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المكافحة الفيزيائية والكيميائية لمرض القذم السوداء في عقل كرمات العنب في المشتل
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الخالصة
استتدفدفت الدراستتة مكاف تتة متترم الستتدم الستتوداء التترا يل تتق يةتترارا اشدصتتادية كبيتتر بم تتادل وكرمتتات
العن ت أ يرفتترت المكاف تتة الييزياميتتة بؽمتتر العستتل ف ت المتتاء ال تتار o50م لمتتد  30دشيستتة خيةتتا ف ت تتد إصتتابة
المجموع الجررا من ( 0.543المسارنة) الى  0.203والخةرا من ( 0,560المسارنتة) التى  0.230كمتا ستنت
نمو ال دالت بزياد عدد السالميات واردياعفا وعدد الجرور والوزن الجاؾ للمجموع الجررا والخةتراأ وكتان
للمتتاء ال تتار دت فيرا فت خيتتم نست الو تتدات الدكافريتتة لليتريتتات الممرةتتة الناميتتة علتتى الوستتت  PDAبنس ت
دراو ت من  18.62الى  % 59.09مخدبرياأ لم يرفر ؼمر العسل بالبارافين السامل آية فروشات معنوية فت تد
اإلصتابة ونمتتو النبتتات عتتن المسارنتة باستتدفناء وزن المجمتتوع الجتتررا بالستدم الستتوداءأ استتدخدمت بعتتم المبيتتدات
اليتريتتة (ستتسية وشاميتتة يوليتتة شبتتل الزراعتتة وكتترر الستتس بفتتا تتفريا) ف ت مكاف تتة المتترم بدراكيتتز  50و100
ملؽم/لدتتر كاربيدتتانول -س ل ودوبستتن  -م ودا تتجارين -ل يفبدتتت المبيتتدات المخدبتتر كيتتاء عاليتتة ف ت دفبتتيت نمتتو
ودبويػ اليتريات الممرةة مخدبريا وبخاصة المبيدين كاربيدانول -س ل ودوبسن – مأ يما فت البيتت البالستديك
فسد كان كاربيدانول -س ل من يفةل المبيدات المخدبر ف خيتم اإلصتابة بمترم الستدم الستوداء لجترور العنت
بصتتور معنويتتة إر خيتتم متتن تتد إصتتابة المجمتتوع الجتتررا والخةتترا متتن ( 0.553المسارنتتة) إلتتى 0.210
و 0,213علتتى الدتتوال يلي ت المبيتتدان دوبستتن -م ودا تتجارين -ل ف ت خيتتم تتد إصتتابة المجمتتوع الجتتررا إر لتتم
يخدليا معنويا ف د فيرهما على المرمأ وانعكست الندامج اإليجابية المدميز للمبيد كاربيدانول – س ل علتى تد
إصابة المجموع الخةترا للعنت و وعلتى صتيات تدالت العنت المدروستة ممتا يد إلتى زيتاد معنويتة فت عتدد
السالميات ( 8.95سالمية /دلة) ويعلى اردياع للنبات (20.50سم /دلة) وعدد من الجرور
(26.93جرر /تتدلة) باإلةتتافة التتى زيتتاد ف ت وزن جتتاؾ لكتتل متتن المجمتتوع الخةتترا والجتتررا (8.57
و10.05ؼم/نبات على الدوال )أ ف ين دسار د فير كال المبيدين دوبستن -م ودا تجارين  -ل فت د فيرهمتا علتى
صيات دالت العن المعاملة بينما اخدليا معنويا عن المسارنةأ
الكلمات الدالة :مرم السدم السوداء ف العن

