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  الملخص
البطاطس لإلصابة بمرض الجرب الشائع المتسبب عن /. قابلية بعض أصناف البطاطا2013الطويل، خالد، يحيى طقش، أحمد المرة وتغريد األعثر. 

  .181-177 ):2(31. مجلة وقاية النبات العربية، وتأثير موعد الزراعة في تطور المرض في سورية Streptomyces scabiesالبكتريا 
وهـي (سـبونتا، أجريـا، دراجـا،  2010خـالل العـروتين الربيعيـة والخريفيـة مـن عـام  ةالبطاطس األكثـر زراعـة فـي سـوري/أصناف البطاطامن  10تم اختبار قابلية 

فــي منطقــة خــان شــيخون فــي  Streptomyces scabiesيوال، بلينــي، أرنوفــا و أورال) لإلصــابة بمــرض الجــرب الشــائع المتســبب عــن البكتريــا بــورين، بينــيال، مارفونــا، فــاب
وبنسـب بينـت النتـائج قابليـة جميـع األصـناف المختبـرة لإلصـابة بـالمرض  غ تربـة./خلية 510×2.6محافظة إدلب، حيث كانت كثافة البكتريا في الحقل المدروس حوالي 

لإلصابة بالمرض، والصنف أورال األكثر مقاومة، بينما كانـت األصـناف سـبونتا، مارفونـا  قابليةمتفاوتة في كلتا العروتين، حيث كان الصنفان بورين وأجريا هما األكثر 
كانـت نسـبة ظهـور الجـرب (النسـبة المئويـة للـدرنات المصـابة) ، واألصناف بينيال، أرنوفا، دراجا وفابيوال متوسـطة المقاومـة وذلـك فـي العـروتين. القابلية ةوبليني متوسط

نسـبة ظهـور الجـرب علـى الـدرنات  توشدته (النسبة المئوية لمسـاحة سـطح الدرنـة المغطـى بـالجرب) فـي العـروة الربيعيـة أشـد بكثيـر مقارنـة مـع العـروة الخريفيـة. تراوحـ
 % في العروة الخريفية بالنسبة للصنفين أورال وبورين على التوالي، وتراوحت شدة الجرب مابين13.8و  2.7% مقابل 92.3و 27.7الناتجة في العروة الربيعية ما بين 

% بالنســـبة للصــنفين المـــذكورين علــى التـــوالي. ســـجلت فــروق معنويـــة مــابين الصـــنف بـــورين وجميــع األصـــناف األخــرى فـــي العـــروة 1.8و  0.2% مقابــل 23.4و 2.8
يع األصناف عدا أجريا في العروة الربيعية. كما كانت الفروق معنوية ما بين الصنف أورال واألصناف بورين، أجريا، سبونتا، مارفونا الخريفية، وبين الصنف بورين وجم

بالنسـبة % 90.9% بالنسـبة للصـنف بـورين لتصـل إلـى 85.1اقص ظهور المرض في العروة الخريفية عن الربيعية بنسـبة تراوحـت مـا بـين تن وبليني في كلتا العروتين.
% بالنســبة 95.2% بالنســبة للصــنف أرنوفــا لتصــل إلــى 89.5المــرض فــي العــروة الخريفيــة عــن الربيعيــة مــا بــين وتراوحــت نســبة تنــاقص شــدة  للصــنفين بينــيال وبلينــي.

 للصنف سبونتا.

