق عند قاعدته  main axisالمحور الرئيسي 

، التفرعات تحيط بالمحور الرئيسى فى أربع أو ست a conical pointمخروطية 

لرئيسى ، وغالبًا يحمل الفرع ا ميكرومتر 45-35أفرع( وأطوالها  6-4محيطات )

-15فروع ثانوية(، طول التفرع الثانوى  3-2مدارين أو ثالثة من التفرعات الثانوية )

 ميكرومتر 10أطراف مستدقة  طولها  4-3ميكرومتر، جميعها تحتوي على  20

ميكرومتر عند القاعدة تنحرف بزاوية قائمة وتتكون على كل قمة من  6وعرضها 

. والحوامل االسبورانجية تخرج  على هذه األطراف كيس اسبورانجى واحد مفرد

السطح السفلى لألوراق وعلى السوق والمحاليق من خالل الثغور أو نادرا عن طريق 

 pushing directly through the epidermisخالل البشرة   اإلندفاع المباشر

ويخرج من   through lenticelsوتخرج على الثمار الصغيرة من خالل العديسات 

تصل فى بعض األحيان طبقا ل قد احد من أربعة إلى ستة حوامل أو أكثر الثغر الو

Agrios 1988 ، حامل اسبورانجى من ثغر واحد . 20إلى 

ميكرومتر ، كلوية الشكل ، وحيدة  5-4×  8-6أبعادها  الجراثيم الهدبية

 lateral two flagellaالخلية، غالبا ما تسبح فى الماء عن طريق سوطين جانبين 

، ميكرومتر 33إلى  27فى اإلتجاه  وغير متساوية فى الطول الذى يختلف من مختل

وتتحرر هذه الجراثيم من جانب الكيس األسبورانجى فى االتجاه العكسى لمنطقة 

، أو مباشرة عن طريق via a papillaاتصاله بالحامل ، إما عن طريق الحلمة 

 . direct penetration of the sporangium wallإختراق الجدار 

جنسيا عن طريق الجراثيم البيضية  P. viticolaر شبيه الفطر  ثويتكا

Oospores  وهى الطور الساكن الذى يحافظ على بقاء الممرض فى الظروف غير

وتتكون  .source of genetic variationالمالئمة ومصدر للتباين الوراثى 
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ابة مثل األوراق أو الثمار. الجراثيم البيضية داخل أنسجة األعضاء النباتية المص

قد يصل   ميكرومتر 40-28، يتراوح قطرها  sphericalوالجراثيم البيضية كروية 

ميكرومتر، تحتوي نواتها  120إلى  Lafon & Clerjeau  1988قطرها طبقا ل 

كروموسوم وتكون الجرثومة البيضية مغطاة بغشاءين داخليين وجدار  16-14على 

من عضو التأنيث. تنبت الجراثيم البيضية عندما تتحسن ُمجعّد ُمغلظ وخارجي 

الظروف البيئية فى الرييع التالى  فى وجود الماء الحر منتجة أنبوبة إنبات واحدة، 

 3 - 2األطوال قطر األنبوبة الواحدة  تىوأحيانا أنبوبتى إنبات رفيعيتين مختلف

 pyriformمثرى الشكل ، وتنتهى أنبوبة اإلنبات بكيس أسبورانجى كبير ك ميكرومتر

sporangium  جرثومة سابحة 20-8والذى ينتج   ميكرومتر 40-35×  25أبعاده 

هنا يجب مالحظة التباين و  جرثومة هدبية سابحة. 60وقد يصل عددها إلى 

اإلختالف بين األكياس االسبورانجية المتكونة على الحوامل االسبورانجية الخارجة 

لناتجة من إنبات الجراثيم البيضية بعد فترة السكون من من الثغور والعديسات وتلك ا

 ,.Anonحيث الحجم وعدد الجراثيم الهدبية المتحررة من الكيس االسبورانجى )

2018.) 

 Disease Cycle and Epidemiologyدورة المرض ووبائيته: 

 .Pالجراثيم البيضية لشبيه الفطر  Millardet، حدد  1880في عام 

viticola اق العنب األوروبى في أور(Millardet, 1883)  وتبعه ،Pichi  عام

. antheridiaو الجاميطات المذكرة  oogonia الجاميطات المؤنثةبرسومات  1890

 Gregory  1915و كذلك   Ravaz & Verge العالمان  وصف 1913فى عام  

ذلك التوقيت  دورة الحياة الكاملة لهذا المسبب بتفصيل كبير ، إسهام هؤالء العلماء فى

 جدير تماًما بالمالحظة واإلشادة.

 (biotrophic)حيوى التغذية  متطفل إجبارى P. viticolaشبيه الفطر 

)السكون الشتوى لكرمات على نباتات العنب له دورة جنسية واحدة أثناء فترة التشتية 

دة فترة عايقضى الممرض   وعدة دورات الجنسية خالل موسم نمو العنب.العنب( 

وراق المتساقطة ألداخل أنسجة افي لسكون الشتوى )التشتية( كجراثيم بيضية ساكنة ا

والموجودة على أرضية مزارع لسابق الموسم وأنسجة العائل األخرى المصابة با

كروم العنب. والجراثيم البيضية بعُضها يتحرر من األنسجة المصابة المتحللة إلى 

   heterothallic الجسد )الثالوس(باين مت P. viticolaسطح التربة. شبيه الفطر 

(. Wong et al., 2001لحدوث التزاوج ) P2و  P1نوعين من الميسليوم  يتطلب

 x 20 – 25 50 – 40)الصولجانى الشكل  antheridiumعضو التذكير  

 30الكروى الشكل )قطره حوالى  oogoniumيخصب عضو التأنيث ( ميكرومتر

الجنسية.  oosporeنمو ليبدأ تكوين الجراثيم البيضية  عند نهاية موسم ال( ميكرومتر
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في المناخ المعتدل كما في والية كاليفورنيا ، لوحظ أن الُمْمِرض  ، من ناحية أخرى

المصابة   canesوالقصبات  budsيقضى فترة التشتية كميسليوم فى البراعم 

(Barrett, 1939)  الكرمات. متبقية على  المصابة التى مازالت وفي األوراق

وتوجد الجراثيم البيضية بكثرة فى الطبقات السطحية من التربة الرطبة، ووجد أن 

 درجة الحرارة ال تؤثر على حيوية هذه الجراثيم بشكل ملحوظ.

م ودرجة ° 33-13تنبت الجراثيم البيضية معمليا على درجات حرارة من 

رة قصيرة من تفتح م، أما فى ظروف المزرعة وفي الربيع بعد فت°25حرارة مثلى 

م ° 13-12درجات الحرارة بالتربة من  كونالبراعم تنبت الجراثيم البيضية عندما ت

لتر/  10ملم ) 10)التربة المبتلة  wettedم( وتكون التربة أيضا مبتلة ° 11)أحيانا 

ساعة قبل إنبات الجراثيم البيضية(.  24متر مربع( من األمطار على األقل خالل 

البيضية بتكوين أنبوبة إنبات تنتهي بكيس اسبورانجى كبير    تنبت الجراثيم

macrosporangium وإلى حد كبير تنتشر األكياس االسبورانجية عن طريق ،

التيارات الهوائية الرطبة. تعتمد سرعة إنبات  الجراثيم البيضية على درجة الحرارة 

(Ronzon-Tran Manh Sung & Clerjeau, 1988 ويمكن أن يحدث .)

ساعة فى التربة المبتلة  24اإلنبات وتكوين الكيس االسبورانجى الكبير في أقل من 

(Gregory, 1915; Ronzon-Tran Manh Sung & Clerjeau, 1988 .)

(  Hall, 1989)  20-8عند البلل ، يٌنتج الكيس االسبورانجى الكبير في المتوسط 

 & Ronzon-Tran Manh Sungجرثومة هدبية سابحة ) 60وحتى 

Clerjeau, 1988 وعند عشرين درجة مئوية تنطلق الجراثيم الهدبية السابحة من .)

 Ronzon-Tran Manhدقيقة أو أكثر ) 30الكيس االسبورانجى الكبير بعد 

Sung & Clerjeau, 1988 تنتثر  .)disperse  الجراثيم السابحة وتتساقط على

ح التربة بواسطة رذاذ المطر أنسجة العائل خاصة على أوراق العنب القريبة من سط

rain splash  ولكن تحت ظروف نظم التدعيم المرتفعة كالتكعيبة على سبيل المثال ال

يلعب رذاذ المطر المرتد من سطح التربة دورا كبيرا فى إصابة األجزاء السفلية من 

 الكرمات .

رت لقد أظه ، تتطلب الجراثيم الهدبية السابحة بلل على سطح العائل إلصابته

أنه يجب أن تظل األوراق مبتلة  Grunzel (1963)الدراسة الوبائية التى أجراها 

  20-18درجة مئوية أو ساعة ونصف إلى ساعتين عند   15-12ساعات عند  3لمدة 

  Galet   درجة مئوية لحدوث اإلصابة باألوراق. على نفس المنوال أوضح

في تطور البياض الزغبى إال أن أن األمطار تلعب دوًرا رئيسيًا وحاسًما  (1977)

هطول األمطار الغزيرة والثقيلة لها تأثير سلبي على تطور اإلصابة حيث يؤدي إلى 

 .Pلقاح  removingتدفق كبير للمياه من على سطح األوراق مما ينتج عنه إزالة 
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viticola  بشكل فعال من على الكرمات. وتحدث العدوى فقط من خالل الثغور

(. األكياس Gregory, 1914وجد فقط على األنسجة الخضراء )النشطة التى ت

االسبورانجية الكبيرة والجراثيم الهدبية السابحة تجف بسهولة، فهى تموت خالل 

ساعتين إلى ثالث ساعات من تعرضها إلى أشعة الشمس القوية فى ظل رطوبة نسبية 

مباشرة وغالبا تتم منخفضة، لذلك تحدث أغلب اإلصابات بعد تحرر الجراثيم السابحة 

عملية العدوى فى الصباح الباكر. من ناحية اخرى، فإن هذه الجراثيم السابحة قد تبقى 

ساعة تحت ظروف الطقس البارد ذو  24حية على سطح األوراق لفترة أطول من 

 الرطوبة العالية.