و المكاف ة الييزيامية و المكاف ة الكيماميةأ

داريخ دسلم الب ث ، 7103/3/01 :وشبول 7105/4/72 :أ

المقذمة
يعتد متترم الستدم الستتوداء فت مسدمتتة ايمترام الدت دل تق ةتتررا اشدصتاديا بالؽتتا علتى العستتل المزروعتتة
وال تتدالت الصتتؽير وف ت كرمتتات العن ت ف ت البلتتدان الم تتفور بزراعتتة العن ت منفتتا فرنستتا والو يتتات المد تتد
ايمريكيتة وإستبانيا والصتتين ودركيتا وايرجندتتين وإيتران ويستتدراليا و تيل ) Scheckواختترونو )1998bأ إر
دتتنخيم معتتد ت اإلصتتابة يدنتتى متتن  %40و دتتى فت ستتول العنت المستتدديمة دصتتل نستتبة الخستتامر فت البلتتدان
المدسدمة بفرا يلمرم إلى  % 50يو يكفر ف الكرمات الد ب عمار  8-2سنة (Larignonو)1999أ وف جنتو
يفريسيا دراو ت يدنتى نست لاصتابة بتالمرم متن  Halleen )% 60-40وآخترونو)2003أ وي تار Halleen
وآخرون( )2005ين  %52 -22من ال تدالت المصتابة فت م تادل العنت ستببفا ينتواع متن Cylindrocarpon
وف ت ستتاندا بربتتار ف ت امريكتتا يجريتتت صتتر لمتترم الستتدم الستتوداء ف ت م تتادل العن ت أ منتتر عتتام  2007كانتتت
اإلصتابة يعلتى متن Scheck( %74و)2012أ دت د ختتور المترم متن ختالل الةترر ال تديد الترا يل ست فت
تتدالت وكرمتتات العن ت إر ددنختتر الجتترور ودصتتب ب تتكل ميتتت  Necrotic Tissuesويخدتتزل جتتم المجمتتوع
الجررا ال فةال عتن اخدتزال ال تعيرات الجرريتة ودفترل السلتؾ ومتوت ينستجة الخ ت فت شاعتد العسلتة ممتا
يدرد عن شصر السالميات واخدزال المجمتوع الخةترا وصتؽر جتم ايوراق كمتا دتنخيم معتد ت الدركيت
الةوم إلى مستدويات دنيتا فةتال عتن متوت النبتات )  Regoوآخترونو  2000و Halleenوآخترونو )2006أ
ويند ر المرم ف الم دل بسرعة إر دصا  %92من ال دالت بعد  8يستابي متن الدلستي ( Scheckوآخترونو
البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني.
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)1998aأ و يسدصر رفور مرم السدم السوداء ف المرا ل المبكر من عمر النبات ف الم تادل وإنمتا يدعتد
رلتتتتتتتر التتتتتتتى مرا تتتتتتتل عمريتتتتتتتة مدسدمتتتتتتتة لكرمتتتتتتتات العنتتتتتتت فتتتتتتت ال ستتتتتتتل وشتتتتتتتد دصتتتتتتتل لعمتتتتتتتر  15ستتتتتتتنة
( O'Gormanوآخرونو 2008و Ozbenوآخرونو)2012أ دعد المعاملة بالماء ال ار فت 50ه م لمتد  30دشيستة
متتتتن التتتتترق السياستتتتية الدتتتت دسلتتتتل اإلصتتتتابة بمتتتترم الستتتتدم الستتتتوداء دون اإلةتتتترار ببتتتتراعم العستتتتل الستتتتاكنة
)  Whitingوآخرون و)2001أ إر يفر الماء ال ار ف عتال العستل المت خور متن ايمفتات المدتدهور والمصتابة
بمتترم الستتدم الستتوداء ويمتترام بدتترا  Petriوإستتكا  Escaوالدتتدهور لكرمتتات العن ت علتتى نتتتاق واس ت ورلتتر
بؽمرهتتا شبتتل زراعدفتتا ف ت متتاء درجتتة رارد ت  41مه لمتتد  31دشيستتة ( Crousوآختترونو  2001وLaukart
وآختتترونو 2001و RooneyوGublerو 2001و Fourieو Halleenو 2004و FourieوHalleenو )2006أ
وإستتدخدمت المتتواد ال تتمعية لوشايتتة العستتل شبتتل زراعدفتتا متتن اليتريتتات المنسولتتة بالدربتتة ومنفتتا البتتارافين الستتامل
 Liquid paraffinورلتتر بتالمفتتا بتبستتة رشيستتة ب ت نواع تتمعية منفتتا ) carnauba wax (1lوNu-Film17
) FourieوHalleenو)2006أ ويفبدت المبيدات الكيميامية كياءدفتا لل صتول علتى متردود اشدصتادا عتال نديجتة
لوباميتة مترم الستدم الستتوداء و ولعتل متن يشتتدم المبيتدات المستدعملة فت دعستيم الدربتة ةتتد هتره اليتريتات بروميتتد
علمتتتتتا ين العمتتتتتل بفمتتتتتا مدوشتتتتتؾ عالميتتتتتتا ) Schmidtو Lorenzو)2001أ
المفيتتتتتل والمبيتتتتتدBenomyl
باإلةتتتتتافة إلتتتتتى دور مبيتتتتتدات يختتتتتر فتتتتت مكاف تتتتتة متتتتترم الستتتتتدم الستتتتتوداء منفتتتتتا  CaptanوFlusilazole
و Hydroxyquinolineو Imazalilو Kresoxim-methylو  Mancozebو Prochloraz manganese
 chlorideو  Procymidoneو Propinebو Pyrimethanilو Spiroxamineو Thiramبمعاملة العسل شبتل
الزراعتةأ ويرفترت مبيتدات  Prochloraz manganese chlorideو Benomylو FlusilazoleوImazalil
كيتتتتتاء عاليتتتتتة فتتتتت دفبتتتتتيت الؽتتتتتزل اليتتتتتترا انتتتتتواع  Cylindrocarponو Campylocarponمخدبريتتتتتا
)Regoوآخترونو Halleen 2005وآختترون و)2007أ كمتا ارفتتر المبيتد  Benomylكيتتاء عاليتة فت مكاف تتة
مستتتببات متتترم الستتتدم الستتتوداء والمتتترم إستتتكا فتتت الم تتتادل ) Marcoوآختتترون و 2000وKotzeو )2008أ
واستدخدمت مبيتدات  Sodium arseniteو Dinitro-Orthocresolو fosetyl Alو TriazolesوBenomyl
و ChinosolوCaptanو  Sporekillو ةتتتتتتتتد مستتتتتتتتببات يمتتتتتتتترام بدتتتتتتتترا وإستتتتتتتتكا ودتتتتتتتتدهور كرمتتتتتتتتات
العن ويرفر  Benomylييةا بمعدل اؼم/لدر و Sporekiliبمعدل 1.5مل /لدتر و Captanبمعتدل 10متل /لدتر
يفةتتتل الندتتتتامج فتتتت مكاف تتتتة باليتريتتتتات  Phaeomoniella chlamydosporaوPhaeoacremonium
و Cylindrocarponو  Campylocarponو Botryosphaeriaو Fourie( PhomopsisوHalleenو
 2004و Fourieو Halleenو )2006أ
مواد البحث وطرائقه
مسببات مرض القدم السوداء في العنب :دم ال صتول علتى اليتريتات المستببة لمترم الستدم الستوداء بعتد عزلفتا
 )MEA( Maltدبعتتتتتتتا لتريستتتتتتتة
Extract
علتتتتتتتى وستتتتتتتت مستتتتتتتدخل الخميتتتتتتتر وايكتتتتتتتار Agar
( FourieوHalleenو )2004من دالت مصابة جمعت من م ادل عد ف م افرة نينو (شيد الن ر)أ
المكافحةةا الزياياةيةةا :ف ت البيتتت البالستتديك هي ت ت عستتل عن ت صتتنؾ تتده ستتوده مدجانستتة د دتتوا علتتى خمتتس
سالميات مت خور متن يمفتات مصتابة ستبق وين دتم العتزل منفتا و وعوملتت بالمتاء ال تار والبتارافين الستامل علتى
الن و اآلد :
 -1معاملة عسل العن بالماء ال ار :ؼمرت العسل ف ماء ار دمت دفيمد بوساتة مام متام فت درجتة ترار
o50م لمد  30دشيسة فم نسلت مبا ر الى ماء بارد (ماء ال نيية) لمد  30دشيسة ( FourieوHalleenو)2004أ
 -2اسدخدام البتارفين الستامل :Liquid paraffinؼمترت فتالث ستالميات متن كتل عسلتة دمفتل الجتزء المتدفون فت
الدربة بالبارافين السامل فم رفعت وجييت العسل بوساتة مكيؾ هواءأ
زرعت عسل العن ف يص
المعامالت اآلدية-:

