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) Insecta، وصـف الحشـرات Hemiptera، رتبـة نصـفية األجنحـة Phylloxeridaeفصـيلة ( .Daktulosphaira vitifoliae Fitchالفيلوكسـيرا آفـة تعـُد 

بلغــت نســبة قــد و فــي اآلونــة األخيــرة، التــي أصــابتها  تــدهورالمــة عــن ظــاهرة وهــي مســؤولة بصــورة عا، األكثــر ضــررًا وانتشــارًا علــى معرشــات العنــب فــي محافظــة درعــا
، وزاد األمــر المحافظــةالســبب الــرئيس فــي تفشــي اآلفــة فــي %) 56(وتعــُد زراعــة مجــذرات أصــناف العنــب المحليــة البلــدي والحلــواني  %.82.5البســاتين الموبــوءة باآلفــة 

مهاجمــة اآلفــة التربــة األمــر الــذي تســبب فــي بمنطقــة التطعــيم تــم تغطيــة  حيــث، لفيلوكســيرا بطريقــة خاطئــةلومــة ســوءًا زراعــة معرشــات العنــب المطعمــة علــى أصــول مقا
، وبلـغ متوسـط حـدوثها علـى الصـنف )طفـس وداعـل وٕابطـع(الثانيـة الزراعية منطقة العلى معرشات العنب في  ذه اآلفةانتشار لهأعلى سجل . الناشئة من الطعمللجذور 
، وبلـغ متوسـط حـدوث اآلفـة علـى الصـنف )الشيخ سـعد، وعـدوان وجاسـم( الرابعةالزراعية  منطقةالتلتها في األهمية  ،على الصنف الحلواني% 32.2، و%60.3البلدي 
 غير المطعمـة في البساتين المزروعة بمعرشات الصنف البلديأعلى اإلصابة بحشرة الفيلوكسيرا  تكراروكان معدل . على الصنف الحلواني% 11.9، و%51.2البلدي 

، علـى %19.2و 41.1 والحلـوانيالبلـدي  ينمعرشـات الصـنفلحـدوث اآلفـة علـى النسـبة الوسـطية ت وبلغـ .%)65.6(مقارنة بمثيالتها مـن الصـنف الحلـواني %) 87.5(
   .التوالي

  ، فيلوكسيرا كرمة/عنبسورية، تدهور تراجعي،  :كلمات مفتاحية
  

  
  المقدمة

  
مــن أشــجار الفاكهــة المهمــة ) .Vitis vinifera L(الكرمــة /يعــّد العنــب

وقــد بلغــت المســاحة ، وال ســيما فــي محافظــة درعــا المزروعــة فــي ســورية
هكتــــــارًا وفقــــــًا  2841المزروعــــــة بالعنــــــب فــــــي محافظــــــة درعــــــا حــــــوالي 

هــذه الفاكهــة ، بينمــا كانــت المســاحة الكليــة المشــغولة ب2006 إلحصــاءات
قــدر إنتــاج محافظــة درعــا و . هكتــاراً  55743فــي ســورية فــي الفتــرة ذاتهــا 
 بلـــغ، بينمـــا 2006ألـــف طـــن فـــي موســـم  63مـــن ثمـــار العنـــب بحـــوالي 

شـــجرة العنـــب  تتعرضـــ). 4(طنـــًا  336754فـــي ســـورية اإلنتـــاج الكلـــي 
 .)28(إلجهــادات أحيائيــة وغيــر أحيائيــة مختلفــة علــى المســتوى العــالمي 

للحالــــة الصــــحية لشــــجيرات العنــــب فــــي  ةعديــــدتطرقــــت بحــــوث محليــــة و 
كمــا درســت بحــوث أخــرى انتشــار ، )5، 3(ة فــي مجــال الفيروســات ســوري

-Phialophoraو .Phoma spp اناسوداد أفرع العنب الذي سببه الفطـر 

like  وقابلية إصابة بعض أصـول العنـب )2، 1(في محافظة السويداء ،
، )10(مســبب مــرض اســوداد العنــب  Phialophora melliniiلفطر بــا

 Eutypa dieback لتراجعــــي أيوتايبــــاالتمــــاوت أو التـــــدهور اومــــرض 
عائلـــة ( .Eutypa lata (Pers. Fr.) Tulالمتســـبب عـــن الفطـــر 

Diatrypaceae رتبـــة ،Xylariales صـــف ،Sordariomycetes ( علـــى
فيلوكســـيرا حشـــرة انتشـــار قـــد ســـجل و . )8(العنـــب فـــي محافظـــة حمـــص 

فصـــــــــيلة ( Daktulosphaira vitifoliae (Fitch.)العنـــــــــب 
Phylloxeridae ـــــة نصـــــفية األجنحـــــة محافظـــــة فـــــي ) Hemiptera، رتب

وكانـت هـذه . )6( 2009عـام  جنوب سوريةالسويداء المجاورة لدرعا في 
الصــــنف المحلــــي الحشــــرة قــــد رصــــدت أول مــــرة علــــى معرشــــات عنــــب 

في منطقة دوما بالقرب من دمشق، وأحدثت خسـائر  1935عام دوماني 
العنـب بالتفـاقم فـي  تمعرشـاواستمرت ظاهرة تـدهور ). 13(جسيمة فيها 

األمــــراض واآلفــــات  مــــن البحــــث فــــي معظــــم علــــى الــــرغممحافظــــة درعــــا 
المســجلة عليهــا بصــورة منفــردة دون الــربط فيمــا بينهــا مــن جهــة وظــاهرة 
التــدهور الشــائعة فــي بســاتين العنــب مــن جهــة أخــرى األمــر الــذي نتجــت 

ظــاهرة مســببات تقصــي إلــى هــذا البحــث  هــدف. عنــه معالجــات محــدودة
 لمعالجتهـاالتطبيقية م المقترحات يقدتثم ، ور العنب في محافظة درعاتده

نتـائج المتحصـل عليهـا فـي مع األخذ في الحسـبان موضـوع اإلفـادة مـن ال
  .البحوث السابقة
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  وطرائقه بحثمواد ال
  

وفقـًا  منـاطق خمـسإلـى زراعـة العنـب فـي محافظـة درعـا واقـع متوزيع تم 
وتكونــت األولــى الزراعيــة المنطقــة  :هــيو ، الزراعيــةو  لتقســيماتها اإلداريــة

بلـدات  وشملتالثانية الزراعية منطقة والإزرع والشيخ مسكين، بلدات  من
نـــوى بلـــدات  تالثالثـــة وتضـــمنالزراعيـــة منطقـــة والطفـــس وداعـــل وٕابطـــع، 

شـيخ البلـدات  وتكونت منالرابعة الزراعية منطقة وال، تل شهابو  وزيزون
خربــة بلــدات  وشــملتالخامســة زراعيــة المنطقــة الســعد وعــدوان وجاســم، و 

طريقــة التربيــة  وكانــت .لغاريــة الشــرقية والغربيــةصــيدا واغزالــه والمســيفره و 
شــكلت علــى أســالك معدنيــة وأعمــدة بيتونيــة، و قائمــة الشــائعة للمعرشــات 

وأطلقـــت تســـمية . الـــرئيس لهـــا ســـقايةاآلبـــار وقنـــوات الـــري مصـــدر ميـــاه ال
علـــى الجـــزء النبـــاتي ) الفيلوكســـيرااألصـــل المقـــاوم لحشـــر (األصـــل المـــر 

 B41األصـل  هأنـ عتقـدالسفلي المغمور من شجيرات العنـب المطعمـة، وا
وكــان الصــنفان البلــدي والحلــواني  ،فــي معظــم الحــاالت دون تأكيــد رســمي

مـرة كـل ، منتظمةالقيام بمسوحات حقلية تم  .في المحافظةان هما الشائع
، )أكتـــــوبر/تشـــــرين األول – مـــــايو/يـــــارأ( 2008، خـــــالل عـــــام يومـــــاً  15

الموجـودة بسـاتين العنـب مجمـوع مـن % 5وغطت في مجملهـا مـا يقـارب 
، مثلـت مناطقهـا في المحافظـة بستاناً  40ى تم الكشف عل(في المحافظة 

المعلومــــات دونــــت . )ألفــــاً  84، وقــــدر عــــدد معرشــــاتها بحــــوالي المختلفــــة
قـــة، المنطاســـم : تضـــمنتعلـــى حـــدٍة فـــي اســـتمارة ان تبســـكـــل الخاصـــة ب

 عــــــدد المعرشــــــات المزروعــــــةو مســــــاحة البســــــتان، و صــــــاحب البســــــتان، و 
عمــر المعرشــات و ، نوعــهو هــل هــي مطعمــة علــى أصــل مقــاوم و ، هاصــنفو 

علـى بوضـوح اإلصابات المرضية والحشرية الظـاهرة سجلت و المزروعة، 
كالبيـاض الـدقيقي والبيـاض الزغبـي  ؛في حال وجودهـاالمجموع الخضري 

فــي  ، والمبيــدات المســتخدمةونســب حــدوثها، تايبــاالتراجعــي أيو  دهورالتــو 
فـي ظاهريـًا  العنب المصـابة بالتـدهور معرشاتحسبت نسب و . مكافحتها

ثــم فــي المنطقــة وفقــًا لألعــراض الخارجيــة علــى و علــى حــدٍة، كــل بســتان 
تقـــــزم الطـــــرود أو توقـــــف نموهـــــا ومـــــوت األذرع والمعرشـــــات ( المعرشـــــات