  ، موعد الزراعة، سورية.الشائعجرب ، اللإلصابة األصناف قابلية: البطاطا، كلمات مفتاحية
  

  مقدمةال
  

أحـــد أهـــم  (.Solanum tuberosum L)  بطـــاطسالتعتبـــر البطاطا/
بلـــدان  معظـــمفـــي المنـــاطق ذات المنـــاخ المعتـــدل فـــي  المصـــادر الغذائيـــة

مـن محاصـيل الخضـار الرئيسـية فـي سـورية حيـث  كمـا تعـد .(16) العالم
يـــزرع منهـــا ســـنويًا فـــي العـــروات الـــثالث (الربيعيـــة والصـــيفية والخريفيـــة) 

 .)4طنًا ( 720492هكتارًا وتنتج حوالي  36172در بـ مساحة إجمالية تق

يتعرض محصول البطاطا لإلصابة بالعديد من اآلفات واألمـراض، ويعـد 
 (Thaxter)مــــــرض الجــــــرب الــــــذي تســــــببه بشــــــكل رئيســــــي البكتريــــــا

Streptomyces scabies )10إضــــافة إلــــى عــــدة أنــــواع أخــــرى مــــن ( 
همـــــة فـــــي معظـــــم أحـــــد األمـــــراض الم )Streptomyces )2 ،13الجـــــنس 

). تعتبـــر التربـــة الملوثـــة 12منـــاطق زراعـــة هـــذا المحصـــول فـــي العـــالم (
بالعامل الممرض والتقاوي المصابة بالجرب المصدران الرئيسيان للعـدوى 

  ).5، 3(وانتشار المرض من منطقة إلى أخرى 

ق كثيرة لمكافحة مرض جـرب البطاطـا، إال أنـه لـم ائاستخدمت طر 
ى وســـيلة فّعالـــة للقضـــاء علـــى هـــذه المشـــكلة يـــتم التوصـــل حتـــى اآلن إلـــ

والــتخلص مــن أضــرارها. يعــد اســتخدام األصــناف المقاومــة للجــرب أحــد 
أهم الطرائق التي يمكن من خاللها الحد من نسبة ظهور المرض وشدته 
على اإلنتاج، إال أنه ال يوجد حتى اآلن أي صنف له مقاومة تامـة ضـد 

التــــي تــــزرع فــــي الواليــــات  ، وٕان معظــــم أصــــناف البطاطــــا)13(المــــرض 
إن إنتـــــاج  .)15( المتحـــــدة األمريكيـــــة قابلـــــة لإلصـــــابة بمـــــرض الجـــــرب

 تقــاويأصــناف مقاومــة لهــذا المــرض هــو أحــد أهــم أهــداف بــرامج إنتــاج 
. يمكن اعتبار هـذه )6(البطاطا في كل الدول المنتجة للتقاوي في العالم 

ي مقاومــــة ق التــــي يمكــــن إتباعهــــا فــــائــــالطريقــــة مــــن أفضــــل وأســــهل الطر 
  المرض. 

يستخدم المزارعون في سورية عددًا كبيرًا من أصناف البطاطا 
سواًء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليًا. وال يوجد أي تقويم علمي 
لمدى قابلية هذه األصناف أو مقاومتها لمرض الجرب وذلك على الرغم 
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عة من وجود المرض في عدد كبير من الحقول في معظم مناطق زرا
قد لوحظ لو  ).2البطاطا في القطر وهذا ما تم تأكيده في أبحاث سابقة (

من خالل الجوالت الحقلية تباين واضح في نسبة ظهور المرض وشدته 
ما بين العروتين الربيعية والخريفية وذلك في جميع مناطق زراعة 

بية حول ذلك. بّين يالبطاطا في سورية، وال توجد أي بيانات تجر 
Waterer )17(  أن الزراعة المبكرة للبطاطا والجني المتأخر أديا إلى

زيادة كمية اإلنتاج، وازدادت بالمقابل نسبة اإلصابة بالجرب، إال أن 
هذه الدراسة لم تتطرق إلى التفاوت في تطور المرض من عروة إلى 

  .أخرى
هـــــدفت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى تقـــــويم قابليـــــة أهـــــم أصـــــناف البطاطـــــا 

مــرض الجــرب، وتــأثير موعــد الزراعــة فــي تطــور المزروعــة فــي ســورية ل
  هذا المرض.

