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ABSTRACT: 

-   The present study was conducted at 2015 and 2016 to fined out the best ecofriendly 

method(s) to control downy mildew disease of grapes ( Plasmopara viticola  Berk & 

Curt) . Water extracts of castor, oleander and mintha significantly reduced the disease 

incidence , increased chlorophyll and carotein contents , improved plant water 

relations and increased yield production , than the non-treated control plants.  

-  The same observations were obtained using emulsion oils of castor, thyme and mintha 

. Castor water extract and emulsion oils showed the best results .  

-  Aplication of Bacillus subtilis alone or in combination with Trichoderma harzianum 

(5g/l + 2.5m/l) respectively gave much better results of disease managment, 

physiological aspects and yield components . 

-  Integration of the biocontrol agents with plant extracts and /or plant oils gave good 

results , and the best was obtained when thyme oil was integrated with Bacillus 

subtilis (10⁶  cfu). Individual application of the recommended fungicides severly 

reduced the disease severity of infection, improved the physiological statues and 

significantly increased yield production of both Crimson and Flame grape cultivars. 

Key words: Plant extracts, Plant oils, Downy mildew, Plasmopara viticola, 

photosynthetic pigments, Water relations and Yied and its components. 
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 المكافحة المتكاممة لمرض البياض الزغبي في العنب عنوان الرسالة:
 احمد اسماعيل عبدالشافى بدوي اسم الباحـث :
 الماجستير في العموم الزراعية )امراض النبات( ية:الدرجة العمم

 النبات الزراعي القسم العممى :

 2012يناير  11تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أستاذ أمراض النبات    محمد محمد بيومى عمارا.د.  لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ،أمراض النبات  أستاذ   رــــــجمعه عبد العميم عاما.د.   

 المنوفية جامعة ، الزراعة كمية ، مدرس فسيولوجي النبات   الــــــــاحمد محمد عبد العا.د.  
 

 الممخص العربى
لمتوصــــــــــل يلــــــــــى طــــــــــرق صــــــــــديقة لمبي ــــــــــة لمكافحــــــــــة مــــــــــرض  ٥١٠٢و٥١٠٢أجريــــــــــت ةــــــــــذ  الدراســــــــــة عــــــــــامى           

ـــــــــى العنـــــــــ ـــــــــى ف ـــــــــاض الزغب ـــــــــات الخـــــــــروع والدفمـــــــــه البي ـــــــــة لنبات ـــــــــا ن أن المستخمصـــــــــات النباتيـــــــــة الما ي ب . وأظهـــــــــرت النت
والنعنــــــــاع تــــــــىدل يلــــــــى نقــــــــص معنــــــــول لنســــــــبة وشــــــــدة اإلصــــــــابة بــــــــالمرض وتزيــــــــد محتــــــــول ا وراق مــــــــن كموروفيــــــــل أ  ب 

ليــــــد العنـــــــب والكــــــاروتين وتحســــــن الع لــــــات الما يــــــة لمنبــــــات . كمــــــا أدت المعـــــــام ت يلــــــى الزيــــــادة المعنويــــــة فــــــى عــــــدد عنا
ــــــة .  ــــــر معامم ــــــات ال ي ــــــة بالنبت ــــــات مــــــن ال مــــــار مقارن ــــــاج النب ــــــذلك متوســــــط طــــــول العنقــــــود ومتوســــــط ينت ــــــات وك المنتجــــــة لمنب
ـــــــــة لمخـــــــــروع  ـــــــــوت العطري ـــــــــة بمستخمصـــــــــات الزي وكـــــــــان  الخـــــــــروع ةـــــــــو أف ـــــــــل ةـــــــــذ  المستخمصـــــــــات . كمـــــــــا أدت المعامم

ـــــــد ـــــــا ن  المشـــــــار يليهـــــــا ســـــــابقا . وعن ـــــــس النت ـــــــى ني ـــــــاع يل ـــــــر والنعن ـــــــول  والزعت ـــــــات الت ـــــــاد الحي ـــــــب بكا ن ـــــــات العن رش نبات
ـــــــردة أو مجتمعـــــــة نقصـــــــت اإلصـــــــابة بـــــــالمرض بصـــــــورة  معنويـــــــة وتحســـــــنت الع لـــــــات الما يـــــــة واليســـــــيولوجية  لمنبـــــــات  مني

)   B.subtilisوازداد المحصـــــــــــــــــــول بصـــــــــــــــــــورة معنويـــــــــــــــــــة . وكانـــــــــــــــــــت أف ـــــــــــــــــــل النتـــــــــــــــــــا ن عنـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتخدام 
 مل/لتر(٥‚٢)  T.harzianumجم/لتر(+٢

ـــــــت       ـــــــا  وأ بت ـــــــر +بكتيري ـــــــت الزعت ـــــــات بزي ـــــــى  B.subtilisالدراســـــــة أن رش النبات ـــــــة ســـــــوا  ف ـــــــا ن ييجابي ـــــــى نت ـــــــىدل يل ت
مكافحـــــــة المـــــــرض أو زيـــــــادة المحصـــــــول . كمـــــــا أظهـــــــرت الدراســـــــة أن رش نباتـــــــات العنـــــــب بالمبيـــــــدات اليطريـــــــة المســـــــموح 

لوجية باســـــــــتخدامها يلـــــــــى نقـــــــــص شـــــــــديد فـــــــــى حـــــــــدوث المـــــــــرض وتحســـــــــن وا ـــــــــ  ومعنـــــــــول فـــــــــى الع لـــــــــات اليســـــــــيو 
 والمحصول لك  صنيى العنب كريمسون وفميم.

 

 

 

 

 

 

 