سعة  20كؽم د دتوا دربتة معسمتة بدتاريخ  2012/2/14وا تدملت الدجربتة

ي-عسل عن ؼير معاملة (المسارنة)أ  -عسل عن معاملة بالمتاء البتارد وورلتر بؽمرهتا بمتاء بتارد (متاء ال نييتة)
لمد  60دشيسةأ  -عسل عن معاملة بالماء ال ارو د-عسل عن معاملة بالبارا فين الستاملأ ودتم دكترار المعتامالت
آنية الركر ولكن يجريت ف دربة ملوفة باليتريات الممرةة سبق وين دم عزلفا من دالت العنت مصتابة بالستدم
السوداء  Cylindrocarpon destructansو Cylindrocarpon macrodidymumو Campylocarpon
 fasciculareو Campylocarpon pseudofasciculareوPhaeomoniella chlamydospora
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و Pestalotiopsis menezesianaوBotryosphaeria parva Phaeoacremonium aleophilum
دبعا لتريسة  Saydamوآخرون ()1973أ
نيرت دجربة بدصميم الستاعات الع وامية الكاملة  RCBDفت البيتت البالستديك الدتاب لسستم وشايتة النبتات
/كليتتة الزراعتتة والؽابتتات  /جامعتتة الموصتتلأشلعتتت ال تتدالت بعمتتر  5ي تتفر متتن ايصت ودتتم ؼستتلفا بؽيتتة ازالتتة
الدربة العالسة بفا يخرت الندامج بدراسة الصيات الدالية :د إصابة المجموع الجررا بالستدم الستوداء و تد إصتابة
المجموع الخةترا بالدتدهور فت المكترر إستدنادا لمسيتاس Agusti- Brisachوآخترين ( )2011المؤلتؾ متن 5
فمات وهت ( )0جترور ستليمة ( )1دؽيترات تيييتة فت لتون الجترور مت اخدتزال  %25 -0متن كدلتة الجترور ()2
دؽيترات فت لتون الجترور مت اخدتزال  %50 -26متن كدلتة الجترور ( )3دؽيترات مدوستتة فت لتون الجترور مت
اخدزال  %75 -51من كدلة الجرور( )4دؽيرات ديد ف لون الجرور م اخدزال  %76ف كفر من كدلة الجترور
( )5نبات ميتأ شيمت د إصتابة المجمتوع الخةترا بالدتدهور ةتمن اليمتات اآلديتة )0(:نبتات ستليم (25-1 )1
 %من ايوراق مصابة بدؽيتر اللتون والمتوت الموةتع ( % 50-26 )2متن ايوراق المصتابة (%75 -51 )3
من ايوراق المصابة ( %100 -76 )4من ايوراق المصابة ( )5يلنبتات ميتتأ ودتم ستا مدوستت تد إصتابة
كل من المجموع الجررا والخةرا بالددهور لل دالت باسدخدام المعادلة اآلدية:
عدد ال دالت من اليمة ( ×)1دكرارها +أأأأأأأأ  +عدد ال دالت من اليمة ( × )5دكرارها
د اإلصابة =
العدد الكل لل دالت المخدبر × يعلى فمة
كتل متن عتدد الستالميات
درست دت فير اليتريتات فت بعتم صتيات تدالت العنت ورلتر ب ستا مدوستت س
واردياع النبات وعدد الجرور والوزن الجاؾ لكل من يلمجموع الجررا والمجموع الخةترا لل تدلة فت المكتررأ
للت الندامج إ صاميا باسدخدام نرام  SASشورنت المدوستات وفسا خدبار دنكن عن مسدو ا دمال 0.05أ
وبؽيتة الدعترؾ علتى متتد دت فير المتاء ال تتار(o50م) لمتد 30دشيستة فت يويتتة ؼتزل اليتريتات الممرةتتة
النامية على  PDAمخدبريا فسد دم إزا ة الؽزل اليترا للمترم بوستاتة فر تا رستم ناعمتة معسمتة و5متل متاء
معسم ف وعاء زجاج معسم م كتم الؽلتق وبعتد رجفتا جيتدا (لدجتانس دوزيت الؽتزل اليتترا فت العتالق)و وةت
عالق كل فتر ف مام مام بدرجة رار o50م لمد  30دشيسة فتم نستل مبا تر إلتى متاء بتارد لمتد  30دشيستةو
وعمل منفا دخيييتات مدسلستلة لؽايتة  5- 10فتم يختر متن الدخييتؾ ايخيتر 1متل ون تر علتى ستت  PDAفت تبتق
بدرا معسم شتره 9سم يما معاملة المسارنة فسد دركت ف ماء بارد لمد  60دشيسةأ ا دملت كتل معاملتة علتى فالفتة
مكررات لكل فترأ نيرت الدجربة باسدخدام دصميم CRDأ صرت الندامج ب سا عتدد المستدعمرات الناميتة فت
التبتتق  )CFU) Colony Forming Unitوهتتت دمفتتل عتتدد الو تتدات الدكافريتتة الناميتتة لكتتل فتتتر علتتتى
الوستأ PDAللت الندامج باسدخدام نرام  SASواخدبرت بتريسة دنكن عند مسدو ا دمال 0.05
المكافحا الكيمياةيا:
االختبار الحيوي لمبيدات الزطريات مختبريا :اخدبرت فالفة مبيدات فتريتة جفازيتة هت دتوبس -م مست وق شابتل
للبتل ي دتوا علتى (علتى  (Thiophanate methyl %70المنتدج متن تركة Nippon Sodaودا تجارين -ل
(سامل ي دتوا علتى Hymexazol%41.52المنتدج متن تركة ) Mitsui chamicals lnc.وكاريبدتانول – س
ل (ستتامل ي دتتوا علتتى Hydroxyquinoline sulphate %14المنتتدج متتن تتركة  )Stählerف ت دفبتتيت نمتتو
ودبويػ اليتريات المسببة لمرم السدم السوداء ف العن مخدبريتاأ دتم متز كتل مبيتد مت الوستت الؽترام PDA
بعد دعسيم وشبل دصلب بدركيز 50و 100ملؽتم متاد فعالتة لكتل مبيتد /لدتر متن الوستت الؽترام أ صت الوستت فت
يتباق بدرا معسمة شتر 9سم سبق وإن دم رسم شترين مدعامدين يسيل الستت الستيل الختارج لصت ن التبتقأ
لس تتتتتت ايتبتتتتتاق فتتتتت مركزهتتتتتا بستتتتتر شتتتتتتره  4ملتتتتتم متتتتت خور متتتتتن افتتتتتة مستتتتتدعمر ديفتتتتتة لليتريتتتتتات
 C. destructansو C. macrodidymumو Campyl. fascicularوCampyl. pseudofasciculare
و Pa. chlamydosporaوmenezesiana P.و B. parvaو Pm. aleophilumستبق دنميدفتا علتى الوستت
 PDAف درجة رار 25ه (2 )±أ ا دملت المعاملة الوا د على فالفة مكررات من كل دركيتز ولكتل مبيتد يمتا
معاملتتة المسارنتتة فلس تتت يتباشفتتا ال اويتتة علتتى الوستتت الؽتترام  PDAبتتاليتر ولتتم دعامتتل بالمبيتتدأ نيتترت الدجربتتة
باسدخدام الدصميم الع وام الكامل CRDأيخرت الندتامج ب ستا مدوستت شيتاس شتترين مدعامتدين لكتل مستدعمر
نامية ورلر شر امدالء يتباق المسارنة بكل فترأ ومنفتا دتم ستا نستبة دفبتيت نمتو الؽتزل اليتترا بدركيتز كتل
مبيد على داأ ودم سا نسبة دفبيت عدد ايبواغ بإزا ة ايبواغ بوساتة فر ا رستم ناعمتة وإةتافة 4متل متاء
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معسم للتبق الم دوا على اليتر الممترم فتم ر ت العتالق البتوؼ بوستاتة تبسدتين متن شمتان الموستلين و ودتم
سا عدد ايبواغ ف العالق بوساتة هيموسيدو ميدر ومنفا دم سا النسبة المموية لدفبيت الدبويػأ
مدوست عدد يبواغ المسارنة /مل– مدوست عدد يبواغ المعاملة/مل
× 011