 

  مواد البحث وطرائقه
  

  اختيار األصناف
زراعًة في سورية وذلك  األكثرالبطاطا من أصناف  10تم اختيار 
 ،نتائج المسح الحقليو  ،المؤسسة العامة إلكثار البذار عطياتحسب م

نتا، سبو وأيضًا حسب تصريحات المزارعين. وهذه األصناف هي: 
. تم ، أرنوفا وأورالبليني، فابيوال، مارفونا، بينيالا، دراجا، بورين، يأجر 

للزراعة من كل صنف من األصناف من  الحصول على التقاوي الجاهزة
جميع التقاوي سليمة ظاهريًا وخالية من كانت . أعاله المذكورة مؤسسةال

  .مزارعينأي أعراض للجرب وُمعّدة للزراعة في حقول ال
  

  يار الحقل وتحديد كثافة اللقاح الممرض في التربةاخت
 تإدلب له مشكالمحافظة تم اختيار حقل في منطقة خان شيخون، 

سابقة ولسنوات عديدة مع مرض جرب البطاطا. أخذت عينات من تربة 
وتم تحليلها لتحديد  ،الحقل قبل الزراعة في العروتين الربيعية والخريفية

 باستخدام الطريقة الموصوفة من قبلكثافة اللقاح الممرض وذلك 
Keinath   وLoria )7(أخذت ثالث عينات من جهات مختلفة  ، حيث

وأخذت منها ثالث عينات بوزن  ،من الحقل، مزجت مع بعضها البعض
في طبق معقم وغطّيت بمناديل  ةغ لكل منها، وضعت كًال على حد10

عة. بعد ذلك سا 12درجة حرارة الغرفة لمدة  عندمعقمة وتركت لتجف 
 أضيف لهامل و  250قارورة من حجم  في ةكل عينة على حد وضعت

جهاز  ساطةمل من الماء المقطر والمعقم. حّركت القوارير بو  100
درجة الحرارة العادية  نددقيقة وع 15دقيقة لمدة /دورة 100رّجاج بمعدل 

طر تخفيفات ُعشرّية متتالية باستخدام الماء المق ةللغرفة. أجريت أربع
: مل من كل من 0.1طة ماصة آلية معقمة تم أخذ اوالمعقم، وبوس

، وبمعدل ثالث مكررات لكل منها 4-10و 2-10العينات غير المخففة، 

وزعت على أطباق تحتوي وسط الشوفان المغذي مع 
 NPPC) ومضافًا إليه مجموعة المضادات الحيوية OMA-Tالتيروسين(

ل)، /مغ 5( تاسلف ب ينل)، بولي مكس/مغ 50( وهي: نيستاتين
. حضنت )14( ل)/مغ 50( ل)، سايكلوهكساميد/مغ 1بينيسيلين(

أيام، تم بعدها حساب عدد المستعمرات  7س لمدة 28ºاألطباق عند 
النين، ميسيليوم بلون ي(إفراز الم S. scabiesالتي لها مواصفات 

الوحدات رمادي) في كل طبق من األطباق، ومنها تم معرفة عدد 
  .(cfu/g of soil)في كل غرام من التربة  ة لمستعمراتالمشكل

  

  الزراعة وظروف النمو
، وفـــي العـــروة 13/2/2010زرعـــت التقـــاوي فـــي العـــروة الربيعيـــة بتـــاريخ 

بـــذار البطاطـــا العاديـــة فـــي عمليـــة  . اســـتخدم3/8/2010الخريفيــة بتـــاريخ 
أمــــا  ،الزراعــــة. طبقــــت المعــــامالت الزراعيــــة النظاميــــة مــــن ري وتســــميد

اسـتخدم التصـميم كامـل العشـوائية . فطبقت حسـب اللـزوماآلفات كافحة م
نباتــات فــي كــل  10مكــررات لكــل صــنف و  ةلعــروتين وبخمســا اتــفــي كل

  مكرر. 
  

