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املقدمــة :

تعترب بكترييا   Xylella fastidiosa  من اأهم اآفات احلجر الزراعي املدرجة با لت�رشيع التون�سي اجلاري به 

العمل  و هي  م�سنفة بالقائمة االأوىل ) Liste A1(   من  قبل املنظمـة  االورومتو�سطيـة  لوقـاية النباتـات 

، وت�سيب هذه  البكترييا العديد من الزراعات  ذات االأهمية  االقت�سادية  مبنطقة حو�ض املتو�سط 
»
 EPPO

 «
 

وت�سبب  خ�سائر  كبرية ت�سل حد  قلع االأ�سجار .

بكترييا 
Xylella fastidiosa
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التعـريـف     العلمـي  :

اال�سم العلمي : Xylella fastidiosa من عائلة  Xanthomonadacea و تنحدر منها اأربع �سالالت 

)sous espèces( مت تعريفها اإىل االآن وهي : 
 X. f sous espèce. fastidiosa    - 

     X. f sous espèce. pauca   - 

 X.f sous espèce.  multiplex   - 

   X.f  sous espèce. sandyi   - 

التوزيـع     اجلغـرافـي   للبـكترييـا  :

 التوزيع  اجلغرايف  للبكترييا 
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بـيولوجيـا البـكترييـا:

تعمل البكترييا على اإحتالل االأوعية اخل�سبية للنبات العائل �سواء يف اجلذور اأو ال�سيقان اأو 

االأوراق, حيث تت�سبب يف ان�سداد هذه االأوعية مما يوؤثر على حركة الغذاء واملاء �سواء من 

االأعلى لالأ�سفل اأو العك�ض مما ينجر عنه ظهور االأعرا�ض املر�سية على النباتات . 

كما يرتبط تكاثر هذه البكترييا داخل اخلاليا اخل�سبية بتوفر  درجة احلرارة املنا�سبة و التي 

ترتاوح ما بني 26– 28 درجة مائوية. 



خاليا بكتريية 

نبات غري م�ساب

تنقل احل�رشة البكترييا 

على  تتغذى  عندما 

النبات 

توؤدي االإ�سابة اإىل اإن�سداد 

نتيجة  اخل�سبية  االأوعية 

لوجود اخلاليا البكتريية 

تعمل النواقل احل�رشية امللوثة بالبكترييا 

علي اإنتقال املر�ض من النبات اأو العائل 

امل�ساب اإىل نبات ال�سليم 

فرتة ال�سبات ال�ستوي للنواقل احل�رشية 

احلاملة للمر�ض على العوامل النباتية 

البديلة 

احل�رشية  النواقل  تتغذى 

امل�ساب  النبات  على 

اإىل  البكترييا  وتنقل 

النبات ال�سليم اأو العوامل 

البديلة 

على  االإ�سابة  اأعرا�ض  تظهر 

اإحرتاق  مثل  امل�ساب  النبات 

املجموع  و�سعف  االأوراق 

اخل�رشي
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دورة حـياة املر�ض وعالقتـه باحل�صـرات النـاقلـة:

النباتـات العائلـة للمـر�ض :

احل�رشية  النواقل  لتعدد  تبعا  عليها  ال�سيطرة  �سعوبة  يف  البكترييا  هذه  خطورة  تتمثل 

والعوائل النباتية  حيث ت�سيب  حوايل 309 نوع تنتمي اإىل اأكرث من 63 عائلة نباتية اأهمها 

الع�سبية واخل�سبية والربية  االأنواع  اإىل  باالإ�سافة  واللوزيات  القوار�ض  و  والعنب  الزيتون 

اأو حتدث  العائل  النبات  على  اأعرا�ض  اأن حتدث  البكترييا  لهذه  ميكن  كما  الزينة  ونبات 

اإ�سابات بدون ظهور االأعرا�ض.