%لدفبيت الدبويػ=
مدوست عدد يبواغ المسارنة/مل

للت الندامج إ صاميا باسدخدام برنامج  SASواخدبرت المدوستات بتريسة دنكن عند مسدو ا دمال 0.05أ
المكافحةةةا الكيمياةيةةةا فةةةي البيةةةت الب سةةةتيكي :اخدبتتتر دتتت فير مبيتتتدات اليتريتتتات دوبستتتن – م ودا تتتجارين –ل
وكاربيدانول  -س ل ف مكاف ة مرم السدم السوداء ف البيت البالسديك أهي ت دربة معسمتة مستبسا بتاليور متالين
وةعت ف يص سعة 20كؽم درب وهي ت عسل عن صتنؾ تد ستود مت خور متن يمفتات مصتابة وزرعتت
بواش فالفين عسلة لكل يصي وبفالفة مكررات لكل معاملة وسسيت ايصت بالمتاء مبا تر أ فتم ستسيت بم اليتل
المبيدات بنسبة  50مل من م لول المبيد لكل يصي ف ةوء المعد ت الموصى بفا من ال ركة المندجة (1ؼم
و 2مل و1متل علتى الدتوال ) يمتا معاملتة المسارنتة فستد ستسيت بالمتاء فستت ) Marcoوآخترونو  )2000ودةتمنت
الدجربة المعامالت اآلدية :ي-عسل عن زرعت ف دربة ؼير معاملة بالمبيتدات (المسارنتة)أ  -عستل عنت ستسيت
بم لول المبيد دوبسن -مأ -عسل عن سسيت بم لول المبيد دا جارين – لأ د -عسل عن ستسيت بم لتول المبيتد
كاريبدانول – س لأ زرعت العسل بداريخ  2012/ 2/ 14وكترر ستسيفا بالمبيتدات بالمعتدل آنتؾ التركر كتل تفر
وتيلتتتة فدتتتر وجتتتود العستتتل شبتتتل شلعفتتتا بدتتتاريخ 2012 / 7/23أنيتتترت الدجربتتتة بدصتتتميم الستاعتتتات الع تتتوامية
تتتتتد اإلصتتتتتابة للمجمتتتتتوع الجتتتتتررا والخةتتتتترا دبعتتتتتا لتريستتتتتة
الكاملتتتتتةRCBDأيختتتتترت الندتتتتتامج ب ستتتتتا
 Agusti- Brisachوآخرون ( )2011ودتم دسيتيم بعتم صتيات تدالت العنت ب ستا مدوستت عتدد الستالميات
وارديتتاع النبتتات وعتتدد الجتترور والتتوزن الجتتاؾ للمجمتتوع الجتتررا والخةتترا لل تتدلة ف ت المكتتررأ للتتت الندتتامج
إ صاميا باسدخدام نرام  SASوشورنت المدوستات وفسا خدبار دنكن عند مسدو ا دمالية 0.05أ
النتائج والمناقشة
المكافحا الزياياةيا لمرض القدم السوداء في العنب:
المكافحا الزياياةيا في البيت الب ستيكي :يدبين من الجدول( )1ين المعاملة بالماء ال ار ف درجتة ترار o50م
لمتد  30دشيستة دستتببت فت خيتم تتد إصتابة جتترور ال تدالت بمترم الستتدم الستوداء و فستد خيةتتت تد إصتتابة
جرور ال دالت من ( 0.543المسارنة) الى  0.203وبيارق معنوا عن معاملة العسل بال م  0.530الد لم درفتر
فروشا معنوية عن معاملة المسارنة وشد يعود سب انخيام د اإلصابة بمعاملة الماء ال ار إلتى دور ايخيتر فت
دك ؾ ا توار الساكنة ف العسل وبالدال دعرةتفا للعوامتل البيميتة ؼيتر المالممتة لفتا وبخاصتة فت فدتر زراعتة
العسل (نفاية كانون الفان وبداية بات) وعندما دكتون درجتة ال ترار فت الؽالت ؼيتر مالممتة لدك تؾ المستببات
المرةية ووي ارت العديد من الدراسات إلى دور الماء ال ار ف دسليل اإلصابة بمترم الستدم الستوداء فت العنت
( Crousوآختتتترونو 2001و Laukartوآختتتترونو 2001و RooneyوGublerو 2001و Whitingوآختتتترون
و2001و و Fourieو Halleenو 2004و Fourieو Halleenو)2006أ يما البتارافين الستامل فلتم يرفتر فاعليتة
ف خيم اإلصابة بالسدم السوداء وشد يكون السب ف رلر لوجود المستب المرةت فت العسلتة ولتيس فت الدربتة
دعتالج المستببات المنسولتة بالعستل
وإن عملية التالء بالبارافين وشامية للعستل متن المستببات المنسولتة بالدربتة ففت
من اإلصابة ومن الم دمل إن فامد هره التريسة د د عند زراعة عسل سليمة ف دربة ملوفةأ ويرفر المتاء البتارد
فاعلية ف خيم د اإلصابة بيارق معنوا عن معاملة المسارنتة ( )0.510وإن لتم يردست الخيتم بالمتاء البتارد
إلى خيم تد اإلصتابة بالمتاء ال تار إ ين لت دت فيرا دفبيتيتا لاصتابةو وشتد نتدج رلتر عنتد معاملتة العستل بالمتاء
البارد لمد  60دشيسة إلى دك ؾ ايتوار الساكنة لليترو إر يعمل الماء على إرابة المفبتات الراديتة تول ا تتوار
الساكنة ومن فم خيم دراكيزها ورلر يساهم ف دن يت آليات إنبات هره ايتوار ودك تيفا ) Daykovوآخترونو