  اإلنتاج فيوأثره نسبة ظهور الجرب وشدته 
يــوم مــن تــاريخ الزراعــة. ُجمعــت  100تــم قلــع الــدرنات بعــد مــرور حــوالي 
وضــــعت فــــي أكيــــاس بالســــتيكية و  ،ةالــــدرنات مــــن كــــل مكــــرر علــــى حــــد

وأرفقــت كــل منهــا ببطاقــة التعريــف الخاصــة بهــا. بعــد غســل الــدرنات تــم 
حساب العدد الكلي للدرنات وعدد الدرنات المصابة بالجرب بالنسبة لكل 
مكـــرر وكـــل صـــنف مـــن األصـــناف المختبـــرة وذلـــك لمعرفـــة نســـبة ظهـــور 

تقــدير ب اويمهــالجــرب علــى اإلنتــاج. أمــا بالنســبة لشــدة الجــرب فقــد تــم تق
 ةسـطح كـل درنـة علـى حـدمـن المغطـاة بـالجرب المئويـة للمسـاحة النسبة 

، ومـن ثـم تـم حسـاب متوسـط )8( %100-0وذلك باستخدام مقياس مـن 
  . ةشدة الجرب بالنسبة لكل مكرر وكل صنف على حد

  
  النتائج

  

  في التربة قبل الزراعة S. scabiesكثافة لقاح 
  كثافــــــة اللقــــــاح الممــــــرض مــــــن البكتريــــــانتــــــائج تحليــــــل التربــــــة أن بينــــــت 

 S. scabies  وحـــدة  510×2.6فـــي التربـــة قبـــل الزراعـــة كانـــت حـــوالي
وحــدة  510×3.4غ تربــة فــي العــروة الربيعيــة و حــوالي /مشــكلة لمســتعمرة
  غ تربة في العروة الخريفية./مشكلة لمستعمرة

  

  الدرناتنسبة ظهور الجرب على 
ســطات نســب ظهــور الجــرب علــى حصــل عليهــا أن متو تبينــت النتــائج الم

ـــة كانـــت:  ـــدرنات الناتجـــة مـــن األصـــناف المزروعـــة فـــي العـــروة الربيعي ال
27.7 ،40.9 ،44.1 ،44.9 ،46.9 ،52.6 ،61.1 ،61.5 ،86.1 ،
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، بلينــي، فــابيوال، أرنوفــا، دراجــا، بينــيال% بالنســبة لألصــناف أورال، 92.3
لــم تســجل أي  ،)1جــدول علــى التــوالي ( ،مارفونــا، ســبونتا، أجريــا وبــورين

فــروق معنويــة فــي نســبة ظهــور الجــرب مــا بــين الصــنفين بــورين وأجريــا، 
ين الســابقين مــن جهــة وبــاقي بينمــا كانــت الفــروق معنويــة مــا بــين الصــنف

كمــا كانــت الفــروق معنويــة مــا بــين الصــنف  األصــناف مــن جهــة أخــرى،
 LSD = 19.32، مارفونـا، سـبونتا، أجريـا وبـورين (بلينيأورال واألصناف 

  %). 0.5عند مستوى احتمال 
كانــت متوســطات نســب ظهــور الجــرب علــى الــدرنات الناتجــة فــي 

 11.2، 6.2، 6.0، 4.8، 4.3، 4.3، 4.2، 3.7، 2.7العـــــــروة الخريفيــــــــة: 
). 1جــدول علــى التــوالي ( ،% بالنســبة لألصــناف المــذكورة أعــاله13.8و

ســـجلت فـــروق معنويـــة فـــي نســـبة ظهـــور الجـــرب مـــابين الصـــنف بـــورين 
وجميــــع األصــــناف األخــــرى، وأيضــــًا مــــا بــــين الصــــنف أورال واألصــــناف 