  .)بصورة جزئية أو كلية
التـي أبـدت أعـراض في أفرع المعرشات عرضية ع تم فحص مقاط

فـي داكنه اللون سـوداء التماوت التراجعي أيوتايبا بحثًا عن وجود اسافين 
تقرحــات أذرع مــن عينــة 16كمـا جمعــت . موجــه إلــى مركــز الفــرعالخشـب 

مثلــت المنــاطق المختلفــة أيوتايبــا  التراجعــي دهورالمعرشــات المصــابة بالتــ
عينـــة (عينـــات مـــن كـــل منطقـــة  3بمعـــدل  ةلزراعـــة العنـــب فـــي المحافظـــ

يهــا علثــم فحصــت التعضــيات الفطريــة ، )واحــدة مــن كــل معرشــة مصــابة
الممــــــرض كمــــــا تــــــم تشــــــخيص عــــــزالت الفطــــــر  .مجهريــــــًا فــــــي المختبــــــر

) PDA(باســـتخدام مســـتنبت البطاطـــا دكســـتروز أجـــار المتحصـــل عليهـــا 
  . س 24ºوالتحضين عند 

التــي الســرطانات /تورمــاتحشــرة الفيلوكســيرا والتقصــي انتشــار تــم 
العقـد الناتجـة عـن تطفـل (معهـا  تالتي ترافقـاألمراض األخرى و ، هاتحدثأ

ــــــد ــــــا ، الجــــــذور نيمــــــاتودا تعق ــــــل البكتيري والســــــرطانات الناتجــــــة عــــــن تطف
Agrobacterium tumefaciens ، جذور وقواعد على  )الجذور تعفناتو

توزعـت و ، التـي أبـدت أعـراض التـدهورالمعرشـات  د مـنو عدد محدسوق 
  : على النحو التالي

  

 2008 مـايو/يـارفي نهاية شـهر أالكشف تم  -األولى الزراعية منطقة ال
 علـــى حـــدةٍ  مـــن العنـــب مـــن كـــل صـــنف مختبـــرمعرشـــة  20علـــى جـــذور 

ـــواني( كانـــت موزعـــة فـــي و  ،أعـــراض التـــدهور جميعهـــا أبـــدت) بلـــدي وحل
عرشـات الم وكانت جميـع .)2جدول (األولى  لمنطقةا تمثل ثالثة بساتين

مجــذرات الصــنف (لحشــرة الفيلوكســيرا يــر مطعمــة علــى أصــول مقاومــة غ
  ).المزروع

  

خــالل األســبوع األول مــن شــهر تــم الكشــف  - الثانيــةالزراعيــة منطقــة ال
 22البلـدي، وصـنف المعرشـة مـن  28على جـذور  2008 يونيو/حزيران

أعــراض التــدهور، وكانــت جميعهــا أبــدت معرشــة مــن الصــنف الحلــواني 
 وكانــــت جميــــع .)3جـــدول (لمنطقــــة ا تبســــاتين مثلـــ خمســـةفــــي  موزعـــة

  .غير مطعمة على أصول مقاومة لحشرة الفيلوكسراش ائالعر 
  

خـالل النصـف الثـاني مـن شـهر تـم الكشـف  -الثالثـة الزراعيـة منطقة ال
 37معرشـة مـن الصـنف البلـدي، و 36على جـذور  2008 يونيو/حزيران

أعــراض التــدهور، وكانــت  معرشــة مــن الصــنف الحلــواني أبــدت جميعهــا
وكانــت  .)4جــدول (الثالثــة لمنطقــة ا تمثلــأحــد عشــر بســتانًا موزعــة فــي 

غيــر مطعمــة علـــى أصــول مقاومــة لحشــرة الفيلوكســـيرا المعرشــات  جميــع
باســتثناء بســتانين كانــت فيهمــا المعرشــات مطعمــة علــى أصــول مقاومــة 

كلتـــــا ، وكانـــــت منطقـــــة التطعـــــيم فـــــي )زيـــــزون بلـــــدة(لحشـــــرة الفيلوكســـــيرا 
  .سم 40–20التربة بعمق تراوح ما بين في رة الحالتين مطمو 

  

ــة  منطقــةال  يونيــو/فــي نهايــة شــهر حزيــرانتــم الكشــف  -الرابعــة الزراعي
معرشــة مــن  33معرشــة مــن الصــنف البلــدي، و 26علــى جــذور  2008

الصـــنف الحلـــواني أبـــدت جميعهـــا أعـــراض التـــدهور، وكانـــت موزعـــة فـــي 
غيـر المعرشـات  وكانت جميع .)5جدول (ة مثلت المنطق ينبستان خمسة

مطعمة على أصول مقاومة لحشـرة الفيلوكسـيرا باسـتثناء بسـتان واحـد فـي 
عـــدوان كانـــت معرشـــاته مـــن الصـــنف حلـــواني مطعمـــة علـــى أصـــل  بلـــدة

  .)B41( مقاوم لحشرة الفيلوكسيرا
  

ــة منطقــة ال خــالل منتصــف شــهر تمــوز تــم الكشــف  -الخامســة الزراعي
معرشــة مــن  69معرشــة مــن الصــنف البلــدي، و 73علــى جــذور  2008

الصـــنف الحلـــواني أبـــدت جميعهـــا أعـــراض التـــدهور، وكانـــت موزعـــة فـــي 
 المعرشــات وكانــت جميــع .)6جــدول (مثلــت المنطقــة ســتة عشــر بســتانًا 
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غيـــر مطعمـــة علـــى أصـــول مقاومـــة لحشـــرة الفيلوكســـيرا باســـتثناء بســـتان 
معرشـاته مطعمـة علـى وكانـت  ،واحد كان في محيط بلـدة غاريـة الشـرقية

  ).B41(أصل مقاوم 
حتـى (لكل معرشة  الساق الرئيسةفي محيط  اتحفر  4-3تم حفر 

 60–30(علــى أعمــاق مناســبة و مثلــت الجهــات المختلفــة ، )ســم 80بعــد 
ثــم . علــى الجــذور اآلفــات الســابقة أو أعراضــهاوجــود تقصــي بهــدف  )ســم

لعين وفحصـــت بـــا) ســـم ومـــا دون 1بقطـــر (الجـــذور عينـــات مـــن جمعـــت 
 البــاينوكالر/المجســام طةابوســ، ثــم الحقــلفــي  المكبــرةباســتخدام و المجــردة 

 الفيلوكســـــيرا ةحشـــــر األطـــــوار المختلفـــــة للمالحظـــــة وجـــــود فـــــي المختبـــــر 
وفقـــًا لمـــا ورد وصـــفه فـــي بعـــض  الســـرطانات المتشـــكلة عنهـــا/والتورمـــات

تطفـل السرطانات الناتجة عن عن للكشف  وأ، )20(الدراسات المرجعية 
قواعـــــد ســـــوق جـــــذور و علـــــى  التـــــدرن التـــــاجيالمســـــببة لمـــــرض تيريــــا بكال

العقد الناتجة عن تطفـل نيمـاتودا تعقـد للكشف على  وأ، )15(المعرشات 
) PDA(استخدم مسـتنبت البطاطـا دكسـتروز أجـار و  .)29، 11( الجذور

معرشــة العنــب عــَدت و  .مســببات التعفنــاتلعــزل  س 24ºوالتحضــين عنــد 
أو قاعـدة السـاق الرئيسـة فيهـا  بة أحد جذورهامصابة في حال ثبوت إصا

كمـــا تـــم الكشـــف  .أو وجـــود أعراضـــها الممرضـــات الســـابقة/اآلفـــاتبأحـــد 
نهــــج ممــــثًال للقطــــاع منتجــــة فــــي مركــــزي علــــى بعــــض غــــراس العنــــب ال

ومشـتل اليـادودة ممـثًال إلنتاج غـراس العنـب فـي محافظـة درعـا الحكومي 
ــــاريخ للقطــــاع الخــــاص  مجــــذرة مــــن كــــل  100بمعــــدل ، 24/7/2008بت

  .في كل مركز) حلواني وبلدي(صنف 
المســـببة للتقرحـــات النيمـــاتودا جنـــاس كـــذلك تـــم تقصـــي إصـــابات أ

ــ 17فــي ونهاياتهــا  الشــعريةعلــى الجــذور واالنتفاخــات الصــولجانية   ةعين
مـــن الجـــذور الدقيقـــة جمعـــت مـــن المعرشـــات التـــي أبـــدت أعـــراض مركبـــة 
 أغســـطس/وحتـــى أب يونيـــو/خـــالل المـــدة مـــا بـــين شـــهر حزيـــران التـــدهور
مصــابًا بحشــرة الفيلوكســيرا، وكــان ذه المعرشــات هــ وكــان بعــض .2008

: منـاطق زراعــة العنــب فــي بلــداتالعينــات مثلــت و  .بعضـها اآلخــر ســليماً 
نوى، إزرع، الشيخ مسكين، داعل، زيزون، تل شهاب، والغاريـة الشـرقية، 

ســــيل، ، طفـــس، المزيريـــب، جلـــين، الشـــيخ ســـعد، جاســـم، نجـــيح، تخبـــب
، بمعـــدل عينـــة واحـــدة مـــن كــــل األشـــعري، واليـــادودة فـــي محافظـــة درعــــا

ـــدةٍ   72لمـــدة اســـتخدمت طريقـــة التحضـــين الهـــزاز  .بســـتان ممـــثًال لكـــل بل
وآخـــــرون الســـــتخالص  Cuarezma-Teranمـــــن قبـــــل  ســـــاعة المقترحـــــة

غ مــــن  5(النيمــــاتودا المتطفلــــة داخليــــًا وخارجيــــًا علــــى أنســــجة الجــــذور 
جمعت من محـيط ة يباعينة تر  70ت اختبر كما ). 16( )الجذور المقطعة