)2007أ ايمر الرا يجبرهتا علتى الدعترم لعوامتل بيميتة ؼيتر مالممتة فةتال عتن عتدم وجتود اينستجة المالممتة
لؽزوها و ومن الجدير بالركر ين المتاء ال تار يلعت دورا يكبتر متن المتاء البتارد فت إرابتة هتره المفبتتاتأ ودجتدر
اإل ار ين يؼل العسل الد زرعت ف دربة ملوفة باليتريات الممرةة دعينت ومادت ف جميت المعتامالت ولتم
يكن لمعامالت الماء ال ار والبتارد والبتارافين الستامل دت فيرا فت خيتم اإلصتابةأ إن متوت العستل المعاملتة بالمتاء
ال تار نتادج عتتن دكترار ؼتزو اليتريتتات الممرةتة للعستل فت الدربتة بعتد معالجدفتتا بالمتاء ال تار وبالدتتال لتم دكتتن
المعالجة كيوء فت منت اإلصتابة السادمتة متن الدربتةأ كترلر يبتدو ان البتارافين الستامل لتم يتوفر ال مايتة للعستل متن
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اإلصتتابة بالممرةتتات الم مولتتة بالعستتل والمنسولتتة بالدربتتةأكمتتا يدبتتين متتن الجتتدول ( )1ين المتتاء ال تتار دستتب ف ت
خيم إصتابة المجمتوع الخةترا ل تدالت العنت بيتارق معنتوا عتن المسارنتة إر خيةتت تد إصتابة المجمتوع
الخةتترا متتن ( 0.560المسارنتتة) التتى  0.230ورلتتر يعكتتس متتد يويتتة جتترور ال تتدالت المعاملتتة عسلفتتا بالمتتاء
ال تار فت إنداجفتتا لمجمتوع خةترا ستتليم ومدميتزأ كمتا كتتان المجمتوع الخةترا النتادج عتن المعاملتة بالبتتارافين
السامل ديد اإلصابة ( )0.537ولم يخدلؾ معنويا عن معاملتة المسارنتةأ كمتا يرفتر المتاء البتارد يهميتة ييةتا فت
خيم د إصتابة المجمتوع الخةترا بالدتدهور ورلتر شتد ييستر شيتام يصت ا الم تادل بنست العستل بالمتاء البتارد
ب كل مبدم لبةعة ييام شبل زراعدفاأ وف د فير المعامالت اليزيامية آنيتة التركر فت صتيات تدالت العنت يبتين
الجدول ( )1ين الماء ال ار يندج يعلى عدد من السالميات إر بلػ مدوست عدد السالميات ف العسل المعاملتة بالمتاء
ال تتار  8,85ستتالمية  /تتدلةأويعلتتى ارديتتاع لل تتدالت بمدوستتت  22.20سم /تتدلة ويعلتتى عتتدد ف ت الجتترور بمدوستتت
 27.07جرر /تتدلة ويعلتتى وزن جتتاؾ للمجمتتوع الخةتترا( 8.25ؼم /تتدلة) والجتتررا ( 10.13ؼم /تتدلة) يلي ت د ت فير
الماء البارد ف صيات دالت العن وبيارق معنوا عتن المسارنتة ورلتر ي تير بت ن معاملتة العستل بالمتاء ال تار بصتية
خاصة والمتاء البتارد بدرجتة يدنتى دستببا فت خيتم معتد ت اإلصتابة وبالدتال شتدر جترورها بالسيتام بتدورها ال يتوا
بامدصتتا المؽتتريات نديجتتة لعتتدم إل تتاق الةتترر بالعسلتتة وبجتترورها وبالدتتال دعمتتل بكيتتاء عاليتتة بمتتا يستتاهم فت رف ت
معد ت الدركي الةوم ف المجموع الخةرا وزياد دك ي ورلر يستاهم فت رفت مردبتة وجتود ال تدالت النادجتة
عنفا ف ين لم يكن للبارافين السامل دور إيجاب ف خيم اإلصابة وينعكتس رلتر علتى كيتاء العستل او ال تدلة يويتا
مما ندج عن المعاملة ب دالت رديمة مددنية يودفاأ لسد ي تار Fourieو )2004(Halleenإلتى دور المتاء ال تار فت
خيم اإلصابة عند معاملة العسل المصابة باليتران  Pa. chlamydosporaو Pm. aleophilumفسد يعتى ندتامج
إيجابية ف دسليل مسدويات اليتران وإن لم يسدلفما ف العستل ورلتر بالمسارنتة مت العستل المعاملتة بالمتاء فستتأ كمتا ي تار
ييةتا ين ندتامج المعاملتة بالمتاء ال تار متن يتث المعنويتة لتم دخدلتؾ عتن المكاف تة الكيمياميتة واإل ياميتةو وين المعاملتة
بالماء ال ار لمد  04دشيسة كانت فعالة للعسل ودسببت ف زياد نجا فا بنسبة %10.008أ
د اإلصابة وبعم صيات دالت العن صنؾ د سوده ف البيتت

الجدول ( :)1د فير بعم العوامل الييزيامية ف
البالسديك أ
Table (1): The effect of some Physical methods on disease severity and some
أcharacters of young grapes cv. Shada soda
*يلمعامالت
Treatments

المسارنة
Control
ماء بارد
cold
water
ماء ار
Hot water
البارافين
السامل
Liquid
paraffin

