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 التبقع أو الجرب البكتيرى على الطماطم والفلفل
Bacterial Spot of Tomato & Pepper (Capsicum spp) 

   Xanthomonas vesicatoriaالمسبب: 

ينتشر هذا المرض فى أمريكا الشماليه وفى جنوب أفريقيا ويصيب كثيرًا من النباتات مثل 
 Whiteوالتى وجد    X. vesicatoria var. raphaniطم والفلفل والفجل واللفت بسالله الطما

 أنها تستطيع أن تصيب الطماطم والفلفل. 1930

بمزارع اإلصالح   Monimicarولقد وجد حديثًا هذا المرض فى صنف طماطم "مونيميكر"
ر هذا المرض فى مصر إلى التقاوى الزراعى بأبو كساة فى محافظة الفيوم وفى األسكندريه ويرجع إنتشا

 المستورده من أمريكا.

  

 

 Symptomsاألعراض 

تبدأ أهم أعراض المرض على الثمار الخضراء دائمًا وهى عبارة عن بقع تشبه الجرب غير 
مم يختلف لونها من البنى الفاتح إلى األسود وذات حواف داكنه تظهر 6-2منتظمه يتراوح قطرها من 

والنسيج األوسط من البقع يصبح جافًا وفلينيًا ذا سطح خشنه وكثيرًا ما يتشقق ويرتفع عن مشبعه بالماء 
سطح الثمرة وأحيانًا يكون غائرًا قلياًل وهذة األصابه التتعمق كثرًا داخل الثمار وتظهر البكتيريا بشكل 

 (.8غزير فى هذة التبقعات عند فحصها ميكروسكوبيًا )شكل 
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 عراض التبقع أو الجرب البكتيرى على الطماطم(: أ 8)شكل 
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 Ps. syringae pv. tomato(: أعراض التبقع أو رأس الدبوس البكتيرى على الطماطم يسببه 9)شكل 

أما أعراض األصابه على األوراق فتظهر بقع صغيرة غير منتظمه غائرة لونها أخضر غامق 
راق ويتحول لون الجزء األوسط من هذة البقع إلى اللون مشبعه بالماء توجد على السطح السفلى لألو 

 البنى أو األسود ثم تجف وكثيرًا ما تسقط.

تظهر األصابه أيضًا على الفروع وأعناق األوراق بشكل قرح مستطيله مشبعه بالماء لونها يختلف من 
د تتشقق وتتسبب األخضر الغامق إلى األسود ثم تتحول إلى اللون البنى أو األسود وتصبح فلينيه وق

 عن إصابه األزهار تساقطها وبالتالى قلة المحصول.

 Mode of spreadطريقه إنتشار المرض  

ينتشر المرض عن طريق البذور الملوثه ويدخل الميكروب إلى النبات عن طريق الثغور 
 الموجودة على األوراق والسيقان وكذلك عن طريق الشعيرات المنتشرة على أسطح الثمار.

له علبه متحرك بفالجات طرفيه -ميكروب المسبب عصوى قصير سالب لصبغه جرام وال 
تنتج  -تختزل بيئه اللبن وتهضمها ببطىء-األجار مستديرة صفراء اللون المعهالمجاميع على  -واحده 

-بعضها يحلل النشا والبعض األخر اليحلله-السكروز -حامض بدون غاز من الجلوكوز والفركتوز
درجه -يحلل بيئه البكتين -يحلل الدهون  S2Hاليكون األندول يكون -اليختزل النترات-يسيل الجيالتين
ونظرًا ألن بعض سالالت هذا الميكروب تصيب الفجل واللفت وبعض النباتات  م. 30الحرارة المثلى  

فى أن األول مرض برانشيمى والثانى مرض  X. campestrisالصليبيه األخرى فإنه يمكن تميزة عن 
 ئى.وعا

 Control  المقاومة  

حيث أن هذا المرض ينتقل عن طريق البذور فيجب مراعاة الحجر الزراعى لكى التتسرب بذور 
ق ثم  15لمدة  1/1000مصابه وعاده تغمر البذور فى محلول كلوريد الزئبقيك )السليمانى( بتركيز 