 

Xylella fastidiosa اأعرا�ض اإ�سابة بكترييا

طـرق انتقـال البكترييـا :

ميكن اأن تنتقل بكترييا Xylella fastidiosa عن طريق :

u النباتات امل�سابة بالبكترييا مل�سافات قريبة اأو بعيدة.  

u مواد االإكثار)ال�ستالت, البذور اأو التطعيم با�ستعمال اأجزاء نباتية م�سابة بالبكترييا( 

u  النواقل احل�رشية. 

u ميكانيكيا )اأدوات التقليم اأواأدوات اجلني....(.
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مالحظـة 

تعتبـر احل�شـرات الثاقبـة املا�ّشـة الأكثـر فعالية لإنتقـال البكترييـا واإنت�شـار املــر�ض



النتقـال عن طـريق احل�صـرات :

تعد جميع احل�رشات الثاقبة املا�سة )Piqueurs-Suceurs( التي تتغذى على ع�سارة 

االأوعية اخل�سبية نواقل حمتملة للبكترييا, وقد مت ر�سد النواقل احل�رشية من رتبة 

 Cercopidae و Aphrophoridae والتي تنتمي اإىل ,Hemiptera
و Cicadellidae باملناطق امل�سابة بالعامل. 

ومن اأهم االأنواع واأكرثها انت�سارا خا�سة يف مناطق و�سط وجنوب اأوروبا

االأخرى  االأنواع  اإىل  باالإ�سافة    Cicadella viridis و   Philaenus spumarius  

 .) Neophilaenus campestris و Euscelis lineolatus(

تنقل احل�رشات البكترييا ب�سورة م�ستمرة يف مدة زمنية ال تتجاوز ال�ساعتني  مبجرّد 

اأن  تتغذى على النبات امل�ساب, حيث تعلق البكترييا باالأجزاء الفموية للح�رشة 

والتي تنقلها بدورها اإىل النبات ال�سليم , تبقى احل�رشة البالغة حاملة للبكترييا 

طيلة حياتها وتتكاثر البكترييا داخل غ�ساء املعي االأمامي للح�رشة كما تتاأثر 

ن�سبة االنتقال ح�سب الظروف املناخية واملجموع احل�رشي الناقل وتواجد النبات 

العائل للح�رشة والنبات العائل للبكترييا.

Neophilaenus campestris Philaenus spumarius

 Euscelis lineolatusCicadella viridis
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اأعرا�ض الإ�صابـة بالبكترييـا على الزيتـون : 
تت�سبب البكترييا يف  مر�ض التيب�ض ال�رشيع على الزيتون, ومن اأهم االأعرا�ض الناجتة عن االإ�سابة جند :

جفاف وتيي�س  املجموع اخل�رضي للنبات امل�صاب:  يبداأ ب�صكل جزئي و يتفرق على الأغ�صان وميتد تدريجيا 

لي�صمل كامل ال�صجرة

تلون اخلاليا اخل�صبية الداخلية

 التفاف الأوراق نحو اجلزء الداخليجفاف الورقة من ناحية القمة اأو الأطراف وتيب�صها
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كما ميكن االلتبا�ض باالأعرا�ض مع تلك التي تنتج عن االإ�سابة ببع�ض االأمرا�ض الفطرية مثل 

ذبول الفريت�سيليوم   Verticillium spp اأو تلك الناجتة عن االإ�سابة بفطريات

Phaeoacremonium spp اأو  Phaeomoniella spp 

اأعرا�ض ال�صابـة على غرا�صـات العـنب: 

ت�سبب البكترييا ما ي�سمى بـ )Maladie de Pierce( على غرا�سات العنب )V.vinifera(ومن 

اأهم االأعرا�ض التي ميكن مالحظتها على االأ�سجار امل�سابة جند : 

 اإنهيار ال�صجرة و موتها 

الورقة بالغ�صن بعد �صقوطها  ات�صال  اأفرع  بقاء   

،وتقزم منو الأغ�صان

  جفاف مفاجئ لأطراف الورقة ميتد اىل 

جفاف كلي

باللون  امل�صابة  للمناطق  املجاورة  الأن�صجة  تلون 

الأ�صفر اأو الأحمر

جفاف الثمار امل�صاب

تاأثري على النمو الكلي بظهور بقع ذات اأن�صجة 

خ�رضاء اللون
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ميكن خلط اأعرا�ض االإ�سابة بالبكترييا مع تلك التي تنتج عن نق�ض بع�ض العنا�رش مثل 

البورون والنحا�ض والف�سفور اأو الناجتة عن زيادة امللوحة.

