
 

امراض البياض الزغبي + مرض اللفحة 

 المتاخرة على البطاطا

 The downy mildewامراض البياض الزغبي 

سمٌت هذه المجموعة من أالمراض بالبٌاض الزغبً نسبة الى 

وجود نموات زغبٌة بٌضاء اللون او رمادٌة وهً الحوامل 

السبورٌة للفطر تخرج من الثغور وتبدو كما ٌدل االسم كزغب 

ر االصابة غالبا على االوراق وقد تصاب السٌقان هالطٌور وتظ

جواء الرطبة والثمار وتنتشر امراض البٌاض الزغبً فً اال

 والحرارة المعتدلة وتوجد فً الزراعات المحمٌة والمكشوفة .

  -الصفات العامة لمرض البياض الزغبي ومسبباتها :

. تبدأ االصابة على شكل بقع خضراء باهتة على السطح العلوي 1

لالوراق ٌتحول لونها بتقدم االصابة الى االصفر ثم الى البنً 

السفلً نموات زغبٌة بٌضاء او  وٌقابل هذه البقع على السطح

 بنفسجٌة . –رمادٌة واحٌانا زرقاء 

داخلً وبٌن خلوي  والتطفل  . مسبباتها كائنات اجبارٌة التطفل2

 ممصات خالٌا العائل .حٌث ٌنمو الماٌسٌلٌوم بٌن الخالٌا وٌرسل 

تحدث االصابة عن طرٌق دخول انبوبة االنبات الى انسجة . 3

طفل كل جنس او نوع على عائل واحد او النبات عبر الثغور وٌت

 عدة عوائل خاصة )ضٌقة التخصص( 

. ٌمكن تمٌٌز أجناسها استنادا الى الطور الالجنسً باختالف 4

اشكال وطرٌقة تفرع الحوامل السبورٌة التً تخرج من فتحات 

 الثغور ذات النمو المحدود .



.تسلك االكٌاس السبورٌة فً االجواء الجافة سلوك السبور 5

الكونٌدي حٌث تنبت بطرٌقة مباشرة معطٌة انبوبة انبات اما فً 

الظروف الرطبة فتنبت بطرٌقة غٌر مباشرة بتكوٌن السبورات 

لطول االهدبٌة السابحة لكل منها هدبان جانبٌان  متساوٌان فً 

موجود على سطح العائل ثم ٌساعدانها فً السباحة فً الماء ال

ط نفسها بجدار رقٌق ثم تنبت بارسال ٌوتفقد اهدابها وتح ستقرت

 انبوبة انبات لتصٌب العائل .

.ٌتم التكاثر الجنسً فً نهاٌة الموسم وذلك بتكوٌن سبورات 6

بٌضٌة داخل االنسجة فً المسافات البٌنٌة تحتاج السبورات 

عمل كطور حافظ للفطر من البٌضٌة الى فترة سكون قبل انباتها وت

 موسم الخر النها تستطٌع تحمل الظروف البٌئٌة الغٌر مناسبة .

 -من امراض البياض الزغبي :

. مرض البٌاض الزغبً على الخس الذي ٌتسبب عن 1
تكون الحوامل السبورٌة شجٌرٌة تتفرع   Bremia lactucaeفطر

فاخات مرات والتفرع ثنائً الشعبة تنتهً الفروع بانت 3-2من 
 اسطوانٌة 

ذات نهاٌات على شكل الطبق المضغوط ٌظهر على اطراف كل 

مستدقة وكل ذنٌبة تحمل كٌس  Strigmata ذنبٌات 8-2منها 

سبوري كروي او بٌضوي الشكل مع وجود انتفاخ صغٌر على 
 قمته .

وٌتسرربب عررن  (القرعٌررات)الخٌررار .مرررض البٌرراض الزغبررً علررى 2

 cubensis sporaoonrPseudope  الحوامررل السرربورٌة ذات

لررون رمررادي الررى  البنفسررجً ثنائٌررة التفرررع وذات نهاٌررات مسررتدقة 

حوامل ونادراً ماتكون مفردة  7-2تخرج من الثغور مجموعات من 

واالكٌرراس ملونررة بنفسررجً فرراتح بٌضرروٌة الشرركل مررع جررود انتفرراخ 

 صغٌر فً قمتها .



عن  . مرض البٌاض الزغبً على التبغ )العفن االزرق( ٌتسبب3

الحوامل السبورٌة ثنائٌة     tabacina  Peronospora الفطر 

التفرع ذات نهاٌات مستقٌة او منحنٌة قلٌال تخرج من ثغور الورقة 

حوامل تحمل عدد كبٌر من  5-3ابة على شكل حزم من المص

االكٌاس السبورٌة التً تؤدي دور السبورات الكونٌدٌة نظرا لكونها 

 تنبت انباتا مباشراً .

مرض البٌاض الزغبً على العنب وٌتسبب عن . 4

viticula  Plasmopora  ٌكون الفطر حوامل سببورٌة تخرج من

الثغور الورقة والساق ومن خالل عدٌسات الثمار على شكل باقات 

حوامل تكون زواٌة قائمة مع الحامل الرئٌسً وتتفرع  6-4من 

ة تحمل كل افرع ثانو3ٌ-2االخٌرة بدورها وبصورة مماثلة لتعطً 

منها كٌس سبوري كما ٌكون الفطر سبورات بٌضٌة فً نسٌج 

 العائل . 