أم ال. كما يمكن نقع البذور فى تجرى تجربة إختبار األنبات لمعرفة ما إذا كانت البذور تحمل المرض 
 ق. 5حامض كبريتيك تجارى لمدة  1/2%
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 مرض التبقع الزاوي فى الخيار
Angular Leaf Spot Disease in Cucumbers 

ظهور وبائى لمرض التبقع الزاوي  1990-1989الحظ صادق وآخرين خالل موسم   
ميع الصوب التى تم حصرها وبلغت فى زراعات خيار الصوب بمحافظة المنيا ولقد ظهر المرض فى ج

 من التباتات المنزرعه. %60نسبه حدوثه أكثر من 

  Pseudomonas syringae pv. lachrymanaالمسبب: 
متحرك بفالجات طرفيه واحده أو  -والميكروب المسبب هوائى عصوى قصير سالب لصبغه جرام 

 ت اليكون األندول.تنتج حامض بدون غاز من السكريا -خصله من الفالجات فى الطرف
 Symptomsاألعراض 
تظهر بقع زاويه غير منتظمه مختلفه األحجام على أوراق الخيار والبقع مائيه أواًل وبعد   

ذلك تتحول إلى اللون الرمادي ثم تسقط. يصاب الثمار وتظهر عليها بقع صغيرة غائرة مائيه ثم يعقب 
 (. 11،  10ذلك تعفن الثمرة )شكل 
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 (: أعراض مرض التبقع الزاوى على أوراق الخيار10كل )ش

 

 

 

 

 

 

 

 (: أعراض مرض التبقع الزاوى على ثمار الخيار11)شكل 

تعتبر البذور من أهم الوسائل التى تنشر المرض ويكمن الميكروب على القصرة أو تحتها أو فى 
ح على األوراق الفلقيه الموضعين وعليه أذا زرعت فإنها ُتعطى بادرات مصابه بالمرض تظهر بوضو 

 وبالتالى ثمار عديمة القيمه التجاريه وتسبب خسائر فادحه.

 القرع العسلى. -: تصيب نباتات العائله القرعيه فقط مثل الكوسه المدى العوائلى

 Control  المقاومة  

يجب أن تكون التقاوي المنزرعه خاليه من المرض ومن مصادر موثوق بها وذلك من خالل 
األنبات لكى تكون مضمونه ويجب على وزارة الزراعه تشديد الحظر على تجار )الشنطه( فى إختبار 

الجمارك حتى التتسرب بذور مصابه عمومًا وإال ستنتشر أمراض عديدة فى مصر لم تكن بها 
 خصوصًا األمراض البكتيريه.

-الكالسيوم بعض الكيماويات لقتل الميكروب فى البذرة مثل بربيونات  Leben 1983أستعمل 
وذلك عن طريق غمر البذور فى أحد هذة  Cupric acetateأسيتات النحاس -حامض الطرطريك

 المحاليل مع رفع درجه الحرارة.
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 لفحه أوراق القمح البكتيريه
Bacterial Leaf Blight Disease of Wheat 

طقه فى من 157أعراض لفحه أوراق القمح على صنف جيزة  1992الحظ صادق وآخرين عام  
 المنيا وهذا المرض منتشر فى كثير من بالد العالم.

 Pseudomonas syringae pv. syringae المسبب:

م  35م والعظمى  30-27والميكروب سبق وصفه باألضافه إلى أن درجه الحرارة المثلى له 
 5-درجه  كما أنه يكون البللورات الثلجيه على 8.5-5.5م والرقم األيدروجينى األمثل  1والصغرى 

 م.

 Symptomsاألعراض 

تظهر أعراض اللفحه على السطح السفلى لألوراق أواًل ثم السطح العلوى بعد ذلك والقروح 
صغيرة صفراء اللون مائيه ثم تكبر فى الحجم وتصبح ميته وقد تتحد مع بعضها مكونه بقعًا كبيرة بنيه 

 بالبكتيريا. اللون وقد تمتد األصابه إلى السنابل وتعطى جيوبًا ملوثه

 

 

 Syringomycinوقد أوضحت التجارب أن الميكروب يستطيع إفراز توكسين السيرنجيوم 

toxin   (SR)  من الحمض  %0.4أذا ما نمى على بيئه البطاطس مضافًا اليهاCasamino acid  
 Geotricumم ثم ترش األطباق بمعلق من جراثيم الفطر  25أيام على درجه  5وتحضن لمدة 

candidum  فتظهر مناطق خاليه من نمو الفطر حول مجاميع البكتيريا التى تنتج(SR)    24بعد 
 ساعه.