كذلك من المهم مالحظه أن العدوى األولية ال تحدث إال إذا كانت درجة 

درجات مئوية ،  10صغرى للهواء الجوي المحيط بالكرمة ال تقل عن الحرارة ال

ساعة السابقة للعدوى، كما أن هذه  48ملم من المطر في الـ  10وسقوط ما ال يقل عن 

 8إلى  6اإلصابات األوليه تنجح على أوراق  كرمات العنب التي وصلت لمساحه من 

سم
2

قد بلغت حوالي  لهذه األوراق لةالحام shootsوبالتبعية  تكون أطوال األفرخ   

 سم طوال للفرخ الواحد.  10

 30الجراثيم الهدبية على سطح العائل )من عدة دقائق إلى حوالى  تسبح  

وتصبح كروية الشكل وتتحوصل  loose their flagellaدقيقة( ثم تفقد أهدابها 

encyst  صابة ، )عند اإل5 إلى  2وتتجّمع بالقرب من الثغور في مجموعات من

األولية( و فى خالل ربع ساعة تكون كل جرثومة أنبوبة إنبات واحدة تقوم بإختراق 

 substomatal cavityالثغور. تتضخم أنبوبة اإلنبات في تجويف غرفة الثغر 

ينشأ منها هيفا واحدة  تستمر فى النمو   substomatal vesicleلتكوين حويصلة 

مسافات البينية بين خاليا الميزوفيل ، لملء الintercellularlyبين الخاليا 

mesophyll cells   بالورقة وتتخذ شكال غير منتظم. وفي خالل أقل من ثالث

 haustorium rounded vesicularساعات ونصف يتكّون  أول ممص كروى 

إضافية  haustoriaعندما تتالمس هيفات الممرض بخاليا العائل. و تتكون ممصات 

أنسجة العائل متطفال على خاليا الميزوفيل  throughم خالل عندما يتفرع الميسليو

(Langcake & Lovell, 1980; Kortekamp et al., 1998). 

) الفترة بين حدوث  The incubation periodتعتمد فترة الحضانة 

اإلصابة "إختراق هيفات الفطر للثغور" وأول ظهور لألعراض "إنتاج الحوامل 

يوًما  21إلى   4ة الحرارة وتتراوح فترة الحضانة مناالسبورانجية"( على درج

أيام على حسب درجات الحرارة  والرطوبة والعضو المصاب من   10-7بمتوسط 

(. أقصر فترة حضانة تكون عند Rossi et al., 2013العائل ودرجة مقاومة العائل )

 24-19إصابة األوراق الصغيرة فى العمر وعند درجات الحرارة المثلى للمرض من 
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(. كما Muller & Sleumer, 1934; Rafaila et al., 1968)  درجة مئوية 

يوم أو أكثر.  14م أو أقل تمتد فترة الحضانة إلى ° 12أنه عند متوسط درجة حرارة 

وعادة ما تظهر األكياس االسبورانجية قبل يوم واحد من ظهور البقع ذات المظهر 

 فى الظروف المواتية. oilspotsالزيتى 

يمكن أن يبدأ الُمْمِرض في التجرثم عند الوصول إلى تجويف ثغرى خالي 

  ,.Langcake & Lovell, 1980; Kortekamp et alمن الممرض )

(. فتخرج الحوامل االسبورانجية حاملة األكياس االسبورانجية من خالل 1998

( أثناء الليالي الفتحات الطبيعية باألجزاء المصابة )األوراق والثمار الصغيرة وأعناقها

الدافئة الرطبة. يتطلب تجرثم )تكشف األكياس االسبورانجية خارج الثغور( شبيه 

٪ رطوبة نسبية ودرجات حرارة أعلى من  100-95على األقل  P. viticolaالفطر 

 4درجة مئوية( وما ال يقل عن  20درجة مئوية )تحدث ذروة التجرثم عند  12

 ,.Blaeser & Weltzien, 1978; Lalancette et alساعات من الظالم )

1988; Hill, 1989 وعادة ما تتكون األكياس االسبورانجية أثناء الليل ، فالضوء .)

P. viticola (Brook, 1979; Magarey & Butler, 1998 .)يثبط  تجرثم 

وينفصل الكيس األسبورانجى عن الحامل األسبورانجى عن طريق تحلل  جدار 

حية لمدة  sporangia. وتظل األكياس االسبورانجية calloseمستعرض من الكالوز 

درجة  22أيام في الرطوبة النسبية العالية ودرجات الحرارة أقل من حوالي   4-8

 ;Zachos, 1959)  يوم في ظروف أكثر حرارة وجفافا  2-1مئوية، وتبقى حية  

Blaeser & Weltzien, 1978; Kast & Stark-Urnau, 1999 .) 

بشكل متكرر اإلصابة الثانوية( لدورات الالجنسية من العدوى )تحدث ا

طوال موسم النمو إذا كانت الظروف الجوية مواتية. فعند البلل تنفصل األكياس 

و تنبت   sporangiophoresمن الحوامل االسبورانجية  sporanigaاالسبورانجية 

ثار بالرياح فتتحرر الجراثيم الهدبية السابحة التي تنتشر عبر المطر الم

windblown rain ( أو بالرياح  إلى أنسجة عائل جديدBlaeser & Weltzien, 

دقيقة من البلل التام  180إلى  30(. يتم تحّرر الجراثيم الهدبية السابحة بعد 1978

-Langcake & Lovell, 1980; Kast & Starkلألكياس االسبورانجية )

Urnau, 1999ساعات لإلنبات فى   8-6ورانجية ( بينما تحتاج األكياس االسب

(. ويحدث تحّرر الجراثيم الهدبية السابحة فى Dubos, 2000الطقس األقل رطوبة )

م °  25-22م ودرجات حرارة مثلى بين ° 30—3درجات حرارة تتراوح بين 

(Galet, 1977 .)تتجمع الجراثيم الهدبية بالقرب من الثغور في مجموعات تسبح و

 ,Royle & Thomas)  يم، ربما بسبب اإلشارات الكيميائيةجراث 10قد تصل إلى 

تتطلب   growth chamberفى غرف النمو  (. فى حالة العدوى الصناعية 1973
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بلل على أسطح النبات ودرجات حرارة  P. viticolaاإلصابة الثانوية بالممرض 

 درجة مئوية أن تحدث العدوى في 20عند  يمكن وم ، ° 30م و °6تتراوح بين 

ساعتين من البلل السطحى ، ويتطلب حدوث اإلصابة ساعات أكثر من البلل السطحى 

 Blaeser & Weltzien, 1977; Lalancetteفي درجات الحرارة غير المثلى )

et al., 1988  عملية االختراق وإستعمار .)colonization  األنسجة الداخلية

لكن في األوراق القديمة يحد للورقة هي نفسها كما هو موضح في اإلصابة األولية 

نمو الممرض ويدفعه للنمو في المناطق بين   Vascular tissueالنسيج الوعائي 

(. والوقت الالزم Langcake & Lovell, 1980) interveinal areasالعروق 

من العدوى حتى ظهور أول األعراض )فترة الحضانة( فى الظروف المثالية هو 

لفترة بإختالف عمر الورقة والصنف والحرارة والرطوبة.  أربعة أيام، وتختلف هذه ا

في حالة عدم وجود فرصة للتجرثم مثل إرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تحافظ 

يوًما على األقل والبقع الفردية تعيد   24-22البقع على قدرتها إلنتاج الجراثيم لمدة 

أن تحتفظ بإمكانيات  التجرثم عدة مرات في وجود الظروف المواتية، ويمكن لها

 Zachos, 1959; Hill, 1989; Kennelly)التجرثم لمدة شهرين أوثالثة أشهر 

et al., 2007) .     عالوة على ذلك، نشر Caffi( أن األكياس 2013وزمالؤه )

أيام من ظهور األعراض ثم بمعدل أقل حتى  4االسبورانجية تنتج بمعدل مرتفع ألول 

 يتوقف إنتاجها. 

إنتشار   Blaeser & Weltzien  (1978)انب اآلخر، الحظ على الج

، وليس  wind-blown rainاألكياس االسيورانجية فقط في المطر المثار بالرياح 

ارتفاع معدل موت األكياس االسبورانجية  Zachos (1959)في الهواء. كما الحظ  

الهواء. ومع في ظروف الجفاف مما يؤدى إلى منع إنتشار األكياس االسبورانجية ب

-500ذلك ، هناك بعض األدلة على انتشار األكياس االسبورانجية لمسافات طويلة )

(. ومع ذلك ، فقد Szoke et al., 1998) كم( في التيارات الهوائية اإلقليمية  600

وجد أن كل العوامل التى تؤدى إلى زيادة الرطوبة فى التربة والجو والنبات العائل 

الزغبى ، ولذلك فإن المطر هو العامل  ضصابة بمرض البياتؤدى إلى زيادة اإل

المشجع لظهور المرض بشكل وبائى،  وتلعب الحراره دورا أقل أهمية  األهم الرئيسى

عن طريق إإلبطاء أو اإلسراع فى تقدم المرض. وقد وجد أن درجة الحرارة المثلى 

رارة العليا لنشاط م أما درجة الحرارة الصغرى ودرجة الح°24لتقدم الفطر حوالى 

م. لقد وجد أيضا أن مرض البياض الزغبى يكون وبائيا عندما ° 30، 10الفطر فهى 

يوم.  15 - 8يكون الشتاء رطبا يتبعه ربيع ممطر وصيف دافىء تتخلله األمطار كل 

هذه الظروف تساعد على استمرار حيوية الجراثيم البيضية وإنباتها فى الربيع، كما 
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المرض وإنتشاره فى مزارع العنب. كما وجد أن تتابع فترات المطر  أنها تسمح بتقدم

 يؤدى إلى تشجيع إنتاج أفرخ صغيرة قابلة لإلصابة. 