اأعرا�ض ال�صـابة علىغرا�صات اللوزيـات :

اإحرتاق الأوراق تدريجيا لت�صمل كامل ال�صجرة

جمموع ورقي �صديد الأخ�رضار اأو بقاء الأوراق عالقة بال�صجرة عند فرتة ال�صقوط اخلريفي   
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تقزم منو ال�صجرة مع اإنتاجية غري جمدية اإقت�صاديا



مكافحـة البكترييـا : 

تعتمد  املكافحة  عملية  البكترييا,فان  فعالة ملكافحة  عالجية  مادة  اأي  توفر  لعدم  نظرا 

اأ�سا�سا على اتخاذ االإجراءات الوقائية على ال�سعيد الوطني والدويل, واإ�ستنادا على جتربة 

الدول امل�سابة بهذه البكترييا يجب القيام باالإجراءات التالية: 

البلدان     من  الناقلة  للح�رشات  احلاملة  اأو  بالبكترييا  امل�سابة  النباتية  االإكثار  مواد  توريد  جتنب   u

امل�سابة.   

جمهولة  �ستالت  ا�ستعمال  وتفادي  املنابت  يف  النباتية  االإكثار  ومواد  ال�ستالت  مراقبة    u

امل�سدر.

حال  يف  مكافحتها  على  والعمل  احل�رشية  النواقل  وجود  عن  للك�سف  الدورية  املراقبة     u

مالحظتها.

u    اإزالة االأع�ساب والنباتات الربية التي تعمل كعوائل ثانوية اأو بديلة وذلك لك�رش دورة حياة احل�رشة 

واحلد من اإنت�سار االإ�سابة .

u   تقليم االأ�سجار وت�سميدها من اأجل احل�سول على اأ�سجار �سحية وذات منو متكامل مع   

اإ�ستعمال مادة نحا�سية بعد التقليم.  

انت�سارها       وطرق  بها  االإ�سابة  واأعرا�ض  البكترييا  هذه  بخ�سو�ض  املجتمع  وحت�سي�ض  توعية     u

واالإجراءات الوقائية ملكافحتها.

13



يف حالة وجود املر�ض يجب القيام مبا يلي:

ق�سد  بها  املحيطة  لالأ�سجار  العينات  ورفع  امل�سابة  االأ�سجار  واإتالف  بقلع  القيام   F

الت�سخي�ض خمربيا .

واإخ�ساعها  العينات  اخذ  مع  االإ�سابة  م�سدر  عن  والبحث  الالزمة  بالتحريات  القيام   F

للتحاليل املخربية.

F  مراقبة االأ�سجار املحيطة باملنطقة امل�سابة مع  اأخذ العينات من تلك املنطقة واإخ�ساعها 

للتحاليل املخربية.

F ر�سد النواقل احل�رشية والعمل على مكافحتها.

F اإ�ستعمال االأ�سناف املقاومة للمر�ض بالن�سبة للعنب, ويف حال وجودها بالن�سبة لبقية 

االأنواع  النباتية.         

واملناطق  امل�سابة  باملنطقة  املحيطة  الع�سبية  ال�سارة  االأع�ساب  على جميع  الق�ساء   F

املحيطة بها.     

F تطهري اأدوات التقليم بعد كل عملية ق�ض من �سجرة اإىل اأخرى مبادة معقمة )جافال

 2 % اأو كحول 70 %(.

F طلي  جروح االأغ�سان مبحلول يحتوي على مادة نحا�سية وحرق االأجزاء التي مت ق�سها 

مبا�رشة. 
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مالحظـــة
عند مالحظة اأعرا�ض الإ�صابة ببكترييا X. Fastidiosa ، الرجاء الت�صال بالإدارة العامة 

حلماية ومراقبة جودة املنتجات الفالحية – خمرب احلجر الزراعي، الهاتف :  717888979 

اأو 71786833، اجلهاز : 5370 اأو 5384 اأو 5376. الفاك�ض : 71784419.

 اأو الإت�صال باملندوبيات اجلهوية للتنمية الفالحية التابعة ملنطقتكم
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