مَثــل كــل منهــا ، تــدهورالأعــراض بــدت أالتــي معرشــات لالشــعرية لجــذور ال
نــوى، : معرشـة مســتقلة، ومثلــت العينــات منــاطق زراعـة العنــب فــي بلــدات

ــــب،  ــــب، طفــــس، المزيري ــــل شــــهاب، خب إزرع، الشــــيخ مســــكين، داعــــل، ت
، واليـــادودة فـــي محافظـــة الشـــيخ ســـعد، جاســـم، نجـــيح، تســـيل، األشـــعري

جمعــت مــن بســتان واحــد أو عينــات  10–1، بمعــدل تــراوح مــا بــين درعــا
 3ســم 100النيمــاتودا مــن اســتخالص تــم  ).7جــدول ( كــل بلــدةأكثــر مــن 

 ).21( بــين طريقــة الغرابيــل وأقمــاع بيرمــانمــا بطريقــة الجمــع  عينــة/تربــة
مــــل  2% + 40مــــل فورمــــالين  TAF )7تــــم تثبيــــت النيمــــاتودا بمحلــــول 

triethanolamine  +91 ـــــــاس  .)22( )مـــــــل مـــــــاء مقطـــــــر عرفـــــــت أجن
 Mai علـى مفتـاح تصـنيف اً اعتمـادالضـوئي النيماتودا باستخدام المجهـر 

النيمـــــــاتودا المتطفلـــــــة أجنـــــــاس أفـــــــراد د اعـــــــدأ تيأحصـــــــو  ،)Lyon )25و
  .كل على حدةٍ  ،في عينات التربة والجذور الموجودة

  
  النتائج

  
لمعرشات العنـب المزروعـة فـي محافظـة درعـا  بينت نتائج المسح الحقلي

لحشـــرة  مقاومـــةانتشـــار ظـــاهرة المعرشـــات غيـــر المطعمـــة علـــى أصـــول 
ـــــةال(الفيلوكســـــيرا  ـــــى جـــــذورها الذاتي ـــــغ متوســـــط، و )مزروعـــــة عل ـــــى  هابل إل

  ). 1جدول (% 55.9المجموع الكلي للمعرشات المزروعة 
بلغــت نســب اإلصــابة الظاهريــة لجــذور معرشــات الصــنف البلــدي 
غيــــر المطعمــــة علــــى أصــــول مقاومــــة بحشــــرة الفيلوكســــيرا فــــي البســــاتين 

، علــــى %40و 28.6، 12.5الثالثـــة الممثلــــة للمنطقــــة الزراعيـــة األولــــى 
، بينمـــــا كانـــــت نســـــب اإلصـــــابة %27.1التـــــوالي، وبلـــــغ معـــــدل حـــــدوثها 

الظاهرية بحشرة الفيلوكسيرا على جذور معرشـات الصـنف الحلـواني غيـر 
، علـى التـوالي، %0.0و 14.3، 20صـول مقاومـة المطعمة أيضًا علـى أ
موزعـــة فـــي البســـاتين  وكانـــت اإلصـــابات%. 11.4وبلـــغ معـــدل حـــدوثها 

وقــــد ســــجل مــــرض البيــــاض الزغبــــي . الموبــــوءة علــــى هيئــــة بــــؤر منفــــردة
 .Plasmopara viticola (Berk. Et Curt.) Berlالمتسبب عن الفطر 

Et de Toni ) عائلـــةPeronosporaceae رتبـــة ،Peronosporales ،
علـــى أوراق بعـــض معرشـــات العنـــب مـــن الصـــنف ) Oomycetesصـــف 

، بينمــا %5، وبلــغ معــدل حدوثــه )منطقــة إزرع(البلــدي فــي الحقــل األول 
كــــان معــــدل حــــدوث مــــرض التــــدهور والمــــوت التراجعــــي أيوتايبــــا علــــى 

%). 0.1(معرشــات العنــب مــن الصــنفين البلــدي والحلــواني محــدودًا جــدًا 
 Uncinulaض البيــاض الــدقيقي المتســبب عــن الفطــر وكــان انتشــار مــر 

necator Burril ) عائلــةErysiphaceae رتبــة ،Erysiphales صــف ،
Leotiomycetes ( شـائعًا علــى معظــم معرشـات البســاتين الممســوحة مــن

، %74.3و 80.0كـــال الصـــنفين البلـــدي والحلـــواني، وبلـــغ معـــدل حدوثـــه 
  ).2جدول (على التوالي 
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ةالمطعمة على أصول غير المطعمة والكرمة /عرشات العنبم عدد. 1جدول  اً إللحشرة الفيلوكسيرا  مقاوم اوفق ي درع ة الزراعة ف ، حصاءات مديري
2007/2008  

Table 1. Numbers of ungrafted and grafted grapevines on Phylloxera resistant rootstocks according to statistical data of Dara´a 
Agriculture Directorate, 2007/2008. 
 

Region  المنطقة

العدد الكلي لمعرشات 
  العنب المزروعة

Total No. of grown 
grapevines

عدد المعرشات 
  المطعمة

No. of grafted 
grapevines 

عدد المعرشات غير 
  المطعمة

No. of ungrafted 
grapevines  

غير العنب لمعرشات (%) المئوية نسبة ال
  زروعالمالعدد الكلي /  المطعمة

Percentage (%) of ungrafted 
grapevines / total growing number 

  Dara´a310918  112115  198803  63.94   درعا
  Tafas730708  286683  444025  60.77  طفس
  Nawa 101227  77273  23954  23.66  نوى

  Al-Sanamain46803  29757  17046  36.42  الصنمين
  Tal-Shhaab368533  173820  194713  52.84   تل شھاب
  Al-Shajara45870  14880  30990  67.56   الشجرة
  Ezr´a 187805  95227  92578  49.30  إزرع

  Total 1791864  789755  1002109  55.93  المجموع
  
  

ة األبعض معدل حدوث إصابات الفيلوكسيرا و. 2جدول  ة الزراعي ى معرشات العنب في المنطق ى األمراض عل ، محافظة )إزرع والشيخ مسكين(ول
  .2008مايو /درعا، في أواخر أيار

Table 2. Average incidence of Phylloxera infestation and some diseases on grapevines in first agricultural region (Ezr´a and 
Sheikh Meskeen), Dara´a governorate, in May 2008. 
 

رقم (المنطقة 
  )تانالبس

Region (Grove 
No.) 

مساحة 
البستان 
  بالھكتار
Grove 
area 
(ha.)  الصنف  Cultivar

عدد 
المعرشات 
المفحوصة 

إزاء 
  الفيلوكسيرا

No. of 
inspected 

grapevines 
for 

phylloxera

النسبة 
(%) المئوية 

  لإلصابة
  بالفيلوكسيرا
Percentage 

(%) of 
infestation  

With 
phylloxera

 مئويةال النسبة
 لإلصابة(%) 

 بالبياض الزغبي
Percentage 

(%) of 
infection 

with downy 
mildew  

 النسبة المئوية
 لإلصابة (%)

 بالبياض الدقيقي
Percentage 

(%) of 
infection 

with 
powdery 
mildew  

 النسبة المئوية
 لإلصابة (%)

بتدھور العنب 
  أيوتايبا

Percentage 
(%) of 

infection 
with Eutypa 

dieback  
  )Ezr´a )1أزرع   

  Balady5  40.0  5.0  78.0  0.40  بلدي  3.4  
  Halwany5  20.0  0.0  78.0  0.30  حلواني

  
  )Ezr´a-Karfeh )2قرفة     –أزرع 

  Halwany7  28.6  0.0  80.0  0.00  حلواني  2.2  
  Balady7  14.3  0.0  77.0  0.00  بلدي

  
  )Sheikh-maskeen )3مسكين   شيخ 

  Balady8  12.5  0.0  82.0  0.00  بلدي  0.7  
  Halwany8  00.0  0.0  68.0  0.00  حلواني

  
  Total mean   العام المتوسط

  Balady20  27.1  1.7  79.0  0.13  بلدي    
  Halwany20  11.4  0.0  75.3  0.10  حلواني   
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able 3. Average incidence of Phylloxera infestation and some diseases on grapevines in second agricultural region (Tafas, Dail 
and Ebt´a), in early June 2008. 
 

رقم (المنطقة 
  )البستان

Region (Grove 
No.) 