 Controlالمكافحة: 

تختلف شدة المرض بدرجة كبيرة طبقا للظروف الجوية ، لذلك يجب أن 

ت تكون المكافحة صارمة في المناطق ذات المناخ الرطب مثل شرق شمال الواليا

المتحدة وأجزاء من أوروبا والمناطق الرطبة المنزرعة بكروم العنب حول سواحل 

حوض البحر المتوسط، وخالل المواسم الرطبة غير المعتادة في األماكن الجافة مثل 

وتشتمل عناصر  كاليفورنيا أو أستراليا وأجزاء من مصر والجزائر والمغرب.

 مايلى:  integrated disease management المكافحة المتكاملة 

 Cultural practicesالممارسات الزراعية:   -1

من الناحية التاريخية ، أدت الممارسات الزراعية إلى إنتشار كارثى لـشبيه 

من موطنه األصلى شمال شرق الواليات المتحدة األمريكية.   P. viticolaالفطر 

لى عقل عنب أمريكي مستورد فمن المسلم به عموًما أن الُمْمِرض انتقل إلى أوروبا ع

 ,Viennot-Bourgin)الفللوكسرا الستخدامه كأصول جذرية مقاومة لحشرة مّن 

 1878(. لقد تم مالحظة البياض الزغبى ألول مرة في فرنسا في سبتمبر 1981

(Viala, 1893). 

 P. viticolaوحاليا تشمل استراتيجيات المكافحة منع انتشار المسبّب 

ء النباتية إلى مناطق جديدة، بالمعالجة الحرارية للعقل قبل محموال فى األجزا

إستخدامها ، وحماية النباتات الناتجة من زراعة األنسجة الخالية من األمراض 

disease-free tissue culture plantlets   من التعرض إلصابات جديدة ،

البيضية الساكنة وتجنب نقل التربة وبقايا األوراق التي قد تحمل بداخلها الجراثيم 

(Emmett et al., 1992) من ناحية أخرى، ليس محتمال أن تؤدي الممارسات  .

الزراعية وحدها إلى مكافحة فعالة للمرض خاصة في ظل الظروف المواتية للبياض 

 (. Lafon & Clerjeau, 1988الزغبى )

رة ومع ذلك ، فإن الممارسات الزراعية المناسبة تستطيع أن تؤثر بدرجة كبي

في تطور المرض، فمثال  عند إنشاء مزارع العنب يجب اختيار موقع جيد الصرف ، 

وإختيار نظام للري مناسب لخفض الرطوبة حول الكرمات واليشجع على توزيع لقاح 

يساعد على رفع المجموع  training systemالممرض، وإختيار نظام للتدعيم 

مخاطر المرض حيث أن تربية الخضرى إلرتفاع مناسب عن سطح األرض للحد من 

الكرمات منخفضة للغاية تجعلها أكثر قابلية لإلصابة من خالل خلق مناخ دقيق 

microclimate  حول الكرمات مناسب للعدوى وإنتاج اللقاح. وبما أن الرطوبة

تشجع تطور البياض الزغبى، فيجب إنشاء مزرعة العنب في مواقع ذات حركة هواء 
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الكرمات في صفوف تستفيد من الدوران الطبيعى لتيارات  جيدة. كذلك يجب زراعة

الهواء للمساعدة على تقليل رطوبة األوراق وسرعة جفافها وتجنب مسافات الزراعة 

الضيقة. من ناحية أخرى، فإن االستخدام المفرط لألسمدة النيتروجينية يعزز النمو 

ذلك  أظهر ك  (Anon., 2019 a)  العصارى )الغض( ويزيد من حدوث المرض 

Soyer  & Delas  (1988)  أن التوازن بين النيتروجين والفوسفور يلعب دوًرا

حيويًا في قابلية كروم العنب لإلصابة بالبياض الزغبى. الكرمات التي تفتقر إلى 

 النيتروجين أو الفوسفور تكون أقل قابلية لإلصابة بالبياض الزغبى. 

دة لبلل األوراق على تشجيع نمو تعمل الرطوبة العالية والفترات الممت  

البياض الزغبى ، وبالتالي فإن التقنيات التي تهدف إلى تشجيع دوران الهواء وتقليل 

 & Paltiالبلل السطحي للمجموع الخضرى للكرمات قد تقلل من تطور المرض )

Rotem, 1981  التقليم .) pruning  الجيد المناسب ونظم التدعيمTrellising 

systems يدة والمناسبة التي تقلل من كثافة المجموع الخضرى مثل طريقة جيبلالج   

Gable system    و طريقة الجيبل المفتوحةopen Gable   تقلل مستويات البياض

(. وحيثما أمكن ، ينبغي استخدام الري بالتنقيط Wearing et al., 1999الزغبى )

drip irrigation  بدال من الري بالرش العلوي overhead irrigation  حيث يقلل

(. يمكن خفض كمية اللقاح الذى Emmett et al., 1992ذلك أيضا من المرض )

والعدوى األولية عن طريق  overwintering inoculumيعبر ساكنا فى الشتاء    

الحرث لدفن الجراثيم البيضية الموجودة في بقايا األوراق ، وتجنب ري التربة لفترات 

 & Paltiلصرف فى التربة من أجل منع إنبات الجراثيم البيضية )طويلة وتحسين ا

Rotem, 1981 إال أن أى من هذه الوسائل وحدها لن تكون كافية للسيطرة الفعالة .)

 على البياض الزغبى في مزارع كروم العنب.

 Resistant Crop Cultivarsاألصناف المقاومة:   -2

( قابلة لإلصابة Vitis viniferaاألوروبى ) تعتبر جميع أصناف العنب

، على الرغم من أن بعض األصناف مثل    susceptable بالبياض الزغبى

Chardonnay  ،Pinot Noir  وSultana  ة لإلصابة يالقابل شديدةتعتبرhighly 

susceptable  عن األصنافCabernet Sauvignon    و  .Semillon   ويُظهر

 .Vو   V. labruscaالشمالية )على سبيل المثال  العديد من أنواع العنب فى أمريكا

aestivalisمقاومة للبياض الزغبى وتكون أقل قابلية لإلصابة )  less 

susceptable على الرغم من أن أصناف ،Niagara  وCatawba  من العنبV. 

labrusca  شديدة القابلية لإلصابة. بينما  تكون أنواع العنبV. cordifolia   ،V. 

rotundifolia  وV. rupestris   نسبيا مقاومةrelatively resistant  وقد أنتجت

 V. viniferaبين أصناف وسالالت من  Interspecific hybridsالهجن البينية  
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وسالالت أنواع أمريكا الشمالية أصناف ذات نوعية جيدة من عنب النبيذ وأكثر 

بيذ يفضلون أنواع النبيذ مقاومة للبياض الزغبى. ومع ذلك ، فإن مستهلكي الن

 المعروفة عن األنواع األقل شهرة والتى أحيانا تعود إلى الهجن البينية. 

من ناحية أخرى ، فإن التربية لمقاومة البياض الزغبى جارى تنفيذها منذ  

. وقد تم تحديد أنواع العنب البرية (Matthews, 1981)ثالثينيات القرن العشرين 

مرتبطة بها التى يمكن أن تكون مصادر محتملة للمقاومة. األمريكية واألجناس ال

على   Putative resistance mechanismsتشتمل آليات المقاومة المفترضة 

بعض الخصائص مثل وجود الشعيرات الكثيفة على السطح السفلى لألوراق ، ظهور 

 single-gene hypersensitiveفرط الحساسية التى يتحكم فيها جين مفرد 

response  (Matthews, 1981) المواد الكيميائية الدفاعية بما في ذلك إنتاج و

، الرسفيراترول  viniferin، الفينيفرين  peroxidaseإنزيم البيروكسيديز 

resveratrol   و  الفالفونويدزflavonoids (Langcake, 1981; Dai et al., 

1995; Kortekamp et al., 1998) .  

أنه يمكن وصف أربع مجموعات من  Creasy (1989)و  Dercksوجد  

أنواع وأصناف العنب ، فيما يتعلق بالعالقة بين إمكانية إنتاجها للفيتوالكسينات 

phytoalexins  كإستجابة لإلشعة فوق البنفسجية ومقاومتها لشبيه الفطرP. 

viticola المجموعة األولى: إنتاجها للفيتوالكسينات مرتفع ومقاومتها للبياض ، 

المجموعة الثانية:  .(Castor, Pollux, V. ripariaالزغبى مرتفعة مثل األصناف )

 .Vإنتاجها للفيتوالكسينات متوسط ومقاومتها للبياض الزغبى متوسطة مثل األنواع )

rupestris  وV. andersonii المجموعة الثالثة: إنتاجها للفيتوالكسينات متوسط .)

،  Mliller Thurgauبياض الزغبى مثل األعناب )إلى منخفض وقابلة لإلصابة بال

Chardonnay ، Riesling، (V. treleasei  المجموعة الرابعة: إنتاجها

 .V. cinerea  ،V) األنواعللفيتوالكسينات منخفض و مقاومة للبياض الزغبى مثل 

champini يشير وجود األنماط الوراثية من األعناب التي تنتمي إلى المجموعة .)

بعة إلى أن المقاومة، في بعض الحاالت ، قد ترتبط بعوامل أخرى غير  إنتاج الرا

والتى أظهرت  .Vitis sppومع ذلك، باستثناء مجموعة واحدة من  .الفيتوالكسينات

مقاومة بالرغم من عدم قدرتها على تجميع تركيزات عالية من الفيتوالكسينات ، كانت 

على بناء الفيتوالكسينات  الرسفيراترول  المقاومة ترتبط بشكل إيجابي مع القدرة

resveratrol  و الفينيفرينviniferin   .بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية

 .Pأكثر أهمية للتأثير على شبيه الفطر  resveratrolوأشارت النتائج أيضا أن 

viticola  عنviniferin (Dercks & Creasy, 1989) . 
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والمستويات العالية  P. viticolaألصيلة  ضد  كذلك تم الربط بين المقاومة ا

للمركبات المضادة للميكروبات الموجودة باألوراق قبل حدوث اإلصابة، مثل 

، في األوراق غير المصابة  caffeic acidو حمض الكافيين  inositolاألينوزيتول 

 (.  Figueiredo et al., 2008من أصناف العنب المقاومة )

 ,Creasy & Creasy)قاومة للبياض الزغبى حاليا هناك أصناف م

تماما أو بمساعدة  fending off infectionوهى ناجحة فى صد العدوى  (2018

قليلة من المكافحة الكيميائية. فاألصناف األمريكية وبعض الهجن مع العنب األوروبى  

V. vinifera  تنمو جيدا بدون مكافحة كيميائية ضد البياض الزغبى مثل أصناف

، وقد ذكر  ’Chambourcin‘و  ’Catawba’  ،‘Marechal Foch‘لنبيذ ا

أن ثالثة أصناف مقاومة تم تطويرها مؤخًرا هى  2016وزمالؤه  Delmasالباحثون 

‘Regent’  ،‘Prior’  و‘Bronner’  أظهرت إصابات أقل بالبياض الزغبى عن

إال أنه توجد  وبالرغم من أن هذا واعد للغاية ، ’Cabernet Sauvignon‘الصنف 

 عالمات على أن شبيه الفطر قد يتغلب على هذه المقاومة.