 Control  المقاومة  
 إنتقاء تقاوى خاليه من المرض - •
 إتباع دورة زراعيه بعيدة المدى - •
 حرق بقايا النباتات المصابه بعد جمع المحصول. - •
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 ق الفول البلديمرض التبقع البكتيري األرجوانى على أورا

Pink Spot on Broad Bean Leaves 

( من حصر مرض جديد يصيب أوراق الفول البلدى مسببًا تبقعات أرجوانيه 1989تمكن جبر )
أو حمراء على األوراق فى منطقه المنيا وغالبًا ما يظهر المرض على النباتات المصابه طوال فترة 

المسبب لمرض التبقع   Botrytis fabaeيحدثها الفطر  التذهير وتبدو التبقعات مختلفه عن تلك التى
 الشيكوالتي لألوراق حيث تبدو أكثر لمعانًا وأزهى لونًا وأكثر تحديدًا.

  Pseudomonas sppالمسبب: 
وقد أمكن عزل الميكروب المسبب والتحقق من قدرته على إحداث األصابه بأن أحدث أعراضًا 

 مشابهه على وريقات الفول البلدي.
أظهر المدي العوائلي لهذا الميكروب عدم قدرته على إصابه أي من النباتات التى لقحت به و 

 القمح والشعير.-اللوبيا-العدس-الحلبه-البسله-مثل البرسيم 

تحتوى -والميكروب المسبب عصوى متحرك بفالجيال طرفيه سالبه لصبغه جرام هوائى حتمى
ى على مادة التترازوليم كلوريد ولم تفرز أى نوع من خالياه على حبيبات دهنيه تنمو على بيئه تحتو 

 Non-Fluorescentالصبغات الفلوروسنتيه على بيئه كنج ووصف على أنه من سالله 

Pseudomonas  وهو يحلل الجيالتين ويحلل الكازين وال يحلل النشا وينتج األندول وال يختزل النترات
 ويحلل الجلوكوز والسكروز والزيلوز.
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 فحه البكتيريه ألوراق اللوبيا في مصرمرض الل
Bacterial Leaf Blight of Cowpea in Egypt 

( إنتشار مرض بكتيري بشدة فى نباتات اللوبيا في منطقه المنيا 1987الحظ عوف وآخرين )
 ويعتبر الباحثون أنه أول تسجيل لوجوده فى مصر. 1984-1983خالل موسمي الزراعه فى عام 

  Xanthomonas campestris pv. vignicolaالمسبب: 

والميكروب عصوى سالب لجرام متحرك بفالجال طرفيه واحدة اليكون جراثيم داخليه هوائى 
والهوائى إختياري. المجاميع صفراء محدودة داخل الخليه أى التنتشر في البيئه. يحلل النشا يحلل 

من البروتينات يكون حامض  S2Hالـ الجيالتين اليكون األندول واليختزل النترات وينتج األمونيا و 
م والقصوى  30-27درجه الحرارة المثلى  8-6الرقم األيدروجينى األمثل -بدون غاز من السكريات 

 م. 10م والصغرى  40-35من 

 Symptomsاألعراض 

تبقعات على األوراق والسيقان لنباتات اللوبيا قد تشمل القرون لونها أخضر داكن ممتلئه بالماء 
Water-soaked  قد تتحد التبقعات لتكون بقعًا بنيه محمرة كبيرة وقد تسقط  -مم فى القطر  2-1من

األنسجه الميته مكونه ثقوبًا وعادة األوراق المصابه تذبل وتجف )تقرحات(. وإذا حقن الساق بالميكروب 
 ضع الحقن. يكون أنسجه ميته )تقرحات( فى مكان الحقن وعند حقن القرون تظهر بقع مائيه فى مو 

ُدرس المدى العوائلي فوجد أن الميكروب المسبب يستطيع إحداث حساسيه زائدة فى نباتات 
 الدخان، الطماطم، الكوسه، الفول البلدي والمشمش.