عدد
عدد
د اإلصابة
الجرور /دلة
اردياع
السالميات /دلة
Disease severity
No.
No.
النبات(سم /دلة)
المجموع
المجموع
Roots of Young plant
internode
الخةرا
الجررا
young
)height (cm
of young
Foliage
Root
plant
plant

الوزن الجاؾ
Dry weight of young plant
المجموع الخةرا
(ؼم /دلة)

المجموع الجررا
(ؼم /دلة)

Foliage
)(g/young plant

Roots
)(g/young plant

0.543a

0.560a

4.97bc

13.52b

15.61c

4.71bc

5.16d

0.510b

0.503b

7.37ab

15.45b

20.01b

5.62b

8.28b

0.203c

0.230c

8.85a

22.20a

27.07a

8.25a

10.13a

0.536a 0.530ab

4.61c

12.44b

12.99c

3.79c

6.43c

* ايرشام المدبوعة ب رؾ مخدلية ف كل عمود ددل على وجود فروشات معنوية بينفا عند مسدو ا دمال 0.05
* Means followed by different letters in each column differed significantly at 0.05.

تأثير الماء الحار في حيويا الوحدات التكاثريا الزطريا مختبريا :يدبين من الجدول ( )2ين الماء ال تار بدرجتة o50م دستب
فتتتت إ تتتتداث خيةتتتتا للو تتتتدات الدكافريتتتتة لليتريتتتتات المستتتتببة للستتتتدم الستتتتوداء مخدبريتتتتا وكتتتتان ي تتتتدها خيةتتتتا اليتتتتتران
 Campyl. fasciculareو Campyl. pseudofasciculareإر بلؽتتتت نستتتبة السدتتتل فتتت و تتتدادفم الدكافريتتتة 59.09
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و %57.09على الدوال يلي اليتر  C. destructansالرا بلؽت نسبة شدل و دادت الدكافريتة %46.36أ ومت كتون نست
الدفبتيت رات شيمتة معنويتتة فت إنبتات الو تتدات الدكافريتة لليتريتات الممرةتتة المعاملتة بالمتاء ال تتار إ ين جتزء كبيترا منفتتا
(مفما) يبسى يا دون شدل بعد الدعرم المبا ر ل رار o50م وبالدال يدوش ين معاملة العستل بفتره الدرجتة دسةت علتى
لستا اليتتتر المدتيتل عليفتتا داخليتتا بالكامتل وإن كانتتت نستتبة السدتل مفمتتة جتتدا إر دتنخيم كميتتة اللستتا إلتى معتتد ت الربت يو
النصؾ من هره اليتريات إ ين يبدو ين د فير ال رار وب كل شات ي د من خالل خيم عتدد الو تدات الدكافريتة فستت
وإنما يسبا يخر شد يكتون فيفتا دفت الو تدات الدكافريتة داختل العستل إلتى الدك تؾ والخترو متن تتور الستكون وبالدتال
دكون عرةة لعوامل بيمية يو إ يامية يو دؽروية ؼير مالممة ف وست الزراعة مما يعرم اليتر خالل هره اليدتر ال رجتة
إلى اليسد يو الموت بسب عدم شدرد ف العود إلى ال الة ايولى وه الة السكون المفمة ل ةمن هرا الةرؾأ
المكافحا الكيمياةيا لمرض القدم السوداء:
االختبار الحيوي للمبيدات الزطريا مختبريةا :يدبتين متن الجتدول ( )3إن المبيتد دوبستن – م دستب فت دفبتيت نمتو
ودبويتتتتتػ اليتريتتتتتات  Pm. aleophilumو C.macrodidymumوCampyl. pseudofasciculare
و Pa. chlamydosporaبالكامتتل بتتالدركيز  50مؽلم/لدتترو يمتتا اليتريتتات  B. parvaوC. destructans
و Campyl. fasciculareوP. menezesianaفسد فبت نموها بالكامل عند الدركيز 100ملؽم/بالدرأ وفبت المبيد
 Pm.وC.macrodidymum
كاربيدتتتتتتتتتتتإنول  -س ل نمتتتتتتتتتتتو ودبويتتتتتتتتتتتػ اليتريتتتتتتتتتتتات aleophilum
وCampyl. fasciculareو  P. menezesianaو Pa. chlamydosporaبالكامل بالدركيز  50ملؽم/لدرو يما
اليتريات  B. parvaو C. destructansو Campyl. Pseudofasciculareفسد فبت نموها ودوبيؽفا بالكامل
بتتالدركيز  100ملؽم/لدتترأ يمتتا المبيتتد دا تتجارين  -ل فلتتم يكتتن ل ت رلتتر الد ت فير المبا تتر ف ت نمتتو ودبويتتػ يا متتن
اليتريتتتات دتتتى بتتتالدركيز  100ملؽتتتم /لدتتتر ولكنتتت دستتتب فتتت دفبتتتيت نمتتتو ودبويتتتػ بعتتتم اليتريتتتات وبخاصتتتة
 Pm. aleaophilumو Pa. chlamydosporaو P. menezesianaوCampyl. Pseudofasciculare
و B. parvaإر فبت من دبويؽ بنسبة %97أ وإن يدنى ندامج د فير ه كانت ف دفبتيت نمتوC.macrodidymum
إر بلؽت  %19.6وبلؽت نسبة دفبتيت دبويؽت  %35.2بتالدركيز  100ملؽتم /لدتر لكتن اخدليتت معنويتا عتن معاملتة
المسارنةأ
الجتدول ( :)2دت فير المتاء ال تتار فت اخدتزال نست الو تتدات المكونتة لمستدعمرات اليتريتات المستتببة لمترم الستدم الستتوداء
مخدبريا على الوستأPDA
Table (2): The effect of hot water in reduction of cfu (colony forming units) of black
أ )foot pathogens on PDA (In vitro
* %خدزال الو دات الدكافرية
اليتريات Fungi
% reduction of cfu
0.00g
المسارنة control
Pm. Aleophilum

24.21e

B. parva

32.47d

C. destructans

46.36b

C.macrodidymum

32.73d

Campyl. Fasciculare

59.09a

Campyl. pseudofasciculare

57.09a

P. menezesiana

18.62f

Pa. chlamydospora

39.28c

* ايرشام المدبوعة ب رؾ مخدلية ددل على وجود فروشات معنوية بينفا عند مسدو ا دمال 0.05
* Means followed by different letters differed significantly at 0.05.
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Table (3): The effect of some fungicides in the inhibition of growth and sporulation of black foot pathogens on PDA(In vitro).
الدداخل
Interaction