على الجانب اآلخر، هناك العديد من البرامج البحثية النشطة لتعديل أصناف 

V. vinifera  وراثياgenetically modifying V. vinifera cultivars  لتشمل

 geneticallyعنب مقاومة األمراض. فقد بدأت محاوالت الهندسة الوراثية لل

engineer grapevine   للتحول الوراثى genetic transformation  بإستخدام

 Baribault)في أواخر الثمانينات من القرن العشرين  Agrobacteriumبكتريا 

et al., 1989 ) ومؤخًرا بإستخدام قاذف الجين'gene gun '  (Kikkert et al., 

اآلن في إدخال الجينات لمقاومة البياض  البحث مستمًرا حتىومازال (. 1996

 .(Reisch et al., 1996)الزغبى وممرضات العنب األخرى 

   : Chemical Control المكافحة الكيميائية -3

مما الشك فيه أن المكافحة الكيميائية أحد أهم إجراءات المكافحة منذ أواخر 

)كبريتات النحاس مع  القرن التاسع عشر، بعد االكتشاف الكالسيكي لمزيج بوردو

الوسيلة والمكافحة الكيميائية تعتبر  .1885في عام  Millardetالجير( بواسطة 

كروم العنب عالية القابلية أصناف مرض البياض الزغبى فى الرئيسية لمكافحة 

فى الوقت الراهن، ال توجد مصادر مناسبة للمقاومة في األصناف المقبولة لإلصابة، ف

قابلية عالية لإلصابة والتى تنمو فى مناطق ينتشر فيها المرض التى لها تجاريا و

 بدرجة كبيرة. 

وهناك العديد من المواد الكيميائية متاحة لإلستخدام قبل حدوث اإلصابة أو 

بعد حدوثها. وبصفة عامة فى المناطق والبالد ذات األمطار الربيعية والصيفية الكثيفة 

حدوث اإلصابة عند تفتح البراعم فى بعض  يُنصح بأن تكون المعاملة األولى قبل
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سم فى أماكن أخرى،  ومعاملة عند  10  األماكن أو عندما يبلغ طول األفرخ الجديدة

أيام حتى يصل   10-7اإلزهار الكامل لحماية النورات الزهرية ويستمر الرش كل 

لى حجم حبات العنب إلى حجم بذرة البازالء. ولبقية الموسم يكون الرش معتمدا ع

يوما( للحفاظ على الحماية المستمرة للكروم.   14-10جدول زمني روتينى )عادة كل 

وبدالً من الجدول الزمنى الروتينى ، يمكن استخدام المبيدات الوقائية بشكل غير 

منتظم عن طريق الرش في أقرب وقت ممكن قدر اإلمكان بناء على التنبؤ بالظواهر 

. وتكرار الرش فى هذه P. viticolaبشبيه الفطر الجوية المؤاتية لحدوث اإلصابة 

 الحالة تحدده الظروف الجوية السائدة.

على الجانب اآلخر يفضل أن تستند جداول الرش إلى مخاطر المرض كما  

تحددها الظروف المناخية المحلية و/ أو نماذج التنبؤ اإلقليمية. فأفضل إستخدام 

 forecastingيكون مقرونا ببرنامج تنبؤ  للمبيدات الفطرية الوقائية والعالجية أن

program  والذي يقِيّم احتمالية حدوث اإلصابة من بيانات المناخ الدقيق ،micro-

climate data   عدد من نماذج التنبؤ التى داخل المجموع الخضرى بالكرمة . يوجد

  ، مثل computer-based forecasting modelsتعتمد على الحاسب اآللى 

Australian D-Model  (Magarey et al.,  1991)  ونموذج ،DMCast  في

فى فرنسا  POM modelو نموذج   (Park et al., 1997)الواليات المتحدة 

(Tran Manh Sung et al.,1990)  ونموذج ،UCSC  اآللي المعقد في إيطاليا

(Rossi et al.,  2008) العنب  نماذج التنبؤ  بالبياض الزغبى فى. تستخدم معظم

درجات الحرارة، معدل العديد من البيانات منها توقيت نضج الجراثيم البيضية، 

إنتاج وإنتشار األكياس االسبورانجية  هطول األمطار، الرطوبة النسبية، بلل األوراق،

Production and dispersal of sporangia  مرحلة النمو للكرماتvine 

growth stage  بة وقابلية األصناف لإلصاvarietal susceptibility  .  تأدلقد 

رشات بالمبيدات سنويا مع   6-1إلى إنخفاض عدد الرشات بمقدار من  نماذج التنبؤ

حدوث مستوى مكافحة مماثل لبرنامج المعامالت القياسية بالمبيدات، لذلك يمكن 

شات موذج التنبؤ مع عدد أقل من الرنتحقيق مكافحة فعالة للبياض الزغبى باستخدام 

. كما أدت (Madden et al.,  2000)بالمبيدات مقارنة بجداول الرش القياسية 

نماذج التنبؤ إلى إنخفاض عدد الرشات إلى النصف على األقل فى مقاطعة بوردو 

 .(Chen et al.,  2020)بفرنسا 

على أى حال، تصنف المبيدات الفطرية المستخدمة لمكافحة البياض الزغبى 

السطوح النباتية وحركتها  penetrationب قدرتها فى إختراق في الغالب على حس

في النبات والتى تحدد ما إذا كان يمكن  systemic translocationالجهازية 
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استخدام المبيد للفطرى بشكل وقائي )للحماية قبل حدوث اإلصابة( أو بشكل عالجى 

 )للعالج بعد حدوث اإلصابة(. 

( مثل مركبات النحاس 1لجهازيه )جدول وتعتبر كيماويات المالمسه غير ا

based products-copper  والداى ثيوكرباماتDithiocarbamates  وفثاليميدز

phthalimides  مفيده للوقاية من المرض، و يجب المعاملة بها قبل أو خالل بدء

حدوث اإلصابة بواسطة الجراثيم الهدبية . وهى لها تأثير سام على المواقع الخلوية 

لفطر، كما أنها تتميز بأنها ال تؤدى إلى تكوين سالالت مقاومة من الفطر، وهذه فى ا

أيام    10-7المركبات تعطى حماية لألعضاء النباتية التى تغطيها لفترة تتراوح بين 

 يوم على حسب ضغط المرض.  14وقد تصل إلى 

Semi-ازية أو شبه الجه  systemicأما المبيدات الفطرية العالجية سواء الجهازية 

systemic  ( التى تستخدم بعد 1ذات القدرة على إختراق السطوح النباتية )جدول

حدوث اإلصابة فيكون لها القدرة إما على قتل الممرض النشط في البقع الزيتية أو 

تؤدى أيضا إلى عالج المرض فى حال الحد بشكل كبير من تجرثمه كما أنها 

. تشمل مبيدات الفطريات حدوث اإلصابةاستخدامها خالل يومين أو ثالثة من 

العالجية التى تستخدم بعد حدوث اإلصابة المستخدمة فى الوقت الحالى كل من 

)مثل   phenylamides( و phosphorus acid)مثل  phosphonateمجموعة 

metalaxyl ،(mefenoxam    وquinone outside inhibitors  ( QoI مثل )

azoxystrobin)  و )ylic acid amides carbox (CAA)   مثل

(mandipropamid  وdimethomorph وتقوم هذه المركبات باختراق النباتات .)

 وتتميز بثالثة مميزات أساسية : 

 أن هذه المركبات الفعالة ال تغسل بواسطة مياه األمطار.  -أ( 

 أنها مر كبات عالجية.  -ب( 

و   phosphonateبمركبات  يكون النمو الخضرى الناتج بعد المعاملة -ج( 

phenylamides   غير قابل لإلصابة حيث أنها عالية الجهازية تتحرك إلى لعدة أيام

فى نسيجى الخشب واللحاء فى  وبعضها إلى أعلى و إلى أسفل فى نسيج الخشب أعلى

 النبات. 

ويتم رش هذه المركبات على فترات، على أن تكون الفترة ما ببن كل رشة واألخرى 

على  phenylamidesالفينيل أميد مبيدات يوم. من ناحية أخرى تشتمل مجموعة  14

،  Benalaxyl  ،M (Keralaxyl)-Benalaxylعده مركبات منها )بيناالكسيل 

أوكساديكسل ،  Metalaxyl  ،M (Mefenoxam) -Metalaxylميتاالكسيل 

oxadixylية ( وهى فعالة جدا ولكنها متخصصة لمكافحة الكائنات البيض

Oomycota  وقد وجد أن إستعمال هذه المركبات يؤدى إلى إنتاج سالالت من شبيه .
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الفطر مقاومة لتلك المجموعة من المبيدات، وقد تم التوصل إلى هذه السالالت 

كذلك تم فى فرنسا وجنوب أفريقيا وسويسرا وأورجواى،  1981المقاومة منذ عام 

، في  CAAو مجموعة   QoIعن مقاومة الممرض لمبيدات مجموعة النشر 

 Fungicide Resistance)اليابان ، فرنسا ، والواليات المتحدة أستراليا ، 

Action Committee (FRAC), 2013) ووفقا لذلك ، من أجل خفض خطر .