مساحة 
البستان 
  بالھكتار
Grove 
area 
(ha.)  الصنف  Cultivar

عدد المعرشات 
المفحوصة 

إزاء 
  الفيلوكسيرا

No. of 
inspected 

grapevines 
for 

phylloxera

النسبة 
(%) المئوية 

  لإلصابة
  بالفيلوكسيرا
Percentage 

(%) of 
infestation 

with 
phylloxera 

 النسبة
(%)  ةالمئوي

 لإلصابة
بالبياض 
  الزغبي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

downy 
mildew  

 النسبة المئوية
لإلصابة (%) 

بالبياض 
  الدقيقي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

powdery 
mildew  

 النسبة المئوية
لإلصابة (%) 

بتدھور العنب 
  أيوتايبا

Percentage 
(%) of 

infection 
with Eutypa 

dieback  
  

  )Dail - Al-Khaman )1   الخمان - داعل
  Balady5  40.0  0  60.0  0.10  بلدي  10  

  Halwany 5  20.0  0  30.0  0.10  حلواني
  

  )Dail - Al-Ateih )2   العطية - داعل
 Balady6  50.0  0  30.0  0.00  بلدي  4  

  
  )Dail - Tafas street )3  طريق طفس – داعل

  Balady5  100.0  0  40.0  0.00  بلدي  1.5  
  Halwany 5  60.0  0  20.0  0.00  حلواني

  
  )Sheikh Maskeen - Seiafeh )4  سيافة -شيخ مسكين
  Balady5  40.0  0  35.0  0.00  بلدي  3  

  Halwany 5  20.0  0  20.0  0.00  حلواني
 
  )Ebt´a )5  بطعإ

  Balady7  71.4  0  45.0  0.10  بلدي  2.2  
  Halwany 7  28.6  0  30.0  0.10  حلواني

 
  Total mean  العام المتوسط

  Balady28  60.3  0  42.0  0.04  بلدي    
  Halwany 22  32.2  0  25.0  0.04  حلواني    
  

تراوحــت نســب اإلصــابة الظاهريــة بحشــرة الفيلوكســيرا علــى جــذور 
معرشات الصنف البلدي غير المطعمة على أصول مقاومـة فـي المنطقـة 

ـــــين الزراعيـــــة الثانيـــــة فـــــي محافظـــــة  ، وكانـــــت %100و 40درعـــــا مـــــا ب
، وبلــغ )طريــق طفــس –داعــل ( 3اإلصــابة علــى أشــدها فــي البســتان رقــم 

ــــدي فــــي  متوســــط حــــدوث اإلصــــابة علــــى جــــذور معرشــــات الصــــنف البل
وتراوحـت نسـب إصـابة جـذور معرشـات الصـنف %. 60.3المنطقة ككل 

%) 60(، وكانـــت أعالهـــا %60و 20الحلـــواني بالحشـــرة نفســـها مـــا بـــين 
أيضــًا، وبلـــغ متوســط حــدوثها علــى جــذور معرشـــات  3بســتان رقــم فــي ال

  %.32.2الصنف الحلواني في المنطقة ككل 
علــى هيئــة بــؤر باســتثناء  بســاتينموزعــة فــي الاإلصــابات وكانــت 

الصــــنف  كــــل معرشــــات فــــي متفشــــيةفكانــــت اإلصــــابة  ،3رقــــم  البســــتان
التــــدهور والمــــوت التراجعــــي ســــجلت إصــــابات طفيفــــة بمــــرض و . البلــــدي

 فــي ةمحــدود ت، وكانــفقــط مــن أصــل خمســة مختبــرة ينناتفــي بســ أيوتايبــا
وكان مرض البيـاض الـدقيقي شـائعًا  %).0.1أقل من ( بعض المعرشات
علــى % 60و 30راوحــت نسـب حدوثــه مــا بــين ت، و العنــب علـى معرشــات

جـــدول ( علـــى الصـــنف الحلـــواني% 30و 20الصـــنف البلـــدي، ومـــا بـــين 
3(.  

هريــة بحشــرة الفيلوكســيرا علــى جــذور تراوحــت نســب اإلصــابة الظا
معرشات الصنف البلدي في ثمانية بسـاتين موزعـة فـي المنطقـة الزراعيـة 

، وبلـــغ متوســـط حـــدوثها %80و 20الثالثـــة فـــي محافظـــة درعـــا مـــا بـــين 
، بينما تراوحـت نسـب إصـابة جـذور معرشـات الصـنف الحلـواني 30.5%

تســـــجل ولـــــم %. 29.1، وبلـــــغ متوســـــط حـــــدوثها %85.7و 20مـــــا بـــــين 
إصــابات بحشــرة الفيلوكســيرا فــي العينــات المختبــرة المجموعــة مــن ثالثـــة 

نطـــاق بلـــدة  بســـاتين أخـــرى تابعـــة للمنطقـــة نفســـها؛ كـــان اثنـــان منهـــا فـــي



 )2012( 1عدد  ،30مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   60

وقـد حـال الـري الغزيـر وتطويـف التربـة بالمـاء لمـدة طويلـة خـالل (زيزون 
، )فصــل الشــتاء فــي كــال الحقلــين دون تطــور اإلصــابة بحشــرة الفيلوكســيرا

اإلصــابات فــي  تــوزع وكــان. وكــان البســتان الثالــث فــي نطــاق بلــدة نــوى
ذوات  بســــتانينالعلــــى هيئــــة بــــؤر باســــتثناء عشــــوائيًا الموبــــوءة  بســــاتينال

  فكانــــــت اإلصــــــابات متفشــــــية ، )زيــــــزون( 5و) الحمــــــرا–نــــــوى( 2 األرقــــــام
علــــى معرشــــات الصــــنف و  ،الصــــنف البلــــديعلــــى معرشــــات  %)80 >(

وكانـت جميـع المعرشـات التـي  .)تل شـهاب( 10رقم بستان الحلواني في 
تـــم الكشـــف عليهـــا فـــي هـــذه المنطقـــة غيـــر مطعمـــة علـــى أصـــول مقاومـــة 
لحشرة الفيلوكسيرا باستثناء بستانين اثنين كانت معرشـاتهما مطعمـة علـى 
أصول مقاومة ويقعان في محيط بلدة زيزون، وكانت منطقة التطعيم فـي 

ســم،  40–20مــق تــراوح مــا بــين بالتربــة علــى عكــال البســتانين مطمــورة 
ن حشـــرة الفيلوكســـيرا مـــن إصـــابة الجـــذور المنبثقـــة مـــن األمـــر الـــذي مّكـــ

ســــجلت إصـــابات طفيفــــة بمــــرض التـــدهور والمــــوت التراجعــــي و . الطعـــوم
 .بستانين اثنين فقـطعلى بعض المعرشات في %) 0.1أقل من (أيوتايبا 

على الـرغم  المعرشات كثير منوكان مرض البياض الدقيقي شائعًا على 
  .)4جدول (من استخدام المبيدات الفطرية في مكافحته 

تراوحــت نســب اإلصــابة الظاهريــة بحشــرة الفيلوكســيرا علــى جــذور 
معرشـــات الصـــنف البلـــدي فـــي البســـاتين المشـــمولة بالمســـح فـــي المنطقـــة 

، وبلـــــغ %85.7و 33.3الزراعيـــــة الرابعـــــة فـــــي محافظـــــة درعـــــا مـــــا بـــــين 
ـــــى جـــــذور  ، بينمـــــا%51.2متوســـــط حـــــدوثها  تراوحـــــت هـــــذه النســـــب عل

، وبلـــــغ متوســـــط %28.6و 14.3معرشـــــات الصـــــنف حلـــــواني مـــــا بـــــين 
ولـم تسـجل . ، وكانت جميعها تقع فـي محـيط بلـدة جاسـم%11.9حدوثها 

إصــابات بحشــرة الفيلوكســيرا علــى جــذور معرشــات العنــب فــي البســتانين 
وكـــان تـــوزع إصـــابات . الـــواقعين فـــي محـــيط بلـــدتي الشـــيخ ســـعد وعـــدوان

شــرة الفيلوكســيرا علــى معرشــات الصــنفين الحلــواني والبلــدي فــي البســتان ح
ـــم  ـــواني و  5رق ـــى معرشـــات الصـــنف حل ) جاســـم( 4و 3فـــي البســـتانين عل

عشـــوائيًا علـــى هيئـــة بـــؤر، بينمـــا كانـــت إصـــابات اآلفـــة المـــذكورة متفشـــية 
علمـًا أن جميـع األخيـرين،  على معرشـات الصـنف البلـدي فـي البسـتانين 

ختبـرة فـي البسـاتين التـي شـملها المسـح كانـت غيـر مطعمـة المعرشات الم
 2علــى أصــول مقاومــة لحشــرة الفيلوكســيرا باســتثناء معرشــات الحقــل رقــم 

الواقــــع فــــي محــــيط بلــــدة عــــدوان المــــزروع بالصــــنف حلــــواني، فقــــد كانــــت 
، وكانــــت منطقــــة B41معرشــــاته مطعمــــة علــــى أصــــل مقــــاوم يعتقــــد أنــــه 

وقــد ســجلت . ســم 35-20وح مــا بــين التطعــيم مغطــاة بالتربــة لعمــق يتــرا
إصــابات ضــعيفة بمــرض التــدهور والمــوت التراجعــي أيوتايبــا علــى بعــض 

فـي محـيط بلـدة جاسـم، وكانـت نسـبتها أقـل  5ان رقـم تالمعرشات في البس
وكان مرض البياض الدقيقي شـائعًا علـى معرشـات العنـب مـن %. 1من 

دات المســتخدمة كــال الصــنفين، وكــان مقــدار حدوثــه مــرتبط بنوعيــة المبيــ
 ).5جدول (في كل بستان وعدد الرشات المطبقة والصنف 

تراوحــت نســب اإلصــابة الظاهريــة بحشــرة الفيلوكســيرا علــى جــذور 
معرشـــات الصـــنف البلـــدي فـــي المنطقـــة الزراعيـــة الخامســـة فـــي محافظـــة 

، بينمـــــا %36.3، وبلـــــغ متوســـــط حـــــدوثها %60و 14.3درعـــــا مـــــا بـــــين 
 0.0ات الصـــنف الحلـــواني مـــا بـــين تراوحـــت نســـب إصـــابة جـــذور معرشـــ

ولــم تســجل إصــابات بحشــرة %. 11.4، وبلــغ متوســط حــدوثها %42.9و
الــواقعين فــي محــيط  6و 4الفيلوكســيرا علــى الجــذور فــي البســتانين رقمــي 

كمـا لـم . بلدتي غارية الشرقية وصيدا المـزروعين بالصـنف الحلـواني فقـط
نف ذاتــــه تســــجل إصــــابات بالحشــــرة نفســــها علــــى جــــذور معرشــــات الصــــ