97.73a

64.79b

لدفبيت الدبويػ%
%sporulation
inhibition
100.0a
100.0a
97.2ab
100.0a
91.1c
100.0a
100.0a
100.0a
94.7b
100.0a
100.0a
100.0a
80.6ef
100.0a
100.0a
100.0a
77.5fgh
79.8efg
45.8L
97.0ab
35.8n
75.6h
41.3m
35.2n

الدداخل
Interaction

95.95b

56.31c

لدفبيت النمو%
%growth
inhibition
100.0a
100.0a
68.3ghi
100.0a
84.7cd
100.0a
100.0a
100.0a
93.2ab
100.0a
100.0a
100.0a
88.9bc
100.0a
100.0a
100.0a
63.1ij
77.3ef
33.5L
38.8L
63.5ij
71.7fgh
23.4m
19.6m
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** اليتريات
Fungi
Pm. aleophilum
B. parva
C. destructans
C. macrodidymum
Campyl. fasciculare
Campyl. pseudofasciculare
P. menezesiana
Pa.Chlamydospora
Pm. aleophilum
B. parva
C. destructans
C. macrodidymum

الدركيز
)لدر/(ملؽم
Conc.(mg/L)
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100

*المبيدات
Fungicides

 م-دوبسن
Topsin M

– دا جارين
ل
Tachigaren L
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الدداخل
Interaction

97.49a

لدفبيت الدبويػ%
%sporulation
inhibition
61.3j
62.1j
53.5k
69.2i
77.7efgh
80.9e
54.6k
88.5cd
100.0a
100.0a
95.0b
100.0a
87.5d
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
77.3gh
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a

الدداخل
Interaction

97.36a
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لدفبيت النمو%
%growth
inhibition
36.2L
45.7k
58.5j
83.5cde
66.0hi
78.1ef
68.2ghi
73.5fg
100.0a
100.0a
98.9a
100.0a
76.9ef
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
81.9de
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a
100.0a

** اليتريات
Fungi
Campyl. fasciculare
Campyl. pseudofasciculare
P. menezesiana
Pa. Chlamydospora
Pm. aleophilum
B. parva
C. destructans
C. macrodidymum
Campyl. fasciculare
Campyl. pseudofasciculare
P. menezesiana
Pa. Chlamydospora

الدركيز
)لدر/(ملؽم
Conc.(mg/L)
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100
50
100

*المبيدات
Fungicides

كربدانول–س ل
kareptanol SL

0.05 *ايرشام المدبوعة ب رؾ مخدلية ف كل عمود ددل على وجود فروشات معنوية بينفا عند مسدو ا دمال
c  لدفبيت الدبويػ وف الدداخل ال رؾu  وال رؾd  لدفبيت النمو وف الدداخل ال رؾn  و ملت ال رؾ% * كانت نس الدفبيت ف المسارنة صير
* Means followed by different letters in each column differed significantly at 0.05 أ
The percentage of control = 0% followed with to letters(n) and (d) in interaction in inhibition growth and(u) in inhibition sporulation and (c) in interaction
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ومتن الدتتداخل العتتام للمبيتتدات بلؽتتت نستتبة دفبتيت نمتتو اليتريتتات للمبيتتد كاربيدتتانول – س ل  %97.36دتتاله المبيتتد
دوبستن  -م إر بلؽتتت نستبة دفبيتت لنمتو اليتريتتات  %95.95فتم المبيتتد دا تجارين -ل إر بلؽتتت نستبة دفبيتت لنمتتو
اليتريات  %56.30وبيارق معنوا عن المسارنة ولسد دسار د فير المبيتدان كاربيدتانول -س ل ودوبستن – م فت
دفبتتيت دبويتتػ اليتريتتات معنويتتا وبيتتارق عتتن المبيتتد دا تتجارين – ل التترا بلؽتتت نستتبة دفبيت ت لدبويتتػ اليتريتتات
%64.79أ وا خير بيارق معنوا عن معاملتة المسارنتةأ إن الدت فير اليعتال للدوبستن – م المبا تر علتى اليتريتات
ينةتتتتتتتتتتتوا ةتتتتتتتتتتتمن دتتتتتتتتتتت فير مجموعتتتتتتتتتتتة  Benzimidazolesفتتتتتتتتتتت دفبتتتتتتتتتتتيت دكتتتتتتتتتتتوين  DNAوRNA
( Harderوآختترونو)2003أ يمتتا الد ت فير اليعتتال للمبيتتد كاربيدتتانول -س ل متتن ختتالل المتتاد اليعالتتة الد ت دعمتتل
ككادتتايون ي متتل ت نة موجبتتة متتؤفر علتتى يؼ تتية الممتترم وبخاصتتة ف ت دهونفتتا ممتتا ييستتد ايؼ تتية البالزميتتة
الستيتر علتتى النياريتة فت الخليتة ( VieiraوCarmona- Ribeiroو)2006أ فةتتال عتن دت فيره فت دفبتتيت آليتتة
اسدنساخ الماد الورافية ( DarbyوNathanو)2010و يما المبيتد دا تجارين -ل فتإن الستب فت م دوديتة كياءدت
مخدبريا مسارنة بالمبيدين اآلخرين شد يعود لليعل الدن يت للمبيد ود ييز المساومة المسد فة فت النبتات بعتد د للت
فت الدربتة والنبتات ولتيس لت دت فير ستم مبا تر ةتد اليتترأ ويعمتل المبيتتد دا تجارين بعتد د للت فت الدربتة إلتتى
مركبات داعمة ومن تة لنمو النبتات ودفاعادت ودعتود ستميد إلتى المركت  O -ẞ-glucosidaesالترا ينتدج بعتد
د لل الماد اليعالة  Hymexazolداخل النبات وه ماد مؤكسد دكون مركبات ستامة لليتتر داختل خليتة النبتات
يو عند اد اده م ييونات ا لمنيوم وييونات ال ديدير ف الدربة فدن معسدات من سامة لمسدنبدات اللسا اليتترا
الموجود ف الدربة ( AliferisوJabajiو)2011أ
د اإلصابة بمرم السدم السوداء وبعم صيات دالت العن صنؾ تده