المقاومة ضد المبيدات الفطرية ، فإنه غالبا يتم بيع المركبات العالجية للبياض 

ة والمتخصصة مخلوطة مع أحد المبيدات الوقائية الزغبى ذات طبيعة الفعل المحدد

مرات سنويا، ونتيجة لبيع   4-3المذكورة سابقا على أال يزيد عدد الرشات عن 

منتجاتها المخلوطة مع المبيدات الوقائية فهى لها فاعلية  قبل وبعد حدوث اإلصابة. 

ال تزال هناك وعلى الرغم من توفر بعض المبيدات الفطرية الجديدة اآلن ، إال أنه 

حاجة إلى الحذر وإتباع اإلستراتيجيات التى تمنع تطور مقاومة الممرض لهذه 

 المبيدات.

عموما يختلف موعد بداية المعاملة بالمبيدات طبقا للمناخ السائد فى كل 

منطقة فالمرض يظهر مبكرا خالل الموسم فى األماكن الرطبة ذات األمطار الربيعية 

هر متأخرا فى األماكن شبه الجافة فمثال يظهر المرض فى والصيفية المتكررة ويظ

مصر متأخرا وتوصى وزارة الزراعة فى مصر بالرش الوقائى بدًءا من منتصف 

يوم على أن يتم الرش  14رشات بالمبيدات الوقائية بفاصل زمنى   4-3شهر يونيو 

مع ذلك و (.2004)غبريال وأخرون، بالمبيدات العالجية فى حالة ظهور اإلصابة 

حيث لوحظ  تظهر اإلصابة مبكرة فى بعض األعوام التى تتسم بالربيع كثيف األمطار

فى السنوات األخيرة ظهور بعض اإلصابات بالبياض الزغبى على العنب فى مصر 

يجب مراقبة مم. من ناحية أخرى،  4-3وقت التزهير وبداية العقد وحتى قطر حبات 

ة المعاملة الكيميائية بعد حدوث اإلصابة. تم استخدام إستراتيجيما المرض إذا 

وإلستكشاف مزرعة العنب بحثًا عن البياض الزغبى ، يجب أن يمشي المالحظ ببطء 

كرمة على األقل. ووجود  200على طول خط الكرمات بحثًا عن البقع زيتية على 

كرمة يعتبر خطرا على الكرمات تستتبعه  50لكل  oilspotبقعة زيتية  2أكثر من 

 معامالت العالجية فورا.ال

: المبيدات االوقائية والعالجية المستخدمة فى مكافحة البياض الزغبى فى 1جدول 

 العنب
FRAC 

Group 

(Code) 

Group Name 

طبقا   اسم المجموعة

 للكود

Chemical Group 

 المجموعة الكيميائية

Common Name of Active 

ingredients 

 األسم الشائع للمواد الفعالة

ficacyEf 

 #الفاعلية

 )أ(المبيدات الوقائية 

M1)ب( Inorganic Copper Inorganic Copper 
Copper (different salts) 

 أمالح مختلفة للنحاس
+++ 
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 M3 Dithiocarbamates Dithiocarbamates)ج(

Propineb 

 2020تم إلغاء تسجيله بمصر يناير 
++ 

Mancozeb ++ 

M4 Phthalimides Phthalimides Captan )د( ++ 

 )ه( المبيدات العالجية

11/4 

 PhenylAmides)و(

Quinone + 

Outside 

Inhibitors (QOI) 

Acylalanines + 

Methoxy-acrylates 

M (Mefenoxam) -Metalaxyl

+ Azoxystrobin 
++++ 

40/4 

PhenylAmides + 

Carboxylic Acid 

Amides (CAA) 

Acylalanines + 

Cinnamic acid 

amides 

Metalaxyl + 

Dimethomorph 
++++ 

M1/4 
PhenylAmides + 

Copper 

Acylalanines + 

Inorganic Copper 

Metalaxyl + 

Copper oxychloride 

+++ 

 

Acylalanines + 

Inorganic Copper 

Metalaxyl + 

Copper hydroxide 

+++ 

 

Acylalanines + 

Inorganic Copper 

Benalaxyl + 

xychlorideCopper o 

+++ 

 

Acylalanines + 

Inorganic Copper 
Mefenoxam + Copper ++++ 

M3/4 
PhenylAmides + 

Dithiocarbamate 

Acylalanines + 

Dithiocarbamate 
Benalaxyl + Mancozeb +++ 

Acylalanines + 

Dithiocarbamate 
Metalaxyl + Mancozeb +++ 

Acylalanines + 

Dithiocarbamate 

M -Metalaxyl

(Mefenoxam)+Mancozeb 
++++ 

 )ز( 11
Quinone outside 

Inhibitors (QoI) 

Methoxy-Acrylates Azoxystrobin )ح( ++++ 

Oximino-acetates methyl-Kresoxim)ط( ++ : +++ 

3/11 

+ (QoI) 

DeMethylation 

Inhibitors (DMI) 

Methoxy-Acrylates 

+ Triazoles 

bin + Azoxystro

Difenoconazole 

 

+++ 

7/11 

Succinate  +(QoI) 

dehydrogenase 

inhibitors (SDHI) 

Methoxy-

Carbamates 

+ Pyridine-

Carboxamides 

(Pyraclostrobin + )ى( 

Boscalid) 
++++ 

40/11 

QoI+ Carboxylic 

Acid Amides 

(CAA) 

Methoxy-Acrylates 

+ Cinnamic acid 

amides 

+  Azoxystrobin

Dimethomorph 
++++ 

Dimethomorph + 

Pyraclostrobin 
++++ 

21 

QiI - fungicides 

(Quinone inside 

Inhibitors) 

Cyano-imidazole 
Cyazofamid )ك( 

 
+++ 

11/27 Cyanoacetamide-Cyanoacetamide-)ل( Cymoxanil +   ++++ 
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# Anon., 2019 b. 

المرشوشة وهى فعالة فقط عندما  )أ( يقتصر نشاطها على سطح األنسجة

تستخدم قبل حدوث اإلصابة ، وعلى الرغم من أن تطور المقاومة لها ال يمثل خطًرا ، 

إال أن االنجراف تحت األمطار الغزيرة يكون كذلك. وبالتالي ، قد يحتاج المزارعون  

تكرر خاصة في السنوات ذات األمطار المتكررة بدرجة إلى إعادة الرش بشكل م

 وينبغى التغطية بالمبيد بشكل كامل حتى نحصل على نتائج طيبة. ، كبيرة

تتم الوقاية من البياض الزغبى بشكل أساسي عن طريق المبيدات  )ب(

،  Bordeaux mixtureالفطرية المحتوية على النحاس )مثل خليط بوردو 

 Copper، أوكسي كلورو النحاس  Copper hydroxideهيدروكسيد النحاس  

oxychloride يعتبر النحاس ساًما للنباتات ، ولكن إضافة الجير تقلل من تلك .)

السمية ، ومن ثم يتم تكوين خليط بوردو. بعض أصناف العنب أكثر حساسية للنحاس 

م( °35من  من غيرها، والمعاملة بمركبات النحاس في درجات الحرارة العالية )أعلى

  Pertot et alعلى الكرمات ) phytotoxicityمن المرجح أن تسبب سمية نباتية 

(. يؤدي تلف األوراق من خالل هذا الضرر إلى تقليل التمثيل الضوئي 2006

photosynthesis   وانخفاض جودة حبات العنب. كان خليط بوردو دائًما أكثر فاعلية

oxime + QoI oxime + 

Oxazolidine-diones 

Famoxadone 

M1/27 
Cyanoacetamide-

oxime + Copper 

Cyanoacetamide-

oxime + Copper 

Cymoxanil + Bordeaux 

mixture 
+++ 

Cymoxanil + Copper 

oxychloride 
+++ 

M3/27 

Cyanoacetamide-

oxime + 

Dithiocarbamate 

Cyanoacetamide-

oxime + 

Dithiocarbamate 

Cymoxanil + Mancozeb +++ 

P7 

(33) 
Phosphonates 

phosphorous acid 

and salts 
Phosphorus acid)م( +++ 

 )ن( 40

Carboxylic Acid 

-Amides (CAA

fungicides) 

Mandelic acid 

amides 
Mandipropamid )س( ++++ 

Cinnamic acid 

amides 
Dimethomorph  )ع( +++ 

M1/40 

Carboxylic Acid 

Amides (CAA)+ 

Copper 

Cinnamic acid 

  amides + 

Inorganic Copper 

Dimethomorph + 

Copper oxychloride 
+++ 

M3/40 

Carboxylic Acid 

Amides (CAA) + 

Dithiocarbamate 

Cinnamic acid 

amides + 

Dithiocarbamate 

dimethomorph + Mancozeb 

 
+++ 

43 Benzamides 
Pyridinylmethyl-

benzamides 
Fluopicolide )ف( ++++ 
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الذى يستخدم  copper oxideا وأكسيد النحاس من أوكسي كلورو النحاس األقل ثباتً 

. إال أن مركبات (Gessler et al.,  2011)حتى اآلن ببغض الدول األوروبية 

النحاس األخرى )أكسيد النحاس ، أوكسي كلورو النحاس( كانت أقل سمية للنبات 

مركبات النحاس غير العضوية غير جهازية.  وتسبب أضرار أقل للبراعم الصغيرة. و

د تم استخدام المبيدات الفطرية المحتوية على النحاس لسنوات عديدة في بعض لق

مزارع الكروم ، مما أدى إلى ارتفاع تركيز النحاس في طبقة التربة السطحية 

(Pietrzak & McPhail, 2004) وفي دراسة فرنسية ،  وجد أن بعض أنواع .

النحاس / كجم من  ملجم من 1500تربة مزارع الكروم تحتوي على ما يصل إلى 

، وهي أعلى بكثير جدا من تلك التي تعتبر ( Flores-Vélez et al., 1996)التربة 

وذلك  له انعكاسات على نمو نباتات  . (Pietrzak & McPhail, 2004)طبيعية 

ضحلة التجذير إذا تمت إزالة الكرم وزرعت كرمات جديدة أو نباتات أخرى مكانها. 