عنــد  1.692أقــل فــرق معنــوي = بلينــي، مارفونــا، ســبونتا، أجريــا وبــورين (
  %).0.5مستوى احتمال 

أجريـا كانـا األكثـر قابليـة لصنفين بورين و أظهرت هذه الدراسة أن ا
مـا كانـت لإلصابة بمرض الجرب، والصنف أورال هـو األكثـر مقاومـة، بين

األصـــــــناف ســـــــبونتا، مارفونـــــــا، وبلينـــــــي متوســـــــطة القابليـــــــة لإلصـــــــابة، 
واألصناف بينيال، أرنوفا، دراجا وفابيوال متوسطة المقاومة وذلك في كلتـا 

  العروتين.
  

  شدة الجرب على الدرنات الناتجة
نتــائج شــدة المــرض علــى الــدرنات المصــابة الناتجــة مــن  2جــدول يبــين 

، 3.8، 4.0، 2.8عــــروة الربيعيــــة حيــــث كانــــت األصــــناف المختبــــرة فــــي ال
% بالنســـبة لألصـــناف أورال، 23.4و 21.3، 10.3، 8.3، 5.7، 5.1، 5.7

بينيال، أرنوفا، دراجا، فابيوال، بليني، مارفونا، سبونتا، أجريا وبورين علـى 
التــوالي. بينمــا كــان متوســط نســبة شــدة المــرض علــى الــدرنات المصــابة 

، 0.4، 0.4، 0.2برة في العروة الخريفية هو: الناتجة من األصناف المخت
 ،% بالنســـبة لألصـــناف المـــذكورة1.8و 1.2، 0.5، 0.7، 0.5، 0.4، 0.4

  ).2جدول على التوالي (
 

  تطور المرض فيتأثير موعد الزراعة 
علــى  أكبــربينــت نتــائج هــذه الدراســة أن مــرض الجــرب قــد تطــور بشــكل 

نــة مــع تلــك الناتجــة فــي العــروة الــدرنات الناتجــة فــي العــروة الربيعيــة مقار 
نسـبة  1 يبـين الجـدولو الخريفية سواًء في نسبة ظهور المرض أو شـدته. 

تنـــاقص معــــدل ظهـــور الجــــرب فــــي العـــروة الخريفيــــة مقارنـــة مــــع العــــروة 
% بالنسـبة للصـنف بـورين لتصـل إلـى 85.1تراوحت مـا بـين إذ الربيعية، 

  .بلينيو  بينيال% بالنسبة للصنفين 90.9
على الدرنات الناتجة  مرضنسبة تناقص شدة ال 2دول يبين الج

في العروة الخريفية مقارنة مع العروة الربيعية، تراوحت نسبة التناقص 

% بالنسبة 95.2% بالنسبة للصنف أرنوفا لتصل إلى 89.5ما بين 
  للصنف سبونتا.

  
ة مع  .1جدول  ة مقارن روة الخريفي اقص ظھور الجرب في الع بة تن نس

  .في أصناف البطاطا المختلفة العروة الربيعية
Table 1. Scab incidence reduction in the autumn-sown as 
compared with the spring–sown potato cultivars. 
 

نسبة 
تناقص 
ظھور 
  الجرب

Decrease 
in scab 

incidence  

ور نسبة ظھ
الجرب في 

العروة 
  الخريفية
Scab 

incidence 
(%) in 

autumn- 
sown 

potato 

نسبة ظھور 
الجرب في 
 العروة الربيعية

Scab 
incidence 

(%) in 
spring- 

sown potato 
  األصناف

Cultivars
 Orla   أورال  27.7  2.7  90.3
  Penella   بينيال  40.9  3.7 90.9
  Arnova   أرنوفا 44.1 4.2 90.5
  Draga  دراجا 44.9 4.3 90.4
  Fabiola  فابيوال 46.9 4.3 90.8
  Blini   بليني 52.6 4.8 90.9
  Marfona  مارنوفا 61.1 6.0 90.2
  Spunta   سبونتا 61.5 6.2 89.9
  Agria  أجريا 86.1 11.2 87.0
  Burin  بورين 92.3 13.8 85.1

  
دول  ة مق. 2ج روة الخريفي ي الع رب ف دة الج اقص ش بة تن ع نس ة م ارن

  .في أصناف البطاطا المختلفة العروة الربيعية
Table 2. Scab severity reduction in the autumn-sown as 
compared with the spring-sown potato cultivars. 
 

