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مرض التدرن التاجي



المسبب المرضي: 
بكترييا التدرن التاجي agrobacterium tumefaciens وهي بكترييا ع�صويةتعي�ش يف الرتبة وتبقى فيها ملدة طويلة 
ويف بقايا النباتات اي�صًا. تختلف هذه البكترييا عن غريها يف انها تنقل جزءًا من مادتها الوراثية اىل ان�صجة النبات 
العائل الحداث اال�صابة به. حيث تبدا البكترييا بعد دخولها  عن طريق اجلروح اىل داخل النبات بالتكاثر بني ان�صجة 
النبات ثم تعمل بعد ذلك على نقل املادة الوراثية املحفزة حلدوث االورام اىل داخل خاليا النبات حيث ترتبط باملادة 

الوراثية للنبات العائل. 

تقوم ان�صجة النبات بعدها بالتعامل مع املادة الوراثية الدخيلة كمادتها الوراثية وبالتايل الت�صبب بحدوث االنتفاخات 
واالورام. 

احداث  على  القادرة   )Ti Plasmid(الوراثية املادة  يحمل  االول  النوع  بنوعني،  الرتبة  يف  البكترييا  هذه  تتواجد 
العدوى)Pathogenic( واالآخر ال يحمل هذه املادة الوراثية وامنا يعي�ش يف الرتبة ب�صورة رمية وغري قادر على احداث 

.)Non-Pathogenic( العدوى واال�صابة مبر�ش التدرن التاجي

 وحتتاج البكترييا اىل وجود جروح حديثة )بعمر اأقل من 24 �صاعة( حتى ت�صتطيع الدخول اىل اأن�صجة النبات والت�صبب 
بحدوث االورام واالنتفاخات يف هذه االن�صجة. وتت�صبب اجلروح عادة من خالل:

• عمليات التقليم والتطعيم 	
• ا�صتخدام امليكنة الزراعية يف عمليات خدمة املح�صول احلراثة وزراعة اال�صتال 	
• اجلروح الناجتة عن عملية التجمد نتيجة الربد القار�ش	
• اجلروح الناجتة عن احل�صرات القار�صة والنيماتودا.	

تتجمع كمية كبرية من البكترييا يف الن�صجة اخلارجية لالورام االولية مما ي�صهل انتقالها اىل الرتبة املال�صقة للنبات. 

االهمية  االقتصادية:
93 عائلة نباتية ، وخا�صة نباتات  600 نوع من املحا�صيل احل�صا�صة تنتمي الكرث من  اأكرث من  ت�صيب هذه البكترييا 

اللوزيات وبع�ش انواع نباتات الزينة، وهي اقل �صيوعًا يف نباتات التفاحيات. 

ي�صبب مر�ش التدرن التاجي خ�صارة اقت�صادية كبرية خا�صة يف م�صاتل انتاج ا�صجار الفاكهة، ويف االآونة االخرية ظهرت 
هذه امل�صكلة يف كثري من امل�صاتل يف منطقة ال�صرق االو�صط ب�صكل عام.

وحيث ان البكترييا تبقى يف الرتبة ملدة ت�صل اىل اأكرث من خم�ش �صنوات، فاأن عملية مكافحتها لي�صت بال�صهلة ف�صاًل 
على ان البكترييا ت�صتطيع االنت�صار ب�صهولة بوا�صطة مياه الري وقطرات املطر اال انها الت�صتطيع الدخول اىل النبات اال 

عن طريق اجلروح احلديثة فقط كما ذكرنا �صابقًا.

أعراض االصابة:
ال�صريع  اخلاليا  انق�صام  ت�صبب  التي  الهرمونات  انتاج  على  العائل  النبات  حتفز  التاجي  التدرن  ببكترييا  اال�صابة  ان 

وانتفاخ ان�صجة منطقة ال�صاق او اجلذر.



عادة ما يكون مكان االنتفاخات يف نف�ش املكان التي توجد به اجلروح، وتكون عادة يف املنطقة التاجية على ال�صاق فوق 
�صطح الرتبة مبا�صرة ويف بع�ش االحيان تكون حتت �صطح الرتبة او على االغ�صان. وتختلف التدرنات يف حجمها والتي 

قد ي�صل قطر بع�صها اىل ب�صع ان�صات. 

ت�صبب هذه االنتفاخات اىل ا�صطراب يف عملية امت�صا�ش املاء والغذاء مما ي�صبب يف ا�صعاف النبات  وتقزمه او موته.
وب�صبب عدم و�صول املواد الغذائية اىل التدرنات تبداأ هذه التدرنات بالتعفن والتحلل مما ي�صبب يف انطالق البكترييا 

اىل الرتبة املال�صقة وبالتايل االنتقال اىل النباتات املجاورة بوا�صطة مياه الري.