 . 6.5محلول رش مركبات النحاس عن (pH) ضة  اليجب أن تقل درجة حموو

)ج(
 

ربما كان النجاح لمبيدات الدايثيوكربامات مرتبًطا بتطوير مركبات 

جديدة مستقرة )ثابتة( منخفضة التكاليف والغياب شبه الكامل ألي سمية نباتية ، والتي 

أواخر غالبًا ما كانت مشكلة عند استخدام مركبات النحاس )الحروق في األوراق في 

حبة لها ، وفي حالة أوكسي كلورو النحاس قد يظهر الشحوب  االصيف والثقوب المص

chlorosis   الذي يبدأ من حواف أوراق العنب إلى داخل النصل، وحدوث الخشونة

مع لكن   .( et al.,Gessler  2011)على سطح حبات العنب(  russetingالفلينية 

ات الفطرية غير النحاسية والتي تعمل مبيدالمرور الوقت ، أصبحت عيوب بعض 

 -بالمالمسة واضحة: مثال زيادة  تعداد االكاروسات، التى تبين أن مخاليط النحاس 

عززت الضرر الناشىء عن  (Zineb)زينب  –مانيب  -والنحاس(Maneb) مانيب 

واعتُبر في البداية أن مخلوط النحاس  .Eriophyes vitisحلم العنب الدودي 

أقل إشكالية ، لكن اآلراء تغيرت الحقًا ، على األرجح  (Mancozeb) بيالمانكوز

بسبب تأثير خليط النحاس المانكوزيب كمبيد أكاروسى، والذي يؤثر أيًضا على 

من ناحية  األكاروسات المفترسة النافعة.  مركبات الداى ثيوكربامات غير جهازية.

توردين الثمار من الكرمات أخرى ، قد ال تقبل بعض المصانع الغذائية وبعض المس

بعد اإلزهار أو قد يكون لديهم قيود خاصة على استخدامه    Mancozebالمعاملة بـ

 يوم 66الطويلة التى تصل إلى   Preharvest interval (PHI)مثل فترات األمان 

يوم  56يوم فى المجر ورومانيا وبلغاريا ،  60-40قبل الحصاد بأمريكا وشيلى ، 

يوم  بمصر حسب توصيات  28-7يوم بأسبانيا وايطاليا ،  28يوم بفرنسا،  30بالمانيا، 

بالرغم من أنه أكثر مبيدات هذه المجموعة فاعلية ضد البياض  2020وزارة الزراعة 

( وهو شديد السمية 2020ومصرح بإستخدامه فى كل الدول األوروبية )يونيو  الزغبى
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ية للطيور وديدان األرض وسميته لنحل لألسماك والالفقريات المائية ، ومتوسط السم

 العسل منخفضة.

لمكافحة  Captanو  Mancozebاألساليب الجيدة الستخدام )د( من 

في وقت مبكر من الموسم ثم التبديل بعد ذلك  Mancozebاستخدام  البياض الزغبى

. بينما  Mancozebيوًما لمبيد  66البالغة  PHIنظرا لطول فترة األمان  Captanإلى 

  Captan( لمبيد  PHIحتى الحصاد )فترة األمان من المعاملة األخيرة الفاصل الزمني 

أيام. وتتم المعاملة بالكابتان من مرحلة اإلزهار فصاعدا على  10على ثمار العنب هو 

رشات خالل الموسم. من  5يوم واليجب أن يرش المركب أكثر من  14-10فترات من 

)فترة التحريم  ادة دخول العمال للبساتين المعاملةناحية اخرى، تفرض قيود على إع

(Restricted entry interval (R.E.I.)  لمدة أربعة أيام ما لم يكن مرتديا المالبس

 Captanالواقية. ومع ذلك فإن بعض مصانع تصنيع األعناب ال تسمح باستخدام مبيد 

المبيد مسجل في أي وقت على كرمات العنب التى تستلم ثمارها بالرغم من أن 

لإلستخدام فى جميع دول اإلتحاد األوروبى ماعدا فنلندا ، الدنمارك ، السويد ومالطه 

 (.2020)ديسمبر 

لها القدرة على إختراق )هـ( المبيدات العالجية هى المبيدات التى  

penetration  السطوح النباتية ولها القدرة على قتل المسبب المرضى بعد إصابته

 ية.لألنسجة النبات

ذات  PhenylAmides (PA – fungicides))و( مبيدات مجموعة 

فاعلية متخصصة وقائية وعالجية طويلة األمد )ممتدة التأثير(  لمكافحة الكائنات 

من المجموعة الكيميائية  metalaxylُوجد أن المركب . لقد  Oomycotaالبيضية 

Acylalanine   الذى أنتجته شركةCiba-Geigy تازة  ضد ذو فاعلية ممP. 

viticola  بفضل خالئطه الفريدة )فهو آليستخدم منفردا من أجل منع وإبطاء

ظهورالسالالت المقاومة من الممرضات( واإلنتقال القوي من أسفل إلى أعلى 

acropetal translocation  خالل أوعية الخشب في النباتات. كذلك الحركة من أحد

هو إنتقال أساسى  Translaminar movementسطحى الورقة إلى السطح اآلخر 

له نشاط وقائي ممتاز ضد البياض الزغبى فى  metalaxylلهذه المجموعة. و مركب 

العنب ، فهو يوفر على األقل أسبوعين من الحماية، وفي بعض االختبارات في والية 

أوهايو، يوفر ما يصل إلى ثالثة أسابيع من الحماية. وكان أكثر فاعلية من المركبات 

في التجارب الحقلية ، وكانت معامالته العالجية  dithiocarbamatesالتي تنتمى إلى 

فعالة حتى اليوم الخامس من إحداث العدوى ، مما أدى إلى تأخير تطور األعراض 

يوًما وتقليل التجرثم بدرجة كبيرة. المعامالت التي تم إجراؤها عند ظهور  12بحوالي 
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 partial eradicant effectلها تأثير استئصالى جزئي  البقع ألول مرة أو الحقًا كان

(2011  et al.,Gessler ) ويسمح إنتشار المبيد جهازيا إلى أعلى .ascending 

systemic distribution  والمستوى العالي من الفاعلية ضدP. viticola  داخل

سطة األجزاء النباتات بحماية األفرخ الجديدة. ونظًرا ألن المركب يُمتص بسرعة بوا

الخضراء من الكرمة ، يكون تأثير الظروف الجوية على المركب فى حده األدنى 

(Urech & Schwinn, 1978.)  لقد ثبت أنmetalaxyl  يقدم مكافحة جيدة

 ,Wicks؛  Vial et al., 1978)للبياض الزغبى في الظروف البيئية المختلفة 

ش مركبات هذه المجموعة (. واليجب أن ترMarais & Tromp, 1981؛  1980

 + Mefenoxamرشات خالل الموسم. ويفضل استخدام تركيبة  4أكثر من 

Mancozeb   على األصناف الحساسة للنحاس. وعلى الرغم من أنMetalaxyl-M 

(Mefenoxam)    فعال للغاية ، إال أن توصيات اإلستخدام على البطاقات اإلستداللية

يد التجارى فى الواليات المتحدة تقيد توقيت إستخدامه الحالية الملصقة على عبوة المب

يوًما قبل الحصاد.  66خالل  Mefenoxam MZعلى العنب. فال يمكن استخدام 

يوًما )يمكن  Mefenoxam Copper 42بالنسبة للمركب  PHIوتكون هذه الفترة 

و  42بالغة ال PHIيوًما قبل الحصاد(. واستنادًا إلى فترة األمان  42المعاملة به حتى 

محدودًا في مكافحة البياض الزغبى فى  mMefenoxaيوًما ، سيكون استخدام  66

العنب في أواخر الموسم بعد الحصاد وفى فترة اإلزهار وقبل اإلزهار فى المناخات 

 الممطرة. 

 Strobilurin fungicides (QoI)ستروبيلورين  مجموعة مبيدات )ز( 

Quinone outside Inhibitors مشتقة من مادة طبيعية يفرزها فطرعيش )ال

الذى ينمو على األخشاب( هى مبيدات مخترقة  Oudemansiella mucidaالغراب 

 locallyلها قدرة جهازية محدودة و    fungicide Penetratingللسطوح النباتية 

systemic  تم إختبارها  بهدف مكافحة البياض الزغبى والبياض الدقيقي على كرمات

وفي حين أن مركبات الستروبيلورين  (.Reuveni, 2001العنب في نفس الوقت )

(azoxystrobin ،pyraclostrobin ،methyl-kresoxim ،trifloxystrobin )

، إال أنها تختلف  البياض الدقيقى جيد إلى ممتاز ضد مرض  تتمتع جميعها بنشاط

   و azoxystrobinاختالفًا كبيًرا في فعاليتها ضد البياض الزغبى. فالمبيدات  

pyraclostrobin  فاعلية ممتازة وهي األكثر فاعلية في مكافحة البياض الزغبى.  لها

ضعيف  rifloxystrobintبينما متوسط الفاعلية  methyl-kresoximبينما يعتبر 

 ولم يتم تسجيله لمكافحة البياض الزغبى. التأثير

تبدأ المعامالت فى الظروف المالئمة للمرض قبل تطوره وتستمر طوال )ح( 

يوًما. ال يستخدم أكثر من معاملتين متتابعتين على األوراق من   14-10الموسم كل 

https://www.agriexpo.online/agricultural-manufacturer/systemic-fungicide-6412.html
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قبل التبديل مع مبيد فطري  11أو أى مبيد أخر من المجموعة  azoxystrobinمبيد 

 extremely phytotoxic. هذا المبيد  سام بدرجة كبيرة 11الينتمى إلى المجموعة 

لبعض أصناف التفاح، لذلك  يجب توخي الحذر الشديد لتجنب إنجراف محلول الرش. 