الجدول )4( :د فير بعم المبيدات اليترية ف
سوده ف البيت البالسديك أ
Table (4): The effect of some fungicides on disease severity and some characters of
أ young grapevine shada soda cv. In plastic house
د اإلصابة
Disease severity
*المبيدات
Fungicides

المسارنة
Control
دوبسن -م
Topsin M
دا جارين -ل
Tachigaren
L
كاربيدانول-
سل
kareptanol
SL

المجموع
الجررا
Roots

المجموع
الخةرا
Foliage

عدد
السالميات /دلة
No.
Internode of
young plant

اردياع النبات
(سم)
Young
plant height
)(cm

عدد الجرور
 /دلة
No.
Roots of
young
plant

الوزن الجاؾ
Dry weight
المجموع
المجموع
الجررا
الخةرا
(ؼم /دلة)
(ؼم /دلة)
Roots
Foliage
(g/young
(g/young
)plant
)plant

0.553a

0.553a

4.97c

13.58b

15.66d

4.47c

5.39c

0.266b

0.283b

6.91b

18.81a

22.05b

5.93b

9.27b

0.266b

0.273b

6.64b

18.58a

18.46c

5.79b

9.25b

8.95a
0.210c

20.50a

0.213c

26.93a

8.57a

10.05a

* ايرشام المدبوعة ب رؾ مخدلية ف كل عامود ددل على وجود فروشات معنوية بينفا عند مسدو ا دمال 0.05
*Means followed by different letters in each column differed significantly at 0.05.

المكافحا الكيمياةيا لمرض القدم السوداء في البيت الب ستيكي :يدبين من الجدول ( )4ين المبيد كاربيدانول -س
ل كان من يفةل المبيدات المخدبر فت خيتم اإلصتابة بمترم الستدم الستوداء لجترور العنت إر خيتم متن تد
إصابة المجموع الجررا من ( 0,553المسارنة) إلتى  0.210يليت المبيتدان دوبستن  -م ودا تجارين -ل فت خيتم
د إصتابة المجمتوع الجتررا إر لتم يخدليتا معنويتا فت د فيرهمتا علتى المترم ولكتن اخدالفتا معنويتا عتن معاملتة
المسارنة إر بلؽت د إصابة الجرور ف كل منفما 0.266أ وانعكست الندامج اإليجابية المدميز للمبيتد كاربيدتانول
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0.213( – س ل ودتتتتوبس – م ودا تتتتجارين – ل علتتتتى تتتتد إصتتتتابة المجمتتتتوع الخةتتتترا للعنتتتت بالدتتتتدهور
)و وانعكستتت الندتتامج المدميتتز للمبيتتد كاربيدتتانول – س ل فتت د ستتين صتتيات ال تتدالت بعتتتد0.273 و0.283و
 ي فر من اسدخدام (سسية وشامية يولية شبل الزراعة وكرر السس ب تفريا) ممتا دردت عتن المعاملتة بت إندتا4
 دلة) بدون فارق معنوا عتن المبيتدين/سم20.50(  دلة) ويعلى اردياع/سالمية8.95( يعلى عدد من السالميات
 تتدلة) ويعلتتى وزن جتتاؾ لكتتل متتن المجمتتوع/جرر26.93(  ل ويكبتتر عتتدد متتن الجتترور-  م ودا تتجارين-دوبستتن
 م-نبتتات علتتى الدتتوال )أ فتت تتين دستتار د ت فير كتتال المبيتتدان دوبستتن/ؼم10.05 و8.57( الخةتترا والجتتررا
 م فستد يندجتت يكبتر- ل ف د فيرهما بصيات دالت العن بإسدفناء ال دالت المعاملة بالمبيتد دوبستن- ودا جارين
 م ف هره الدجربة كتان-عدد من الجرور وبيارق معنوا عن المعاملة بالمبيد دا جارينأ إن اسدخدام المبيد دوبسن
استتتتتتتتدنادا ستتتتتتتتدخدام المبيتتتتتتتتد بينوميتتتتتتتتل رو الندتتتتتتتتامج الجيتتتتتتتتد فتتتتتتتت مكاف تتتتتتتتة متتتتتتتترم الستتتتتتتتدم الستتتتتتتتوداء
 وآختتتتتتترونوHalleen و2006وHalleen وFourie و2005 وآختتتتتتترونوRegoو2004وHalleen وFourie(
) وشت اخديارنتا علتى2001 وآخترون وSchmidt) ) وبعد الدوشؾ عن العمتل بت عالميتا2008 وKotze و2007
 م إلنت يندمت لمجموعتة البنزميتتدازول الدت يندمت إليفتتا المبيتد بينوميتل ولكتتن يبتدو متن الندتتامج ين-المبيتد دوبستن
 ل ورلتر يؤكتد صت ة دوصتيات ال تركة المندجتة لت-المبيد كاربيدانول – س ل ديوق علي وعلى المبيد دا جارين
ف معاملة عسل العن ةد بعم يمرام الم ادل ومنفا معاملة عسل العن أ
PHYSICAL AND CHEMICAL CONTROL OF GRAPEVINE CUTTING
BLACK FOOT DISEASE IN NURSARY
Zahra K.I. Saeed
PL. Prot. Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: zahraa_kh18@yahoo.com

ABSTRACT
The study aimed to control the black foot disease of grapes using Physical
control by immersing the cuttings in hot water (50o c for 30 minute) which reduced the
severity of infected roots to 0.203 and in the Foliage decline from 0.560 (control) to
0.230. and hot water was also enhanced some characters of young plants throughout
increasing of number of internode , plant height , number of Roots , dry weight for
each of the roots and foliage.In vitro the hot water inhibited the ratio of the colony
forming units of pathogens on PDA to 18.62 - 59.09 %, compared to the liquid
Parafine which was not effective in reducing the severity of black foot. Fungicides of
kareptanol SL , Topsin M and Tachigaren L in proved to be highly efficient in
inhibiting fungal growth and their sporulation. Topsin M and kareptanol SL, were the
best fungicides since reducing the infection of black foot from 0.553 to 0.210.
affectivity of Topsin M and Tachigaren L were not varying significantly. Application
of kareptanol SL produced highest number of internodes (8.95/young plant), with
20.50 cm in plant height largest number of roots and dry weight for each of the foliage
and root growth (8.57 and 10.05 gm /plant respectively).
Keywords: Grapevine black foot disease, Physical control, Chemical control.
Received: 10/3/2013, Accepted: 27/5/2013.
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