تبدا اعرا�ش اال�صابة بالظهور يف فرتة متتد من عدة ا�صابيع اىل عدة �صنوات وتعتمد يف ذلك على الظروف اجلوية مثل 
احلرارة وكذلك على �صنف النبات العائل. ففي درجات احلرارة الدافئة )23-25 درجة مئوية( وعند منو النبات ب�صكل 

�صريع ميكن مالحظة وجود التدرنات ال�صغرية بعد 10-14 يوم من حدوث اال�صابة.

ومن اجلدير ذكره بان اأعرا�ش اال�صابة غري الظاهرة للعيان ت�صكل م�صكلة كبرية يف م�صاتل انتاج ا�صتال الفاكهة، حيث 
اأن اال�صتال املعدة للبيع وامل�صابة قد ال تظهر عليها التدرنات بالرغم من ا�صابتها بالبكترييا، حيث تظهر اال�صابة بعد 

زراعتها يف تربة جديدة لتوفر الظروف املنا�صبة لنمو وتكاثر البكترييا.

طرق المكافحة:
لتجنب  الوقائية  االحتياطات  جميع  اتخاذ  هي  للمكافحة  الوحيدة  فالطريقة  امل�صابة،  للنباتات  عالج  يوجد  ال  حيث 

اال�صابة بهذا املر�ش.

يف احلدائق املنزلية:
عند �صراء اأ�صتال ا�صجار الفاكهة من امل�صاتل املرخ�صة، يجب عدم قبول النباتات التي تظهر عليها انتفاخات يف . 1

مناطق ال�صاق واجلذور.
اذا ظهرت اعرا�ش اال�صابة بعد الزراعة، يجب خلع النباتات امل�صابة وحرقها.. 2
يجب جتنب احداث اجلروح يف النباتات عند القيام مبختلف العمليات الزراعية.. 3
4 . 5 التي ظهرت بها اال�صابة من قبل وذلك ملدة  للمر�ش يف املنطقة  يجب عدم اعادة زراعة اال�صناف احل�صا�صة 

�صنوات على االقل. ويجب بعد ذلك ازالة الرتبة امللوثة وجلب تربة جديدة قبل عملية اعادة الزراعة يف نف�ش اأماكن 
الزراعة ال�صابقة.

تعقيم االأ�صتال قبل زراعتها عادًة مبادة نحا�صية مثل كو�صايد.. 5

في المشاتل:
يجب ا�صتخدام الرتبة املعقمة عند جتذير العقل يف �صواين الزراعة.. 1
يف امل�صاتل التي ظهرت بها اال�صابة يجب عدم زراعة ار�ش امل�صتل باأ�صتال ا�صجار الفاكهة ملدة 5 �صنوات على االقل، . 2

وميكن زراعتها بالنباتات غرياحل�صا�صة مثل الزيتون، القمح وال�صعري والنباتات العلفية والب�صل.
اختيار املوقع املنا�صب لزراعة اال�صتال حيث يف�صل زراعتها  يف اأرا�ش زرعت �صابقًا مبحا�صيل بعلية.. 3
يجب جتنب احداث اجلروح عند القيام بالعمليات الزراعية املختلفة ومكافحة احل�صرات القار�صة.. 4



التقليل قدر االمكان من اجلروح النتاجة عن التجمد وذلك باختيار املكان املنا�صب للزراعة واال�صناف املتحملة . 5
للربودة.

يجب اتخاذ كافة عمليات التعقيم عند زراعة اأ�صناف ح�صا�صة للمر�ش. مثل تعقيم االدوات امل�صتخدمة يف عمليات . 6
التطعيم والتقليم حيث ميكن ا�صتخدام مادة ال�صوديوم هيبوكلورايد برتكيز 4:1 اأو حملول الكحول برتكيز 70% 

لهذا الغر�ش.
ا�صتخدام طعوم �صليمة خالية من املر�ش.. 7
ا�صتخدام املبيدات النحا�صية املرخ�صة ملنع انت�صار املر�ش.. 8
9 . agrobacterium radiobacter  Strain 84 ميكن ا�صتخدام طريقة املكافحة البيولوجية با�صتخدام البكترييا

وامل�صجل عامليا حتت اال�صماء التجارية التالية ، Norbac 84, Galltrol, Dygall، حيث يتم تغطي�ش البذور او 
العقل اأو اال�صتال ال�صغري مبحلول Dygall قبل زراعتها يف الرتبة، بعد احل�صول على اإر�صادات من وزارة الزراعة 

لال�صتخدام االأمثل.

مالحظة: ان املواد البيولوجية �صابقة الذكر غري فعالة ملكافحة مر�ش التدرن التاجي على العنب والذي ي�صاب بنوع 
agrobacterium vitis اآخر من البكترييا يدعى
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