وال تستخدم معدات الرش التي سوف يتم استخدامها في رش أشجار التفاح ألن حتى 

لة من هذا المبيد يمكن أن تسبب سمية نباتية غير مقبولة لبعض أصناف الكميات الضئي

رشات فى  4أكثر من  (QoI)التفاح . كذلك اليجب الرش بهذه المجموعة من المبيدات 

=  PHIيوم قبل الحصاد ) 14خالل  azoxystrobinالعام، واليجب المعاملة بمبيد 

 يوم(. 14

لبراعم ويعاد الرش بفترة تتراوح من عند تفتح ا )ط( يمكن بدء الرش بالمبيد

معامالت من  4أيام. على عنب النبيذ وعنب المائدة ، ال يستخدم أكثر من  10إلى  7

methyl-kresoxim  في الموسم ، وال يجب إجراء أكثر من معاملتين متتاليين من

methyl-kresoxim   حيث يجب أن تتم المعاملة بمبيد ،methyl-kresoxim 

واليجب  11ع مبيدات فطرية  من مجموعات أخرى التنتمى إلى المجموعة بالتناوب م

 يوم(. PHI  =14يوم قبل الحصاد ) 14المعاملة به خالل 

)ى( لمكافحة البياض الزغبى فى العنب فى البالد التى يظهر فيها المرض 

لمرض مبكرا ، تتم المعاملة بهذا المبيد اعتباًرا من مرحلة ما قبل اإلزهار قبل ظهور ا

 5ال يستخدم أكثر من يوًما.  14أيام على األقل إلى  10وتكرر المعاملة بالمبيد بعد 

أو أى مبيدات أخرى    pyraclostrobin + Boscalidمعامالت من المبيد المخلوط  

في الموسم ، وال يجب إجراء أكثر من معاملتين ( 7( أو المجموعة )11من المجموعة )

، كما يجب أن تتم    pyraclostrobin + Boscalidلوط  متتاليين من المبيد المخ

بالتناوب مع مبيدات     pyraclostrobin + Boscalidالمعاملة بالمبيد المخلوط  

(  واليجب 7أو المجموعة ) 11فطرية  من مجموعات أخرى التنتمى إلى المجموعة 

خدم المبيد يوم(. كذلك اليست PHI  =14يوم قبل الحصاد ) 14المعاملة به خالل 

 Noiretأو   Concordعلى صنف    pyraclostrobin + Boscalidالمخلوط  

بسبب أضراره على المجموع الخضرى كما أن أضرار المجموع الخضرى ممكن أن 

 ,Worden, Fredonia, Niagara, Steubenتحدث على أصناف العنب 

Rougeon  يع األصناف لم يتم اختبار جمأو بعض األصناف ذات الصلة بها حيث

 بدقة.

فعال ضد الكائنات البيضية ومسجل على العنب  Cyazofamid)ك( المبيد 

 فى بعض الواليات األمريكية وغير مسجل على العنب بجمهورية مصر العربية.
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هو مبيد وقائى وفعال ضد الكائنات البيضية،   Cymoxanil)ل( المركب 

جى )له قدرة عالجية مناسبة )عن طريق خصائصه القوية فى تثبيط التجرثم(، وعال

( لإلستخدام على المجموع local systemic effectsدة  ووتأثيرات جهازية محد

وهو يخترق النبات بسرعة وعندما يدخل النبات، فإنه ال يمكن غسله  الخضرى.

بواسطة المطر، إال أنه  يتحلل بسرعة كبيرة داخل النبات، مما يؤدي إلى عدم وجود 

ألمد، لذلك يستخدم أساسا في الخلط والمزج مع المبيدات المؤثرة على فعالية طويلة ا

الكائنات البيضية األخرى لتحسين فاعلية متبقياته كذلك هو يكافح المرض خالل فترة 

وهو قادر على السيطرة على اإلصابة الحضانة ويمنع ظهور الضرر على المحصول 

 ساعة. 72ب   Kickback activityبعد حدوثها 

عندما يبلغ  Cymoxanil +  Famoxadoneالمخلوط المعاملة بالمبيد  تبدأ

-7يوًما. تقل الفترة إلى ) 14إلى  10سم. تُكرر المعاملة بعد  10طول األفرخ األولى 

 5ال يستخدم أكثر من أيام( عندما تكون الظروف مواتية جدًا لتطور المرض.   10

لكل موسم واليجب   xadoneCymoxanil +  Famoالمبيد المخلوط معامالت من 

 يوم(. PHI  =28يوم قبل الحصاد ) 28المعاملة به خالل 

حمض ، وهى عبارة عن أمالح  phosphonates الفوسفونات )م(

ال   phosphorous (phosphonic) acid - 3PO3Hالفوسفوروز )الفوسفونيك( 

بشكل مباشر. يمكن اعتبارها مبيدات للفطريات الحقيقية ألنها ال تقتل الفطريات 

جهازية حقيقية عند المعاملة بها على األوراق ، يمكن أن تنتقل  إلى  والفوسفونات

األجزاء السفلية خالل اللحاء وتنتقل إلى األجزاء العلوية خالل الخشب. من ناحية 

 .Pأخرى ، توفر هذه المواد الكيميائية حماية جيدة ضد الكائنات البيضية ومنها 

viticola   (Magarey et al.,  1990; Magarey et al.,  1991) 

وللفوسفونات تأثيرات وقائية باإلضافة إلى فاعلية عالجية كبيرة بعد اإلصابة. عند 

يوًما بعد العدوى، فقد ثبت  أنها  تخفض من  13استخدامها وحتى مدة تصل إلى 

. والفوسفونات أمالح حمض الفوسفوروز (Wicks et al., 1991)التجرثم 

سفونيك( مواد ممتازة ألي شخص يريد منتًجا ناجًحا وأقل سمية لزراعات العنب: )الفو

ساعات من المعاملة  4بعد بدون مالبس واقية فيمكن الدخول إلى البستان المعامل 

(Restricted entry interval (REI) =4hr)  وتأثيرها البيئي ضئيل. وتعتبر ،

د البياض الزغبى على العنب وعلى الفوسفونات مبيدات جيدة جدًا وموثوق بها ض

بعض المحاصيل األخرى هذا ألنها سامة لهذه المجموعة الضيقة من المسببات 

المرضية ؛ من ناحية أخرى ، فإن الفوسفونات ليست سامة للفطريات الحقيقية المسببة 

لألمراض األخرى فى العنب ، ومكافحتها لهذه األمراض الفطرية غير منتظمة في 

وال وعادة ما تكون غائبة تماما. فإذا تمكنت من السيطرة على مرض أحسن األح
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فطرى آخر باستخدام الرش بالفوسفونات ، فكر في األمر على أنه مكافأة غير متوقعة. 

وبشكل عام تقدم الفوسفونات نشاًطا وقائيًا مهًما ضد البياض الزغبى فى العنب ولكنه 

أيام( ، اعتمادًا على المعدل المستخدم  8لى أيام على األقل، وأحيانًا تصل إ 3محدود )

فى محلول الرش، باإلضافة إلى الظروف الخاصة )الطقس ، الصنف( وأي األوراق 

 3يتم تقييمها. في بعض األحيان تنخفض الحماية في األوراق القديمة بشكل ملحوظ بعد 

إنتقال أيام، ال سيما عند المعدل المنخفض المستخدم فى محلول الرش ، حيث يتم 

وتُظهر  .الفوسفونات من األماكن المعاملة إلى األوراق والجذور األصغر سنًا

. عندما تتم kick-backالفوسفونات فاعلية عالجية ممتازة ضد العدوى الجديدة 

أيام من عدوى األوراق ، وتظهر القليل من البقع سواء عند  4أو  3المعاملة بها بعد 

رتفع فى محلول الرش، وتم تثبيط إنتاج الجراثيم من إستخدام المعدل المنخفض أو الم

أيام من العدوى، استمر ظهور البقع   6هذه البقع القليلة بشكل كبير. وعند المعاملة بعد

الصغيرة والتي اتسعت بعد ذلك ولكن إنتاج األكياس االسبورانجية من البقع المتسعة تم 

دام المعدل األعلى من محلول تثبيطها بشكل كبير. كانت المكافحة أفضل عند استخ

أيام لتكرار المعاملة، من  7أيام )االنتظار لمدة  5الرش وعند تكرار المعاملة  بعد 

المحتمل أن يكون جيدًا أيًضا(. من ناحية أخرى لم تستئصل الفوسفونات العدوى 

الراسخة عند المعاملة بها على البقع النشطة ذات التجرثم العالى ، لكنها خفضت من 

٪ تقريبًا. من الواضح أن الخفض فى إنتاج 80نتاج األكياس االسبورانجية بنسبة إ

الجراثيم سيحد من احتمالية انتشار المرض. ومثلما هو الحال مع مبيدات الفطريات 

الجهازية األخرى ، يمكن للممرض تطوير مقاومة ضد الفوسفونات إذا أتيحت له 

جئة والكاملة للفوسفونات لم تحدث بعد أكثر الفرصة. على الرغم من أن المقاومة المفا

من خمسة عشر عاما من االستخدام الواسع ، إال أن هناك أدلة على أنها قد تفقد بعض 

فعاليتها بمرور الوقت. تبدأ المعامالت عند تفتح البراعم وتكرر المعامالت اإلضافية 

ع الخضرى. طوال الموسم. تستخدم معدالت أعلى حسب شدة المرض وكثافة المجمو

 و بسبب حساسية األصناف يجب اختبار حساسية الصنف قبل االستخدام.

 Carboxylic Acid Amides (CAA)  جميع مبيدات مجموعة)ن( 

فعالة بشكل خاص ضد أمراض المجموع الخضرى المتسببة عن كائنات رتبة 

Peronosporales رتبة داخل  ى، وهOomycota  وهى تتضمن بعض مسببات ،

للفحة المتأخرة مسبب ا  Phytophthora infestansض النباتية المدمرة مثل  األمرا

 مسبب البياض الزغبى على العنب ، و   P. viticolaعلى البطاطس والطماطم ، 
 Pseudoperonospora cubensis    مسبب البياض الزغبي بالخيار .  أّما جنس

Pythium ض الفطرية خارج رتبة بأكمله ، باإلضافة إلى جميع مسببات األمرا

Peronosporales غير حساسة للمبيدات الفطرية التابعة لمجموعة ،  Carboxylic 
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Acid Amides (2012 et al.,Blum & Gisi,2012; Blum  عادة تعمل .)