نسبة 
تناقص 
 شدة
  الجرب

Decrease 
in scab 
severity  

 شدةنسبة 
الجرب في 

 العروة الخريفية
Scab 

severity(%) 
in autumn- 
sown potato 

 شدةنسبة 
الجرب في 

العروة 
  الربيعية
Scab 

severity(%) 
in spring- 

sown 
potato 

  األصناف
Cultivars

Orla   أورال  2.8  0.2  92.9
 Penella   بينيال  4.0 0.4 90.0
 Arnova   أرنوفا 3.8 0.4 89.5
 Draga  دراجا 5.3 0.4 93.0
 Fabila  فابيوال 5.1 0.4 92.2
 Blini   بليني 5.2 0.5 91.2
 Marfona  مارنوفا 8.3 0.7 91.6
 Spunta   سبونتا 10.3 0.5 95.2
 Agria  أجريا 21.3 1.2 94.4
 Burin  بورين 23.4 1.8 92.3
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  المناقشة
  

يمكن أن تعيش في تربة الحقل  S. scabiesأثبتت الدراسات أن البكتريا 
 10لنباتات العائلة لمدة تزيد عن أو على بقايا النباتات األخرى وبغياب ا

 ،وهذا ما يجعل مكافحة هذا المرض غاية في الصعوبة .)9(سنوات 
وبالتالي فان استخدام أصناف البطاطا المقاومة يعد أحد أهم خطوات 

). إن التفاوت الكبير في نسبة 1(لمكافحة هذا المرض  متكاملبرنامج 
ألصناف المدروسة في ظهور الجرب وشدته على الدرنات الناتجة من ا

يدل على أهمية استخدام األصناف  هنفسالحقل وفي نفسها العروة 
سابقة مع الجرب كطريقة من  تالمقاومة في الحقول التي لها مشكال
بينت جميع الدراسات التي لقد الطرائق الوقائية لمكافحة المرض. 

نه مرض الجرب ألإلصابة بأصناف البطاطا  قابليةأجريت عالميًا حول 
ال يوجد حتى اآلن أي صنف له مقاومة تامة ضد هذا المرض في حال 

وحدة مشكلة  510كانت كثافة اللقاح الممرض في تربة الحقل أكثر من 
الصنف أورال أفضل مقاومة للمرض أعطى ). 13غ تربة (/للمستعمرة

بين األصناف المختبرة عندما كانت كثافة اللقاح الممرض في الحقل 
غ تربة في العروة الربيعية و /وحدة مشكلة للمستعمرة 510×2.6حوالي 
، غ تربة في العروة الخريفية/وحدة مشكلة للمستعمرة 510×3.4حوالي 

وبالتالي يمكن زراعة هذا الصنف في الحقول الملوثة كأفضل صنف 
في جميع األحوال ينصح بإجراء تحليل لتربة الحقل قبل الزراعة  .مقاوم

، وينصح بتجنب زراعة S. scabiesبكتريا لمعرفة مدى تلوثها بال
في الحقول الملوثة والتي تتجاوز فيها كثافة في العروة الربيعية البطاطا 

ألن نسبة ظهور الجرب وشدته  غ تربة/خلية 510اللقاح الممرض 
ستكون مرتفعة، وستزداد هذه النسبة بزيادة كثافة اللقاح الممرض في 

وثة في العروة الخريفية باستخدام التربة. ويمكن زراعة الحقول المل
  صنف مقاوم.