 . مرض البٌاض الزغبً على الحنطة وٌتسبب عن 5

 graminicola   Sclerospora الفطر حوامل سبورٌة ٌكون

سمٌكة ومتغلظة على شكل مخروط وٌتفرع الحامل الرئٌسً الى 

 اتها .عدة افراع ثانوٌة تحمل االكٌاس على نهاٌ

 Late blight  of مرض اللفحة المتاخرة على البطاط 

potato   ٌوجد هذا المرض فً المناطق ذات المناطق ذات

المناخ البارد الرطب وتظهر اعراضه على االوراق والسٌقان 

والدرنات )االوراق السفلٌة اوال( بشكل بقع مائٌة دائرٌة تصبح 

فً الجو الرطب سود وتتعفن تداكنة اللون وتذبل االوراق وتتهدل و

وتظهر اعراضه على حواف البقع مناطق بٌضاء على الجهة 

السفلٌة لالوراق وهً عبارة عن نموات زغبٌة تمثل حوامل 

نجٌة للفطر وفً الجو الجاف التتكون هذه النموات ااالكٌاس السبور

على االجزاء الهوائٌة للنبات وتظهر على الدرنات اعراض 



والسٌقان وتظهر بقع مائٌة او ارجوانٌة ذات متشابهة لالوراق 

حواف محددة تتحول الى اللون البنً وتصبح صلبة وعند اجراء 

مقطع فً الدرانة تظهر على االنسجة الداخلٌة بقع صدأٌة اللون. 

على االوراق بشكل اما محصول الطماطة فتظهر االعراض كذلك 

بٌض على بقع بنٌة على السطح العلوي فً حٌن ٌظهر الزغب اال

السطح السفلً اما ثمار الطماطة فٌظهر علٌها بقع بنٌة على شكل 

 phytoدوائر متحدة المركز وٌتسبب هذا المرض عن الفطر 

Phthora infestans   ٌتكون الفطر من ماٌسٌلوم ابٌض ٌنمو بٌن

العائل وٌرسل ممصات باعداد قلٌلة كما ٌنتج حوامل سبورٌة خالٌا 

نجٌة شفافة لٌمونٌة الشكل مزودة ااس سبورقلٌلة التفرع تحمل اكٌ

بحلمة ٌظهر على الحوامل السبورٌة انتفاخات فً اماكن تكوٌن 

االكٌاس السبورنجٌة وهذه الصفة ممٌزة لهذا الفطر ٌقضً الفطر 

فصل الشتاء على شكل ماٌسٌلوم فً الدرنات البطاطا تنبت 

لتعطً  االكٌاس فً حال وجودها بقطرة ماء او رطوبة جوٌة عالٌة

سبور هدبً تخرج من الكٌس وتجدد االصابة وكذلك درجة  4-16

م اما فً حالة عدم توفر رطوبة ودرجة 15-11الحرارة من 

 م فان الكٌس ٌنبت انبات مباشر  15حرارة اكثر من 

 -دورة المريض :

على شكل مٌسٌلوم كامن فً الدرنات ٌقضً الفطر فصل الشتاء 

البطاطا المصابة وفً الربٌع ٌنشط المٌسٌلوم وٌصٌب النموات 

الخضرٌة وتخرج حوامل االكٌاس االسبورانجٌة من تغور السطح 

لالوراق وعند نظج االكٌاس تنتشر فً الجو بفعل االمطار السفلً 

ة وسٌقان نباتات بطاطا او طماطة سلٌم حٌث تسقط على االوراق

,تنبت وتخترق انابٌب االنبات ثغور العائل او كٌونكل الورقة وٌنتج 

 مٌسٌلوم ٌنمو بٌن الخالٌا

سبورانجٌة من ثغور مسبباً قتلها ثم ٌخرج على هٌئة حوامل اكٌاس 

السطح السفلً لالوراق لٌعٌد االصابة من جدٌد )االصابة 



ة وجود الثانوٌة(اثناء الموسم وٌلزم النبات االكٌاس االسبورانجٌ

قطرات ماء حر من االفطار او الندى على االوراق ودرجه حرارة 

م لتكوٌن سبورات هدبٌة)انبات غٌر 25-11منخفضة تتراوح من 

سبور هدبً وكل 8-3مباشر (حٌن ٌحوي كل كٌس او حوصلة من 

م  15سبور ذات هدبٌن جانبٌن اما فً درجات الحرارة االعلى من 

ت مباشرة باعطاء انابٌب انبات فأن االكٌاس االسبورانجٌة تنب

 ولٌس السبورات الهدبٌة .

ولكن   osporepOٌتكاثرالفطر جنسٌاً بتكوٌن سبورات بٌضٌة 

 فً الموسم القادم  ىلٌس لها اهمٌة فً تجدٌد العدو

وتودي االصابة الشدٌدة الى تقزم النبات وضعف االثمار وتنتقل 

 م الفطر باالحتكاك ورذاذ الماء  جراثٌ

ة عالٌة تحت ظروف الحرارة المعتدلة او الدافئة مع بدرج وٌتكشف

توفر الرطوبة العالٌة كما ٌساعد وجود الندى والضباب على تكشف 

 المرض بشدة 

 المكافحة ....

 استخدام االصناف المقاومة -1 

استخدام نظام التنبؤ بالمرض وهو نظام ٌستخدم للوقاٌة  -2

 وٌختص باالرصاد الجوي

 