الفطرية عن طريق تثبيط إنتاج األكياس االسبورانجية وتثبيط إنبات  CAAمبيدات 

واإلنبات المباشر لألكياس االسبورانجية  cystosporesالجراثيم المتحوصلة 

sporangia  ولكنها التؤثر على تحرر وحركة الجراثيم الهدبية السابحة(zoospore )

وتؤثر أيًضا على نمو أنابيب اإلنبات والميسيليوم ، وبالتالي تمنع إصابة أنسجة العائل. 

 interference withمع الترسبات والبناء الحيوي للسليلوز  CAAوتتداخل مبيدات 

cell wall deposition and cellulose biosynthesis  .بجدار الخلية الفطرية

إلى جانب  -تُظهر  CAAبعد المعاملة على المجموع الخضرى ، ُوجد أن مبيدات 

أيًضا فاعلية عالجيًة وبعض الفاعلية االستئصالية ، اعتمادًا  -فاعليتها الوقائية القوية 

لفطري الذي تم إمتصاصه بالورقة وكيف يتم توزيعه بناًء على حركة على كمية المبيد ا

 .translaminar movementالمبيد بين سطحى الورقة  

تم اكتشاف النشاط المضاد للفطريات ألميدات حمض الماندليك )س( 

mandelic acid amides (mandelamides ألول مرة )مسببات المرضية ضد ال

خالل أوائل التسعينيات ، ُوجد أن الهيكل )البناء( الكيميائى لإلنسان فى الثمانينات. و

كان فعاال ضد الممرضات النباتية خاصة التابعة لرتبة  mandelamidesالعام ل 

Peronosporales والمركب .Mandipropamid  وهو من المجموعة الكيميائية

mandelic acid amides  لحين تم ومنذ ذلك ا 2005سجل أوال في النمسا في عام

إطالقه في العديد من البلدان المختلفة ، سواء كمنتج منفرد أو في مخاليط تحت األسماء 

 Pergado   (2011al.,  etRodrÍguez -González.)و   Revusالتجارية 

بسرعة وبشكل محكم بطبقة الشمع على سطح   Mandipropamidيرتبط المركب 

González-)مد ضد العدوى الورقة ، مما يوفر حاجًزا سريعًا طويل األ

2011  et al.,RodrÍguez ) كما أنه يوفر فاعلية وقائًية قويًة وفاعلية فى اإلنتقال .

.P ويوفر أيًضا مكافحة قويًة لكل من  translaminar activityبين سطحى األوراق 

infestans  وP. viticola  تحت ضغط مرضى شديد ،(al.,  etHuggenberger 

مكافحة ممتازة كمبيد وقائى للبياض الزغبى فى   Mandipropamid . يوفر(2005 

إختراق األنسجة ، وله بعض الفاعلية بعد حدوث العدوى بسبب خاصية العنب 

fungicide penetrating   وإنتقاله محدود بين سطحى الورقةtranslaminar 

movement  وربما بعض الفاعلية كمضاد للتجرثم ،some antisporulant 

activity  مع خطر معتدل لتطور مقاومة الممرض له . و ،Mandipropamid  مبيد

أو أى فطري جديد يستخدم في العنب ، ال يستخدم أكثر من ثالث معامالت من المبيد 

في الموسم ، وال يجب إجراء أكثر من معاملتين ( 40مبيدات أخرى من المجموعة )

(. ويمكن الدخول إلى البستان المعامل  40جموعة )ممتتاليين من المبيد أو من نفس ال
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=  PHIيوم قبل الحصاد ) 14واليجب المعاملة به خالل  (REI=4hr)ساعات  4بعد 

تبدأ والينبغى أن يكون الرش بهذا المبيد منفردا أخر رشة فى الموسم.    يوم(. 14

المعامالت فى الظروف المالئمة للمرض قبل ظهور أول عالمات المرض وتكرر 

يوًما وتقل الفترة الزمنية بين المعاملتين خالل فترات النمو   14-10عاملة بعد  الم

 السريع أو عندما تكون الظروف البيئية أكثر مالئمة لتطور المرض. 

يتبع المجموعة الكيميائية  dimethomorphالمركب داى ميثومورف )ع( 

ول فى وهو المركب األ cinnamic acid amides حمض السيناميكألميدات 

الذى طرح باألسواق عام    Carboxylic Acid Amides (CAA)مجموعة 

1988 (Albert et al.,  1988)  والمركب له فاعلية وقائية جيدة ، باإلضافة إلى .

 ,antisporulant activities (Lamberth فاعلية عالجية ومضادة للتجرثم  

الخشب، ويعاد توزيعه  ينتقل في dimethomorph. ومركب داى ميثومورف (2016

في األوراق، وكذلك ينفذ من السطح العلوي إلى السطح السفلي للورقة ولكن ال يمكن 

أن ينتقل في اللحاء أو ينتقل من الجذور إلى األوراق بكميات كافية لمكافحة األمراض 

ال يستخدم هذا المركب مع  (.Wang et al., 2009)على المجموع الخضرى 

تجفيف )الزبيب(. وتبدأ المعامالت به عندما تكون الظروف مواتية المحصول المعد لل

ولكن قبل ظهور عالمات المرض  يوًما 14إلى  7وتكرر المعاملة بالمبيد بعد للعدوى 

وتطبق الفترة الزمنية األقل بين المعاملتين خالل فترات النمو السريع أو عندما تكون 

ال يستخدم أكثر من ثالث معامالت من الظروف البيئية أكثر مالئمة لتطور المرض. 

في الموسم ، وال يجب إجراء أكثر من ( 40أو أى مبيدات أخرى من المجموعة )المبيد 

(. إذا استمر المرض في التقدم  40جموعة )ممعاملتين متتاليين من المبيد أو من نفس ال

دام هذا المنتج ، بعد العالج بهذا المنتج ، فال يتم زيادة معدل االستخدام. ويُوقف استخ

 ويتم اإلنتقال إلى مبيد فطري آخر من مجموعة أخرى له طريقة عمل مختلفة .

، الذي ينتمي إلى فئة كيميائية جديدة من  Fluopicolide)ف( يُظهر 

 .P، مثل  Oomycetesمبيدات الفطرية ، فعالية عالًية ضد مجموعة واسعة من ال

infestans  وP. viticola من  وأنواع مختلفةPythium  ال يُظهر المركب أي .

مقاومة مشتركة مع المبيدات الفطرية األخرى المضادة للكائنات البيضية ويمكن أن 

 و phenylAmidesيثبط تطور السالالت من الكائنات البيضية المقاومة لمبيدات 

strobilurins  أوCarboxylic Acid Amides أدت هذه النتائج إلى اقتراح أن .

. new mode of actionله طريقة فعل جديدة  Fluopicolideليد فلوبيكو

باإلضافة إلى ذلك ، يؤثر الفلوبيكوليد على عدة مراحل من دورة حياة الكائنات 

البيضية المختلفة التي تمت دراستها ، مثل تحرر وحركة الجراثيم الهدبية السابحة ، 

جرثم. أظهرت الدراسات وإنبات الجراثيم المتحوصلة ، ونمو الميسليوم ، والت
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البيوكيميائية المفصلة أن فلوبيكوليد ال يثبط التنفس ، وليس له تأثير مباشر على تكوين 

 tubulin)تركيب( األغشية ، وال يغير بشكل واضح بلمرة توبولين 

polymerization   .يقلل لكنه من المحتمل أنه أو محتويات الخلية من توبولين

 Delocalisation of spectrin-likeبه البروتينية ش spectrinإرتباط خيوط 

proteins للهيكل الخلويوالمكونة   المترابطة والموجودة في سيتوبالزم الخاليا  

(Toquin, 2019 ) 
 1بتركيز  P. infestansعند المعاملة بالفلوبيكوليد ، على الجراثيم الهدبية السابحة لـ 

جراثيم الهدبية السابحة عن السباحة في جزء فى المليون فقط ، تسبب في توقف ال

غضون دقيقة واحدة ؛ بعد ذلك تتضخم الجراثيم السابحة وتنفجر في غضون بضع 

، حيث  P. infestansدقائق. في المختبر ، ثبط الفلوبيكوليد بشدة النمو الميسليومى لـ 

جزء فى المليون على  0.1٪ عند تركيز منخفض يصل إلى  80لوحظ تثبيط بنسبة 

أربعة إلى سبعة أيام. كما لوحظت أعراض مميزة على الميسليوم المعامل، من مدى 

إلى تسرب   trypan blueحيث أشار صبغ الهيفات المعاملة بصبغة أزرق التريبان 

)نضح( المحتويات الخلوية وأكد ذلك أن فلوبيكوليد حث على تحلل االميسليوم. من 

الكيميائية للفلوبيكوليد بإعادة توزيعه ناحية أخرى، تسمح الخصائص الفيزيائية و

داخل  ينتقل(  وacropetal systemic fungicideبسهولة عبر نسيج الخشب )

أنسجة الورقة ُمظهرا الحركة من أحد سطحى الورقة إلى السطح اآلخر 

translaminar movement تبدأ المعاملة بالمبيد على المجموع الخضرى من .

طق ذات األمطار الربيعية والرطبة والتى يظهر فيها المرض بداية اإلزهار  فى المنا

مبكرا  أو عندما  تكون الظروف البيئية مواتية للمرض ولكن قبل تطور المرض 

يوم، يستخدم المعدل المنخفض والفاصل الزمني األطول   14-7وتكرر المعاملة بعد 

صر في حالة وجود كمعامالت وقائية  ويستخدم المعدل األعلى والفاصل الزمني األق

أو أى مبيد أخر من المجموعة المرض. ال يستخدم أكثر من أربع معامالت من المبيد 

في الموسم ، وال يجب إجراء أكثر من معاملتين متتاليين من المبيد أو من نفس ( 43)

ساعة  12(. ال يسمح للعمال بالدخول إلى المناطق المعاملة لمدة   43جموعة )مال

(REI=12 hours)    8 ةأو التربيط لمد بالتقليم اليدوى أو الخف وال يسمح للعمال 

الحصاد  قبليوم  21أيام بعد المعاملة بالمبيد واليجب المعاملة بالمبيد خالل 

(PHI=21 days.) 
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