اختلفت نتائج تطور المرض،  فيبالنسبة لتأثير موعد الزراعة 
، نفسه لصنفلنسبة ظهور الجرب وشدته من عروة إلى أخرى بالنسبة 

ن تطور أوهذا يعود إلى تأثير الظروف المناخية السائدة في كل عروة، و 
جة في العروة الربيعية يعود إلى المرض بشكل كبير على الدرنات النات

ارتفاع درجات الحرارة ونقص رطوبة التربة في فترة تشكل الدرنات وذلك 
على عكس العروة الخريفية حيث تكون رطوبة التربة مرتفعة في فترة 

لذلك يفضل تجنب  تشكل الدرنات وهذا ما يقلل من ظهور الجرب،
الجرب في العروة مع  تزراعة البطاطا في الحقول التي لها مشكال

والتي اعتمدت  السابقةهذه النتائج مع نتائج الدراسات تتفق  الربيعية.
خاصة خالل بق مكافحة الجرب و اءزيادة رطوبة التربة كطريقة من طر 

) 17( Watererن كما بيّ  .)11( األسابيع األولى من بدء تشكل الدرنات
الجرب وذلك أن تقليل فترة بقاء المحصول في التربة يقلل من ظهور 

إال أن ذلك قد يؤثر سلبًا من خالل التبكير بالزراعة والتبكير في القلع 
  كمية اإلنتاج. في

  
  

Abstract 
Taweel, K., Y. Taksh, A. Murra and T. Aathar. 2013. Susceptibility of some potato cultivars to common scab disease 
caused by Streptomyces scabies and the effect of planting date on disease development in Syria. Arab Journal of Plant 
Protection, 31(2): 177-181. 

The susceptibility of ten most common potato cultivars in Syria to infection with scab disease were evaluated in two planting dates 
(spring and autumn) during 2010 growing seasons in a field heavily contaminated with Streptomyces scabies bacteria, the causal agent of 
scab disease, at Khan sheikhoon area of Idleb governorate. The bacteria inoculum’s density  was about 2.6×105 cfu/g soil. The tested 
cultivars were: Spunta, Agria, Draga, Burin, Penella, Marfona, Fabiola, Blini, Arnova and Orla. Results showed that all cultivars tested were 
scabbed at varying rates in both sowing dates. Scab disease incidence and severity on produced tubers were higher in the spring-sown than in 
the autumn-sown potatoes. In the spring-sown potato, scab incidence ranged from 27.7 to 92.3%, and scab severity ranged from 2.8 to 23.4% 
in Orla and Burin cultivars, respectively. Whereas in autumn-sown potato, scab incidence was between 2.7 and 13.8%, and scab severity was 
0.2 and 1.8%, in Orla and Burin cultivars, respectively. This study showed that Burin and Agria were the most susceptible, and Orla was the 
most resistant to scab disease. Whereas, Spunta, Marfona and Blini were moderately-susceptible, and Draga, Penella, Fabiola and Arnova 
were moderately-resistant. Significant differences were recorded between Burin and other cultivars in the autumn-sown, and between Burin 
and other cultivars except Agria in the spring-sown potatoes. Also, significant differences were recorded between Orla and Burin, Agria, 
Spunta, Marfona and Blini in both planting dates. Scab incidence and severity on produced tubers were higher in the spring-sown than in the 
autumn-sown potatoes, and scab incidence decreased in the autumn-sown compared with the spring-sown potatoes by 85.1% for Burin and 
90.9% for Penella and Blini cultivars. Similarly, scab severity decreased in the autumn-sown as compared with the spring-sown potatoes and 
this reduction ranged between 89.5% in Arnofa and 95.2% in Spunta cultivars.  
Keywords: Potato, cultivars susceptibility, common scab, planting date, Syria.  
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