المزروعة في حقول أخـرى جنبـًا إلـى جنـب مـع معرشـات الصـنف البلـدي 
الواقعـــة فـــي محـــيط بلـــدة غاريـــة  14و 10، 9فـــي البســـاتين ذوات األرقـــام 

الواقــع فــي محــيط بلــدة غاريــة الغربيــة، علمــًا أن  15الشــرقية، والحقــل رقــم 
عــدد البســاتين التــي شــملها المســح فــي هــذه المنطقــة قــد بلــغ ســتة عشــر 
بســتانًا، وكانــت جميــع معرشــاتها غيــر مطعمــة علــى أصــل مقــاوم لحشــرة 

الواقع في محيط بلـدة غاريـة الشـرقية،  2الفيلوكسيرا باستثناء البستان رقم 
فقد كانـت معرشـاته مـن الصـنف البلـدي مطعمـة علـى أصـل مقـاوم يعتقـد 

  ، وكانـــت منطقـــة التطعـــيم أيضـــًا مغطـــاة بالتربـــة لعمـــق يتـــراوح B41أنـــه 
ـــين ـــ 35-15 مـــا ب ن حشـــرة الفيلوكســـيرا مـــن إصـــابة ســـم األمـــر الـــذي مّك

وقـــد ســـجلت إصـــابات ضـــعيفة  .)6جـــدول (الجـــذور المنبثقـــة مـــن الطعـــم 
علــى بعــض %) 1أقــل مــن (بمــرض التــدهور والمــوت التراجعــي أيوتايبــا 

فــــي محــــيط بلــــدة غاريــــة  2معرشــــات الصــــنف البلــــدي فــــي البســــتان رقــــم 
شـــائع االنتشـــار علـــى معرشـــات وكـــان مـــرض البيـــاض الـــدقيقي . الشـــرقية

الصـــنف البلـــدي مقارنـــة بـــالحلواني، واســـتخدمت المبيـــدات الفطريـــة مـــرات 
  ).6جدول (عديدة في مكافحته 

ـــة لجـــذور مجـــذرات  بـــين الفحـــص العينـــي باســـتخدام المكبـــرة العادي
مشــتل (العنــب مــن الصــنفين الحلــواني والبلــدي المنتجــة فــي مشــتلي نهــج 

اللــذين شــملهما المســح الحقلــي خلوهــا ) مشــتل خــاص(واليــادودة ) حكــومي
مــــن إصــــابات حشــــرة الفيلوكســــيرا وأطوارهــــا، علمــــًا أن كــــال المشــــتلين ال 

  .مطعمة على أصول مقاومة لحشرة الفيلوكسيرا اً ينتجان غراس
أظهـــرت نتـــائج اختبـــار عينـــات التربـــة والجـــذور التـــي جمعـــت مـــن 

محافظــة بســاتين العنــب التــي أبــدت مظــاهر التــدهور وضــعف النمــو فــي 
 Pratylenchus: درعــــــا وجــــــود أنــــــواع النيمــــــاتودا المتطفلــــــة التاليــــــة

brachyurus ،Pratylenchus pentrans ،Hoplolaimus spp. ،
Longidorus spp. ،Helicotylenchus spp. ،Tylenchorhynchus 

spp. ،Rotylenchus spp. ،Scutellonema spp.  وXiphinema 

spp. .اتودا الحلزونيـة وُسجل أعلى تعـداد للنيمـHelicotylenchus spp. 
فردًا نيماتوديـًا فـي  1790(في أحد البساتين الواقعة في محيط بلدة نجيح 

  ). غرام تربة 100
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ا،  ،)وتل شھاب ،زيزون ،نوى(الثالثة الزراعية منطقة الفي على العنب األمراض بعض الفلوكسيرا وإصابات معدل حدوث . 4جدول  في أواخر درع
  .2008يونيو، /يرانشھر حز

Table 4. Average incidence of Phylloxera infestation and some diseases on grapevines in the third agricultural region (Nawa, 
Zaizoon and Tal-Shehab), Dara´a, in later June, 2008. 
 

المنطقة 
رقم (

  )البستان
Region 
(Grove 

No.) 

مساحة 
البستان 

  ھكتاربال
Grove 
 area 
(ha.)  الصنف  Cultivar

عدد المعرشات 
المفحوصة 

إزاء 
  الفيلوكسيرا

No. of 
inspected 

grapevines 
for 

phylloxera

النسبة المئوية 
  لإلصابة(%) 

  بالفيلوكسيرا
Percentage 

(%) of 
infestation 

with 
phylloxera 

 النسبة
(%)  المئوية

  لإلصابة
بالبياض 
  الزغبي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

downy 
mildew  

النسبة 
 (%) لمئويةا

 لإلصابة
بالبياض 
  الدقيقي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

powdery 
mildew  

النسبة 
(%)  المئوية

لإلصابة 
بتدھور العنب 

  أيوتايبا
Percentage 

(%) of 
infection 

with 
Eutypa 
dieback  

  Nawaنوى 
  Balady 5  00.0  0  0.0  0.00   بلدي  2.5  )1(
  

  Nawa-AlHamraالحمرا    -نوى
)2*( 2  

  
 Balady 4  80.0  0  60.0  0.00   بلدي

 Halwany 4  25.0  0  30.0  0.00  حلواني
  

  Nawaنوى   
)3(  2.4  

  
  Balady 5  20.0  0  40.0  0.10   بلدي

  Halwany5  00.0  0  20.0  0.00  حلواني
  Halwany5  20.0  0  00.0  0.10  حلواني  3  )4(
  

  Zaizoonزيزون   
 Balady 5  80.0  0  45.0  0.00   بلدي  1  )5(
 Grafted Halwany 5  40.0  0  00.0  0.00  حلواني مطعم  2.2  )**6(
 Grafted Halwany 6  33.3  0  30.0  0.00  حلواني مطعم  2  )**7(
 Balady 6  00.0  0  30.0  0.00   بلدي  1.4  )8(
 Balady 5  00.0  0  40.0  0.00   بلدي  1  )9(

 Halwany5  00.0  0  30.0  0.00  حلواني
  

  Tal-Shehabتل شھاب   
 Halwany7  85.7  0  00.0  0.00  حلواني  1  )10(
 Balady 6  33.0  0  30.0  0.00   بلدي  1.5  )11(
  
  

  Total meanالمتوسط العام  
  Balady 36  30.5  0  30.6  0.00   بلدي    
  Halwany37  29.1  0  13.8  0.03  حلواني    
 .)D 4 ,2(من مجموعة عراض الورقة المروحية على أوراق كال صنفي العنب ناتجة عن استخدام مبيد أعشاب توجد أ *

   .ت منطقة التطعيم مغطاة بالتربةكان **
* Fan leaf symptoms observed on both grape varieties was due to herbicide (2.4 D) damage 
** Graft union region was covered by the soil 
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ة بعض معدل حدوث إصابات الفلوكسيرا و. 5جدول  ة الرابع ة الزراعي ى العنب في المنطق ا،)الشيخ سعد، عدوان، وجاسم(األمراض عل في  ، درع
  .2008يونيو /أواخر شھر حزيران

Table 5. Average incidence of Phylloxera infestation and some diseases on grapevines in the forth agricultural region (Al-
Shaakh Saad, Adwan and Jasem), Dara´a, in late June, 2008. 
 

المنطقة 
رقم (

  )البستان
Region 
(Grove 
No.) 

مساحة 
البستان 
 بالھكتار
Grove 
area 
(ha.)  الصنف  Cultivar

عدد المعرشات 
المفحوصة 

إزاء 
  الفيلوكسيرا

No. of 
inspected 

grapevines 
for 

phylloxera

النسبة 
(%) المئوية 

  لإلصابة
  بالفيلوكسيرا
Percentage 

(%) of 
infestation 

with 
phylloxera 

 المئوية النسبة
  لإلصابة(%) 

بالبياض 
  الزغبي

Percentage 
(%) of 

infection 
with downy 

mildew  

النسبة 
(%)  المئوية

لإلصابة 
بالبياض 
  الدقيقي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

powdery 
mildew  

النسبة 
(%)  المئوية

لإلصابة 
بتدھور العنب 

  أيوتايبا
Percentage 

(%) of 
infection 

with 
Eutypa 
dieback  

  Al-Sheikh Saadالشيخ سعد  
)1(  

  
1.5  
  

  Balady 6  0.0 0  20.0  0.0   بلدي
  Halwany 6  0.0 0  00.0  0.0  حلواني

  
  Adwanعدوان  

  Grafted Halwany 7  0.0  0  10.0  0.0  *حلواني مطعم  2  )*2(
  

  Jasemجاسم  
)3(  

  
 Balady 7  85.7  0  45.0  0.0   بلدي  1.8

 Halwany 7  14.3  0  10.0  0.0  حلواني
)4(  

  
 Balady 7  85.7  0  35.0  0.0   بلدي  1.5

 Halwany 7  28.6  0  5.0  0.0  حلواني
)5(  

  
  Balady 6  33.3  0  55.0  0.8   بلدي  2.0

  Halwany 6  16.7  0  15.0  0.5  حلواني
  

   Total meanالمتوسط العام  
  Balady 26  51.2  0  38.8  0.2   بلدي    
  Halwany33  11.9  0  8.0  0.1  حلواني    
 Graft union was covered with soil*  كانت منطقة التطعيم مغطاًة بالتربة* 
  
  

 Pratylenchus brachyrusوكــان أعلــى تعــداد لنيمــاتودا التقــرح 
 144 ت، وبلغــ)A-1شــكل ( طفــسبلــدة  نيتابســأحــد فــي تربــة ســجل  قــد