ُدرس تأثير مركبات المضادات الحيويه والمبيدات الفطريه فوجد أن تراميسين، البنسلين، 
سين وكذلك مارفازين والفورمالدهيد كانت أكثر المركبات كلورامفينكول، ستربتوميسين و أريثروماي

 المختبرة قدرة على تثبيط نمو العزالت المختبرة.

 Control  المقاومة  

ال تزرع البذور المصابه النها تكون مصدر كبير ألنتشار المرض حيث تظهر األعراض على  - •
 األوراق الفلقيه.

 إتباع دورة زراعيه بعيدة المدي. - •
 ص من كل بقايا النباتات المصابه بالحقل وحرقها.التخل - •
يمكن إجراء تجارب على الرش بإستعمال المضادات الحيويه المثبطه للميكروب أو   المبيدات  - •

 المؤثرة .
 إستنباط سالالت من اللوبيا مقاومه لهذا المرض. - •
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 مرض التبقع الزاوي ألوراق القطن
Angular Leaf-Spot, Black-arm and Boll Rot of Cotton 

 Xanthomonas malvacerumالمسبب: 

ينتشر هذا المرض في جميع الدول التى تزرع القطن وهو منتشر فى السودان ويعتبر من 
األمراض الهامه جدًا حيث يؤثر على محصول القطن ويجعله يقل بدرجه كبيرة ويقلل من قيمه الشعر 

 التجاريه.

وأول من أكتشف العالقه بين   spotting of the leavesيسبب هذا المرض بقعًا على األوراق 
واألصابه على الساق تسبب خسائر فادحه عن    E. F., Smithتبقع األوراق والساق واللوز العالم 

ألن السيقان  Black armإصابه األوراق ويسمى هذا المرض فى السودان وفى أوغندا بالزراع األسود 
 تظهر بلون أسود.

ة في طور البادرات ويسبب شلل أو قتل النباتات وإصابه الساق تظهر عندما يظهر المرض عاد
يطول بضعه بوصات ويشتد بعد موسم األمطار وفى أوغندا قد تظهر األصابه متأخرة وذلك عندما 

 تكبر النباتات وتكون فروعًا ثانويه.

 Symptomsاألعراض 

وهذة البقع تميل  small veinsوق الدقيقه تظهر على األوراق بقعًا سوداء بجوار العر  :على األوراق
أما على األوراق  large blotchesإلى اللون البنى عاده وربما إتحدت مع بعضها مكونه بقعًا كبيرة 

ولونها بنى غامق  main veinالصغيرة والبراعم فتمتد األصابه فى المنطقه التى حول العرق الوسطى 
dark brown  الورقه حتى تصل إلى األذنين وعنق الورقه وقد تمتد اإلصابه على طولpetioles 

 خصوصًا فى موسم األمطار فإذا جف الجو فإن هذة األوراق تجف وتسقط وتترك النبات عاريًا.

وهذة  Elongated and discoloured areaتظهر بقع غامقه مستطيله على السيقان  :على الساق
وربما أزدادت هذة  Black-armالزراع األسود  البقع تتحول إلى اللون األسود ومنها إشتق إسم

 التقرحات فى األتساع فقد تبلغ بضعه بوصات وعاده ينخفض سطح هذة القروح عن سطح الساق.

إذا إصيبت اللوزة وهى صغيرة بالمرض فإنها تسقط ويسبب المرض بما يعرف بإسم تساقط  :على اللوز
قد تتحمل المرض فيظهر عليها بقع غامقه اللون  أما إذا كانت اللوز مسنه فإنها boll dropاللوز 

تتحول إلى اللون األسود وربما تصاب البذور وكذا الشعر بخسائر كبيرة قد تصبح بعدها اللوز وما فيها 
من شعر عديم القيمه. فإذا أصيبت البذور فإنها تعطى نباتات أو بادرات مصابه وفى هذة الحاله تعتبر 

لبادرات الناتجه من هذة البذور المصابه يظهر على أوراقها الفلقيه عند البذور هى مصدر العدوى. وا
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ومنه  Black-armثم يصاب بعدها الساق معطيًا  Angular spotsالحواف أعراض المرض أيضًا 
 يصاب اللوز والتى منها تصاب البذور وهكذا. وتعتبر البذور من أهم وسائل إنتشار المرض.

