
 
 
 
Menoufia J. Plant Prot., Vol. 2 December  (2017): 351 - 352    

351 

Department                  : Agricultural Botany 
Field of study              : Plant Pathology 
Scientific Degree         : M. Sc. 
Date of Conferment     :  Sep.   17 ,   2017 

Title of Thesis             : STUDIES ON ONION DOWNY MILDEW DISEASE AND ITS 
CONTROL METHODS 

Name of Applicant      : Nouh Mohamed Shaaban 

Supervision Committee: 
  - Dr. M. M. Ammar   : Prof. of Plant Pathology, Fac. of Agric., Menoufia Univ. 

  - Dr. G. A. Amer     : Prof. of Plant Pathology,Fac. of Agric., Menoufia Univ. 

  - Dr. M. O. Seliem   : Assistant  Prof. of Plant Pathology, Fac. of Agric., Menoufia Univ. 

  - Dr. Dalia A. selim : Letuerer of Plant Phsiology, Faculty of Agriculture, Menoufia University 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to control onion downy mildew ODM disease 

using some ecofriendly methods instead of fungicides. Such methods included fertilization with 

actosol and compost; in addition to the recommended doses of fertilizers; medical plant water 

extracts, plant oils, biocontrol agents and specific fungicides. The tested control methods 

significantly reduced the infection with Peronospora destructor (Bark.), improved growth 

characteristics, photosynthetic pigments, water relations and yield production. 
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 دراسات عمي مرض البياض الزغبي في البصل وطرق مكافحتو عنوان الرسالة:
 نوح محمد شعبان اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية  ماجستير الدرجة العممية:

 النبات الزراعى  )امراض نبات( القسم العممى :

 11/9/2011تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أمراض النبات أستاذ ومي عمار محمد محمد بيد/ .أ لجنة اإلشراف:

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،أمراض النبات أستاذ  رـــجمعو عبد العميم عام / د.أ  

 المنوفية جامعة الزراعة، ، كمية مساعد أمراض النباتأستاذ   مــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد عموي سمي / د 

 المنوفية جامعة الزراعة، ، كميةمدرس فسيولوجي النبات   مـــــــــــــــــــداليا عبد الفتاح سمي د/ 
 

 الممخص العربى
، وتكـون  Peronospora destructorيصاب محصول البصل في الحقـل بمـرض البيـاض الزغبـى المتسـبب عـن الفطـر 

 البارد الرطب .  ىذه اإلصابة بصورة وبائية في المناطق التي تتميز بالجو
 وتيدف ىذه الدراسة إلى استخدام طرق صديقة لمبيئة لمكافحة ىذا المرض ، بدال من استخدام المبيدات الفطرية .

ــة بــالزيوت  وقــد اختبــر لــذلك التســميد اإلكــافى بالكومبوســت واركتوســول ، الــرش بالمستخمصــات النباتيــة المائيــة ، المعامم
كاد الحيوى وأخيرا المعاممـة بالمبيـدات الفطريـة المتخصصـة لمقارنـة طـرق المكافحـة سـالفة الـذكر النباتية ، استخدام كائنات الت

 بيا .
وأظيرت النتائج كفاءة جميع طرق المكافحة المستخدمة ـ منفردة ـ في تقميل اإلصـابة ، تحسـين نمـو النبـات ، زيـادة محتـوى 

 ئية في أوراق النبات وأخيرًا زيادة المحصول .اروراق من صبغات التمثيل الكوئى ـ تحسين العالقات الما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