ــًا فــي  التقــرح نيمــاتودا لعــداد ت أعلــى وكــان. غــرام تربــة 100فــردًا نيماتودي
 100فـــردًا نيماتوديـــًا فـــي  Pratylenchus penetrans )48النـــوع مـــن 

داعــل، بينمــا بلــغ أعلــى تعــداد بلــدة أحــد بســاتين فــي  قــد ســجل )غــرام تربــة
 100فـــردًا نيماتوديـــًا فـــي  Tylenchorhynchus )298الجـــنس لنيمـــاتودا 
وتراوحــت أعــداد  ،الشــيخ مســكينبلــدة اتين ســبأحــد تربــة  فــي) غــرام تربــة
 22و 0مـا بـين فـي التربـة نفسـها  .Xiphinema sppالخنجرية النيماتودا 
تعـــداد للنيمـــاتودا  ىوكـــان أعلـــ. )B-1 شـــكل( غـــرام تربـــة 100فـــردًا فـــي 
داعــل، وظهــرت أعــراض بلــدة أحــد بســاتين تربــة ي قــد ســجل فــالخنجريــة 

 ،منتفخــة كإصــبع القفــازالتــي بــدت جــذور النهايــات علــى واضــحة تطفلهــا 
ـــ ـــألوان ر و الجـــذ توتلون ـــةب كمـــا . )C-1شـــكل ( متماوجـــة قرمزيـــة وبرتقالي

 0، وتراوحـت أعـدادها مـا بـين .Longidorus sppسجل وجود النيماتودا 
تربـــة أحـــد أعلـــى تعـــداد لهـــا فـــي  غـــرام تربـــة، وســـجل 100أفـــراد فـــي  4و

مــع وجــود حشــرة الفيلوكســيرا فــي هــا األشــعري، وترافــق وجودوادي بســاتين 
وكانـت نيمـاتودا . جاسـمنطـاق بلـدة فـي آخـر نـوى و بلـدة تربة أحد بسـاتين 

وســـجل وجودهـــا فـــي التربـــة  ،)D-1شـــكل ( تعقـــد الجـــذور األقـــل انتشـــاراً 
بعـــض رام تربـــة فـــي غـــ 100أفـــراد فـــي  6بكثافـــة عدديـــة منخفضـــة بلغـــت 
  . )7جدول ( مزيريببساتين العنب المحيطة ببلدة ال
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يرا و. 6جدول  ة الخامسة بعض معدل حدوث إصابات الفلوكس ة الزراعي ى العنب في المنطق ة (األمراض عل يفرة، صيدا، الغاري ة، المس ة غزال خرب
  .2008يوليو، /، درعا، في منتصف تموز)الشرقية والغارية الغربية

Table 6. Average incidence of Phylloxera infections and some diseases on grapevines in the fifth agricultural region (Kherbet 
Ghazaleh, Al-Msefrah, Saida, Al-Ghareih Al-Sharqeih and Al-Ghareih Al-Gharbeih), Dara´a, in mid July, 2008. 
 

المنطقة 
رقم (

  )البستان
Region 
(Grove 
No.) 

مساحة 
البستان 
  بالھكتار
Grove 
area 
(ha.)  الصنف  Cultivar

عدد 
المعرشات 
المفحوصة 

إزاء 
  الفيلوكسيرا

No. of 
inspected 

grapevines 
for 

Phylloxera

النسبة 
(%) المئوية 

  لإلصابة
  بالفيلوكسيرا
Percentage 

(%) of 
infestation 

with 
phylloxera 

 المئوية النسبة
  إلصابةل(%) 

بالبياض 
  الزغبي

Percentage 
(%) of 

infection 
with downy 

mildew  

 النسبة المئوية
لإلصابة (%) 

بالبياض 
  الدقيقي

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

powdery 
mildew  

 النسبة المئوية
لإلصابة (%) 

بتدھور العنب 
  أيوتايبا

Percentage 
(%) of 

infection 
with 

Eutypa 
dieback  

  Kherbet-Ghazalehخربة غزالة  
  Balady 7  14.3  0  10.0  0.00   بلدي  0.6  )1(
 

  Ghareih Sharqeihغارية شرقية  
  Grafted Balady 5  20.0  0  40.0  0.80  بلدي مطعم  1  )*2(
 Halwany 7  42.0  0  25.0  0.00  حلواني  0.5  )3(
 Halwany 4  00.0  0  15.0  0.00  حلواني  1  )4(
 

  Al-Msefrahالمسيفرة  
  Balady 6  33.3  0  0.0  0.00   بلدي  0.5  )5(
 

  Saidaصيدا  
  Halwany3  00.0  0  0.0  0.00  حلواني 2  )6(
 

  Ghareih Sharqeihغارية شرقية  
 Balady 6  33.3  0  35.0  0.00   بلدي  1.6  )7(

 Halwany 6  16.7  0  10.0  0.00  حلواني
 Balady 5  60.0  0  30.0  0.00  بلدي  1.5  )8(

 Halwany 5  20.0  0  5.0  0.00  انيحلو
 Balady 6  33.3  0  10.0  0.00  بلدي  1  )9(

 Halwany 6  00.0  0  00.0  0.00  حلواني
 Balady 6  33.3  0  25.0  0.00  بلدي  0.8  )10(

 Halwany6  00.0  0  20.0  0.00  حلواني
 Balady 5  60.0  0  00.0  0.00  بلدي  3  )11(

 Halwany 5  20.0  0  00.0  0.00  حلواني
 Balady 7  28.6  0  40.0  0.00  بلدي  0.5  )12(

 Halwany 7  14.3  0  15.0  0.00  حلواني
 Balady 5  40.0  0  30.0  0.00  بلدي  1.6  )13(

 Halwany 5  20.0  0  10.0  0.00  حلواني
 Balady 5  40.0  0  40.0  0.00  بلدي  0.5  )14(

 Halwany 5  00.0  0  25.0  0.00  حلواني
 

  Ghareih Gharbeihغارية غربية  
 Balady 3  33.3  0  00.0  0.00   بلدي  0.5  )15(

 Halwany 3  00.0  0  00.0  0.00  حلواني
 Balady 7  42.9  0  30.0  0.00  بلدي  0.5  )16(

 Halwany 7  14.3  0  10.0  0.00  حلواني
 

  Total meanالمتوسط العام  
  Balady 73  36.3  0  21.5  0.06   بلدي    
  Halwany 69  11.4  0  10.4  0.00  حلواني    
  Graft union was covered by soil*  كانت منطقة التطعيم مغطاًة بالتربة* 
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كل  ذور .1ش رح ج اتودا تق ابة بنيم اھر اإلص ب ).Pratylenchus spp( مظ ات العن ا،  معرش ة درع ي محافظ ة، )A( 2008ف اتودا الخنجري  النيم
(Xiphinema spp.) ة : األعلىقدمة الجسم، م :األسفل ذكرلالنھاية الخلفي ة، مظاھر إصابة جذور معرشات العنب بال)B( ل اتودا الخنجري  Daggerنيم

nematode. )C( أعراض إصابة جذور معرشات العنب بنيماتودا تعقد الجذور ،(Meloidogyne spp.) )D(.  
Figure 1. Symptoms of root-lesion nematode (Pratylenchus spp.) on grapevine in Dar´a governorate, 2008 (A), Dagger 
nematode (Xiphinema spp.) head region, with male conical tail (insert) (B), Symptoms of infection of grapevine roots with 
Dagger nematode (C), Symptoms of infection of grapevine roots with root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) (D) 

  
  

  2008، العنب في محافظة درعابساتين تربة مأخوذة من  غرام 100 في المتطفلة النيماتودا جناسألمتوسط الكثافة العددية  .7جدول 
Table 7. Mean density of parasitic nematode genera in 100 g soil collected from vineyards in Dara´a governorate, 2008. 
 

Village  البلدة

  عدد عينات التربة المختبرة
No. of soil samples 

tested

  *غ تربة 100متوسط أعداد أفراد النيماتودا المسجلة في 
Mean No. of nematodes recorded in 100 g soil* 

P.p P.b  Ty  He Xi  Lo  Me  
  Tafas 4  120  428  10  448  4  6  0   طفس
  Nawa10  38  20  64  614  0  4  0  نوى

  Mzireeb10  0  56  63  252  0  12  11  مزيريب
  Al-Sheikh Saad 4  0  4  12  4  0  0  0  سعد الشيخ
  Jasem 6  0  6  0  87  0  9  0  جاسم

  Al-Sheikh maskeen10  0  0  100  1510  0  0  0  الشيخ مسكين
  Najeeh5  0  0  250  5300  0  0  0  نجيح
  Tseel1  20  0  5  3  3  0  0  تسيل

  Al-Ashary 4  0  0  163  29  0  11  0  األشعري
  Al-Yadodeh1  0  0  10  20  5  0  0  اليادودة

  Tal-Shehaab 4  20  0  32  80  12  8  0  تل شھاب
  Khabab 1  0  0  0  45  0  0  0  خبب
  Dail6  198  318  0  372  48  0  0  داعل
  Ezr´a5  0  84  43  62  0  2  0  إزرع

  Total 70 396 916  752  8826  72  52  11  المجموع
* Me= Meloidogyne, Lo= Longidorus, Xi= Xiphinema, He= Helicotylenchus, Ty= Tylenchorhynchus, P.b= P. brachyrus, 

P.p= P. penetrans 
  

AB 

CD 
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  المناقشة
   

العنــب فــي كافــة جــذور معرشــات را علــى يحشــرة الفيلوكســ انتشــار لــوحظ
بلغــــت نســــبة البســــاتين الموبــــوءة و  ،دون اســــتثناء منــــاطق محافظــــة درعــــا