  

 

 Mode of spread  كيفيه إنتقال المرض

على  Slimy massتنتقل البكتيريا من اللوز المصابه إلى البذور التى بها وتعمل كتله لزجه  
وفى هذة الحاله تستطيع البكتيريا أن تقاوم الجفاف لمدة طويله  Micropyleالشعر المحيط بالنقير 

زو البكتيريا الفلقات م( تغ 28وعند األنبات أى تحت الظروف المناسبه من الرطوبه والحرارة )
Cotyledons ويسبب بقعًا طويله على -حيث أن إنبات بذور القطن هوائى -عند إختراقها األرض

ومنها إلى األوراق فالسوق وهكذا يتوقف على   Elongated marginal lesionsحافه األوراق الفلقيه 
ق ولكن إذا كان الجو رطبًا وعند رطوبه الجو فإذا كان الجو جافًا ربما يقف المرض عند إصابه األورا

حدوث األمطار ربما أصيب الساق ويظهر ما يعرف بالزراع األسود وهذا يعقبه إصابه شديدة لألوراق 
حيث تصاب أنسجه القشرة التى يمر بها العرق الوسطي وكذا األذنات. والبكتيريا التدخل الحزم الوعائيه 

ينين وعنق الورقه تنتقل البكتيريا بواسطه الرياح واألمطار ولكن توجد فى الخاليا البرانشيميه ومن األذ
إلى اللوز ومنها إلى البذور وهكذا. وال يعيش الميكروب فى األرض مدة طويلة إذ أنه يموت فى ظروف 

ساعه ولكن ربما يعيش مده أطول )بضع أسابيع( فى األوراق والسوق المتساقطه ومنها تنتقل إلى  72
مطار والرياح وربما يرجع السبب إلى عدم إنتشار المرض فى مصر إلى جفاف النباتات األخرى باأل

 الجو وعدم وجود أمطار أو أعصار خصوصًا فى موسم زراعه القطن.

متحرك بفالجال طرفيه واحدة  -غير محاط بعلبه-عصوى قصير سالب لجرام  والميكروب يتميز باألتى:
جار المغذى صفراء باهته تغمق بطول المدة. يحلل اليكون جراثيم داخليه هوائى. المجاميع على األ

 النشا يحلل الجيالتين اليكون األندول واليختزل النترات يكون حامض بدون غاز من السكريات.

 Control  المقاومة  
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  Mercury Dustsالبذور المصابه تعالج بواسطه تراب الزئبق  •
 تزال األجزاء المصابه المتساقطه على األرض وتحرق  •
 األرض بالماء قبل الزراعه يساعد على تقليل المرضغمر  •
 التربيه واألنتخاب لنباتات تقاوم المرض •

 

 
 

 

 التبقع البكتيري على أوراق نبات عباد الشمس
Bacterial Leaf Spot of Sunflower 

ظهر فى السنين األخيرة تبقعات واضحه على نبات عباد الشمس فى كثير من الحقول خصوصًا 
 منيا.فى منطقة ال

 الميكروب المسبب: 
1- Pseudomonas syringae pv. helianthi 

2- Ps. syringae pv. syringae 

متحرك بفالجال طرفيه واحدة هوائى. يكون  -غير محاط بعلبه-والميكروب عصوى قصير سالب لجرام 
 حامض بدون غاز من تخمر السكريات.

  Symptomsاألعراض 

طه بهاله صفراء على نباتات عباد الشمس وهذة البقع ميته يحدث الميكروب بقعًا بنيه محا
ويسبب الحقن الصناعى فى أوراق عباد الشمس ظهور بقع مائيه وقد يتغير لونها إلى البنى فى حاله 