، )بســـتانًا تــم مســـحها 40بســتانًا موبـــوءًا مــن أصــل  33( %82.5فــة باآل
ــــر الموبــــوءة ظاهريــــًا بالحشــــرة المــــذكورة  بينمــــا بلغــــت نســــبة البســــاتين غي

وال يعنـــــي عـــــدم تســـــجيل اآلفـــــة علـــــى جـــــذور تلـــــك المعرشـــــات %. 17.5
خلوهــا مــن اإلصــابة،  )Radicicolae formالتــدرني /الشــكل الســرطاني(

حدودة في جذور لم يتم الكشف عنهـا نظـرًا لعمقهـا فربما تكون اإلصابة م
اآلفـــة علـــى معرشـــات وكـــان انتشـــار . الـــتمكن مـــن الوصـــول إليهـــاوعـــدم 
الثانيـة مـن محافظـة درعـا هـو األعلـى، وبلـغ الزراعيـة في المنطقة  العنب

علـى الصـنف % 32.2، و%60.3على الصـنف البلـدي متوسط حدوثها 
وبلــــغ متوســــط ابعــــة، الر الزراعيــــة  تلتهــــا فــــي األهميــــة المنطقــــة .الحلــــواني

صـابة اإلتكـرار  معـدل وكـان%. 51.2حدوث اآلفة على الصنف البلدي 
زروعــــة بمعرشــــات الصــــنف البلــــدي فــــي البســــاتين المبحشــــرة الفيلوكســــيرا 

، %)65.6(الصــــنف الحلــــواني مــــن مقارنــــة بمثيالتهــــا %) 87.5(أعلــــى 
ـــديصـــابة الوســـطية إل نســـبةال توبلغـــ آلفـــة فـــي با معرشـــات الصـــنف البل

 بالنسـبة للصـنف الحلـواني،% 19.2، بينما كانت %41.1 محافظة درعا
إلـــى تبـــاين ربمـــا مـــا بـــين الصـــنفين فـــي اإلصـــابة االخـــتالف هـــذا يعـــزى و 

قــد بــدا وكــان الصــنف المحلــي حلــواني  .فــي التربــةأعمــاق تــوزع جــذورهما 
، كمـا )9(عائًال مالئمًا لحشرة الفيلوكسيرا وفقًا لنتائج دراسة محلية سابقة 

قاصــوفي وعبيــدي وقلــب الطيــر : أصــناف العنــب المحليــة، مثــل امتــازت
كـان  في حـينلإلصابة بحشرة الفيلوكسيرا،  عالية ةيقابلب واألسود عانوني

تكـــون  وكـــان ).6(درجـــة عاليـــة مـــتحمًال لإلصـــابة بالصـــنف أســـود شـــرار 
علــــى جـــــذور معرشــــات أصـــــناف العنــــب المحليـــــة  (Nodosities)العقــــد 

 البثــــــريالشــــــكل ، ولــــــم يالحــــــظ )A-2شــــــكل (ثــــــر شــــــيوعًا العــــــرض األك
(Gallicolae form) لإلصـــابة بحشـــرة الفيلوكســـيرا علـــى أوراق العنـــب 

 مـنكمـا حـدث فـي منـاطق أخـرى  األمريكيـةالناشـئة مـن نمـوات األصـول 
كمــا لوحظــت أطــوار مختلفــة مــن الحشــرة علــى الجــذور فــي . )20( مالعــال

 ســابقةدراســات محليـة نتـائج دتــه ، وهــذا مـا أك)B-2شـكل (مكـان تطفلهــا 
را على جذور معرشـات العنـب يلم تسجل إصابات بحشرة الفيلوكسو . )6(

كمــا لــوحظ فصــل الشــتاء التــي أعطيــت ريــات غزيــرة خــالل بســاتين فــي ال
وتعـــُد زراعـــة أصـــناف  ).4جـــدول ( )9و 8الحقلـــين (فـــي منطقـــة زيـــزون 

طعمة على أصـول العنب المحلية من الصنفين البلدي والحلواني غير الم
الفيلوكسيرا السبب الرئيس فـي تـدهور معرشـات العنـب فـي  ةمقاومة لحشر 

  محافظــــة درعــــا كونهــــا أصــــناف قابلــــة لإلصــــابة تتبــــع الكرمــــة األوروبيــــة
V. vinifera ) 2شــكل-C(.  وكانــت دراســات مرجعيــة ســابقة قــد أكــدت

لوكسـيرا القابلية العالية لإلصابة عند أصناف الكرمة األوروبية بحشـرة الفي
وقد بلغت نسـبة البسـاتين المزروعـة فـي المحافظـة بأصـناف ). 24، 18(

 هــذا البحــثالمســوحات التــي تمــت فــي وفقــًا لنتــائج  جــذرة ذاتيــاً مالعنــب ال
معرشــات العنــب المطعمــة علــى أصــول  ةعــازر وزاد األمــر ســوءًا . 90%

طمــر منطقــة  ، حيــث تــمأيضــاً  قــة خاطئــةيمقاومــة لحشــرة الفيلوكســيرا بطر 
تطعــيم فــي التربـــة األمــر الـــذي تســبب فـــي إصــابة الجـــذور الناشــئة مـــن ال

ويعــزى  .المقــاومالطعــم باآلفــة وضــعف دور الجــذور المنبثقــة مــن األصــل 
تــدهور نمــو المجمــوع الخضــري عنــد معرشــات العنــب األوروبيــة المصــابة 

ـــــب  ةبحشـــــر  ـــــى تخري ـــــرة عل ـــــدر األخي ـــــى ق  نظـــــام الجـــــذريالالفيلوكســـــيرا إل
اســـتجابات جـــذور أصـــناف العنـــب األوروبيـــة  بـــدِ م تولـــ. )20( للمعرشـــات

وٕاذا نسيجية مكانية فـي مواقـع تغذيـة حشـرة الفيلوكسـيرا، -دفاعية كيميائية
لحمايــة النباتــات  غيــر كافيــةمــا نشــأت بعــض طــرز هــذه الــدفاعات فإنهــا 

علـى و ، )24(وفقـًا لنتـائج بعـض الدراسـات المرجعيـة من مهاجمة الحشرة 
ــــي ظهــــرت عنــــد جــــذور ة الفاعلــــ اتعكــــس االســــتجاب العنــــب أصــــول الت

   ).23(المقاومة 

  

  
 

كل  دي .2ش كل العق يرا /الش رة الفيلوكس دي بحش ن الصنف البل ب م ذور العن ابة ج درني إلص ابة )A(الت ب المص ات العن رود معرش و ط ف نم ، توق
  ).C(، وأطوار مختلفة لحشرة الفيلوكسيرا على الجذور )B(بالفيلوكسيرا 

Figure 2. Nodulated form of infestation with Phylloxera insect on grapevine roots of Balady cv. (A), No shoot growth 
observed on grapevines infested  with Phylloxera (B) and different stages of Phylloxera  insect on roots (C). 
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عـــا مجـــذرات أصـــناف لقـــد اســـتخدم مزارعـــون كثـــر فـــي محافظـــة در 
العنــــب المحليــــة إلنشــــاء بســــاتين جديــــدة فــــي المحافظــــة خــــالل الســــنوات 
األخيرة هربًا مـن ظـاهرة عـدم التوافـق مـا بـين الطعـم واألصـل ومتجـاهلين 
األضـــرار المـــدمرة لحشـــرة الفيلوكســـيرا، علـــى الـــرغم مـــن اعتمـــاد األصـــول 

فــــي إنتــــاج المقاومــــة لحشــــرة الفيلوكســــيرا مــــن قبــــل مشــــاتل وزارة الزراعــــة 
وقــد أســهمت نشــاطات . غــراس العنــب المطعمــة منــذ ســنوات عديــدة خلــت

المــزارعين فــي إدخــال اآلفــة إلــى البســاتين الجديــدة فــي المحافظــة ونشــرها 
. استخدام الغـراس واألدوات ووسـائط النقـل الملوثـة والتربـة الموبـوءةنتيجة 

مـــن  كمـــا أســـهمت الســـيول الســـطحية والريـــاح وميـــاه الـــري فـــي نقـــل اآلفـــة
  . مكان آلخر وضمن البستان نفسه

مـــرض تـــدهور العنـــب أيوتايبـــا عائقـــًا أمـــام نمـــو وتطــــور يكـــن لـــم 
بضــرورة تقــديم معرشـات العنــب فــي محافظــة درعــا نظـرًا لــوعي المــزارعين 

الخــدمات المناســبة ألشــجارهم مــن تســميد وري وتقلــيم ومكافحــة لألمــراض 
تأخر أثناء فتـرة السـكون وفضل المزارعون التقليم الم. في الوقت المناسب

هـا أو جمـع نـواتج التقلـيم وحرقتـم كمـا ، للمساعدة في سرعة شفاء الجـروح
ـــتخلص منهـــا فـــي معظـــم المـــزارع التـــي تـــم مســـحها ـــأخر نمـــو . ال وكـــان ت

ــــى المعرشــــات الطــــرود  وتشــــكل أوراق صــــغيرة  وتقزمهــــا، فــــي الربيــــع،عل
ـــــــون  ـــــــة الشـــــــكل صـــــــفراء الل ـــــــارأخـــــــالل شـــــــهري الحجـــــــم فنجاني  مـــــــايو/ي

باللون األسود أو البنـي الـداكن فـي األفـرع تلون الخشب ، و يونيو/حزيرانو 
مـــن الســـاق أو  الفـــرعموجـــه إلـــى مركـــز الســـفين اإلواتخـــاذه شـــكل البالغـــة 

وقـد أكـدت . المظاهر المميزة لمرض التدهور أو الموت التراجعي أيوتايبـا
الفحوصات المجهرية للعينات المصابة والعـزل المخبـري للفطـر الممـرض 

شــارت قــد أدراســات مرجعيــة ســابقة كانــت و . التشــخيص الحقلــي للمــرض
منــاطق مختلفــة مــن العــالم انتشــار مــرض تــدهور العنــب أيوتايبــا فــي  إلــى

تقلــيم المعرشــات فــي أواخــر فصــل عــن  الجــروح الناتجــة وتعــدُ ، )30، 19(
، 26(إلـــى النبـــات  لفطـــر الممـــرضا دخـــولأســـهمت فـــي معـــابر الشـــتاء 

الفطـــــــر فـــــــي هــــــذا البحـــــــث عينـــــــات المختبــــــرة ولــــــم يســـــــجل فــــــي ال ).32
Phomopsis viticola  مســبب األذرع الميتــة أو مــا يطلــق عليــه مــرض

مسـبب  .Phialophora spp الفطـرتبقع األوراق والفروع، كما لـم يسـجل 
، 1(الــذي سـجل ســابقًا فــي محافظــة الســويداء  مـرض إســوداد أفــرع العنــب

رض أنتراكنـــوز مـــ مســـبب .Elsinoe ampelina Shearالفطـــر ، و )2
  .في سورية من قبل الذي لم يعثر عليه Anthracnose العنب

كان انتشار مرض البياض الدقيقي شائعًا على معرشات العنب 
في محافظة درعا، وبلغ متوسط حدوثه على صنفي العنب البلدي 

المبيدات الفطرية  تستخدماو . ، على التوالي%26.5و 42.4والحلواني 
البياض الزغبي يكن لم و . للسيطرة على المرض ةبصورة دوريالمناسبة 

العنب في محافظة درعا مهمة حالت دون انتشار زراعة مشكلة مرضية 

وقد سجل المرض . فصل النموكونها منطقة جافة في معظم أشهر 
منطقة أحد بساتين على بعض معرشات العنب من الصنف البلدي في 

صباحًا  غزيرالث الندى ، وقد ساعد حدو مايو/يارأإزرع في نهاية شهر 
  ).8جدول ( على انتشار المرض وتطوره

لم يالحظ على سوق المعرشات المختبرة وجذورها مظاهر 
مرضية تشير إلى وجود التدرن التاجي، علمًا أن نتائج دراسة مرجعية 
سابقة كانت قد أشارت إلى وجود المرض في محافظة درعا، وكان 

). 7(مقارنة باألصول األخرى أكثرها قابلية لإلصابة  B41األصل 
وأكدت نتائج دراسات مرجعية سابقة التأثير المباشر لكثافة أعداد 
النيماتودا المتطفلة الموجودة في تربة بساتين العنب وعلى جذورها في 

، وارتبط مقدار هذا الضرر بقابلية إصابة أصناف وأصول )27(اإلنتاج 
على المجموع الخضري  ولم تالحظ أعراض مميزة). 17(العنب باآلفة 

وعة في الترب الموبوءة بالنيماتودا باستثناء ر لمعرشات العنب المز 
، ومظاهر الموزاييك األصفر النموذجي مجموعها الخضرينمو  ضعف

األمر الذي أشار بصورة في بداية فصل الربيع على األوراق الذي ظهر 
ودا المنقول بالنيمات GFLVفيروس احتمال وجود غير مباشرة إلى 

وأكدت نتائج تقصي انتشار النيماتودا المتطفلة المرافقة لمعرشات ). 31(
وجود أنواع مختلفة، تراوحت نسب ) 2005-2003(العنب في إسبانيا 

كما سجلت بعض أنواع نيماتودا ). 31% (34.4و  1.6حدوثها ما بين 
في ) X. italiae، وXiphinema )X. pacbtaicum ،X. indexالجنس 
ور معرشات العنب في جزيرة كريت في اليونان، وبلغت نسب تربة وجذ
  ، علمًا أن النيماتودا)33(، على التوالي %8، و27، 65حدوثها 

X. index وX. italiae  دورًا مهمًا في نقل فيروس الورقة  تلعبقد
كما سجلت نيماتودا تعقد  ).12(إلى معرشات العنب  GFLVالمروحية 
على معرشات العنب في بلدان مختلفة  ).Meloidogyne spp(الجذور 

الواليات المتحدة و في حوض البحر المتوسط وفي جنوب أفريقيا  
، وكان تشكل التورمات والعقد السرطانية )29، 14، 11(وأستراليا 

  ).31(الصغيرة على الجذور العرض األكثر تمييزًا 
بلغت نسب معرشات العنب المصابة بظاهرة عدم التوافق في 

األصناف الوراثية وفي بساتين المزارعين المطعمة على مجمعات 
أصول مقاومة لحشرة الفيلوكسيرا في محافظة درعا وفقًا لدراسة سابقة 

، على التوالي، وبلغت نسبة اإلصابة الفيروسية في %86.0و 89.1
، %72.1ت أعراض عدم التوافق أبدعرشات عينات منطقة التطعيم لم

، %)61.8(األولى في االنتشار تبة المر  GLRaV-2احتل الفيروس و 
، وبلغت GVAو GLRaV-1و GLRaV-3الفيروسات في األهمية تاله 

  .)3( ، على التوالي%5.9و 30.9، 45.6نسب حدوثها 
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  2008العنب في محافظة درعا، معرشات أمراض المجموع الخضري على  (%) حدوث .8جدول 
Table 8. Incidence (%) of vegetative part’s diseases on grapevines in Dara´a governorate, 2008 
 

  *المنطقة
Region*

  البياض الزغبي
Downy mildew  

  البياض الدقيقي
Powdery mildew   

  تدھور العنب أيوتايبا
Eutypa dieback  

  الصنف البلدي
Balady cv. 

  الصنف الحلواني
Halwany cv.

  الصنف البلدي
Balady cv. 

  الحلواني الصنف
Halwany cv.  

  الصنف البلدي
Balady cv.  

  الصنف الحلواني
Halwany cv.  

1 1.70  0.0  79.0  75.3  0.13  0.10  
20.00  0.0  42.0  25.0  0.04  0.04  
3 0.00  0.0  30.6  13.8  0.00  0.03  
4 0.00  0.0  38.8  8.0  0.20  0.10  
5 0.00  0.0  21.5  10.4  0.06  0.00  

 المعدل
Average 

0.34  0.0  42.4  26.5  0.09  0.05  

ة، المسيفرة، ) = 5(الشيخ سعد، عدوان وجاسم، ) = 4(زيزون وتل شھاب،  ،نوى) = 3(داعل وإبطع،  ،طفس) = 2(إزرع والشيخ مسكين، = ) 1(*  ة غزال خرب
  صيدا والغارية الشرقية والغربية

* (1) = Ezr´a and Al-Sheikh maskeen, (2) = Tafas, Dail and Ebt´a, (3) = Nawa, Zaizoon and Tal-Shehaab, (4) = Al-Sheikh Saad, Adwan and 
Jasem, (5) = Kherbet Ghazaleh, Al-Mosefra, Saida, Al-Ghareih Al-sharqeih and Al-gharbeih 
 

  
مجذرات إلقالع عن زراعة للفالحين اوتعُد حمالت توعية 

ر وضرورة اإلقالع عن طمغير المطعمة على أصل مقاوم، األصناف 
، وحث المزارعين على في حالة الغراس المطعمة منطقة التطعيم

االستبدال التدريجي لمعرشات العنب المصابة غير المطعمة بغراس 
) ومطابقة للصنفسليمة ( Certified planting materialموثوقة 

 .انجازهامهمة وطنية ينبغي لحشرة الفيلوكسيرا مطعمة على أصل مقاوم 
التربة المتحملة المتالئمة مع /ألصول المقاومةكما يعُد استخدام ا

والصنف األسلوب األمثل من الناحية االقتصادية والبيئية إلدارة حشرة 
  . الفيلوكسيرا والنيماتودا والتدرن التاجي وفطريات التربة الممرضة

 
Abstract 

Al-Chaabi, S., T. Abu-Fadel, S. Arabi, F. Farawati, L. Matrod, S. Akeel, M. Al-Zoubi, F. Abo-Ruckbieh and A.F. 
Rahaal. 2012. Spread of Phylloxera Pest on Grapevine in Dara´a Governorate, Syria, and its Management. Arab 
Journal of Plant Protection, 30: 55-69. 

Daktulosphaira vitifoliae Fitch.  (Family: Phylloxeridae, Order: Hemiptera, Class: Insecta) is the most harmful and prevalent pest on 
grapevines in Dara´a governorate, and is considered the principal agent responsible for gravines dieback in recent years. The incidence of 
vineyards attacked by this pest was 82.5%. The cultivation of local self-rooted V. vinifera Balady and Halwany cultivars (56%) was the main 
reason for pest spread in this governorate. The wrong practice of covering the graft union of grafted vines to Phylloxera-resistant rootstocks 
under soil surface, new roots originated from the scion were attacked by the pest. The highest pest incidence was recorded on cultivated 
grapevines in second agricultural region (Tafas, Dail and Ebt´a), and reached 60.3% on Balady cultivar, and 32.2% on Halwany cultivar; 
followed by forth agricultural region (Sheikh Saad, Adwan and Jasem), with mean pest incidence of 51.2% on Balady cultivar and 11.9% on 
Halwany cultivar. The rate of infection frequency with Phylloxera pest was higher in vineyards with ungrafted Balady cultivar (87.5%) 
compared with 65.5% for ungrafted Halwany cultivar. The mean pest incidence on Balady and Halwany cultivars in Dara'a governorate was 
41.4 and 19.2%, respectively.  
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