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بیماری
 غنچه درشت گوجه فرنگی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی
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مقدمه

فیتوپالسما چیست؟ فیتوپالسما ها باکتری های تخصیص یافته 
و انگل اجباری بافت آبکش گیاه هستند و حشرات ناقل آن ها را در 
درون سلول گیاه تزریق می کنند. از آغاز کشف فیتوپالسما ها در 
سال 1967 میالدی صد ها بیماری همراه با این موجودات گزارش 
شده است. این گونه بیماری ها در اکثر نقاط جهان رو به افزایش 
محدودیت کشت  عمده  عامل  فیتوپالسمایی  بیماری  های  است. 
بسیاری از گیاهان سبزی، صیفی، زراعی، زینتی و درختان مثمر و 

غیرمثمر هستند.

درباره فیتوپالسما

بیماری  های فیتوپالسما دارای عالئم متفاوتی هستند. عالئم بارز 
بیماری  های فیتوپالسمایی عبارت اند از:

g  برگی شدن و سبزشدن اجزاء گل؛
g  جاروک در اثر رشد جوانه های داخل گل و ساقه؛
g  ریز برگی؛
g  کاهش اندازه  میان گره ها؛
g .زردی، زوال و مرگ گیاه

بیماری های فیتوپالسمایی اغلب موجب عقیمی و مرگ گیاه میزبان 
می شوند و نیز خسارت آن ها تا صد در صد گزارش شده است. فیتوپالسما ها 
توسط  طبیعت  در  و  هستند  میزبان  گیاه  آبکشی  آوند  به  محدود 
»زنجرک  های برگی«، »بوته  ای« و »پسیل« به صورت پایا و تکثیری منتقل 
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می شوند. عالوه بر این انتقال طبیعی در اثر پیوند ریشه گیاهان مجاور نیز 
امکان پذیر است. این بیمارگرها با سس، پیوند و اندام های تکثیری شامل قلمه، 

پاجوش، پیاز، غده و ریزوم نیز قابل انتقال هستند. 

بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی

غنچه درشت یا تورم جوانه گوجه فرنگی تاکنون از اکثر کشورهای مختلف 
آذربایجان،  از  عبارت اند  کشورها  این  از  برخی  است.  شده  گزارش  جهان 

تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان، هندوستان، اردن، چین و... .
کشور ایران با تولید 4,826,396 تن گوجه فرنگی در سال هفتمین کشور 
تولیدکننده گوجه فرنگی در جهان محسوب می شود. در ایران تاکنون بیماری 
غنچه درشت گوجه فرنگی از استان های فارس، یزد، اردبیل، اصفهان، بوشهر، 
لرستان، خراسان رضوی و زنجان گزارش شده است و یکي از بیماري هاي مهم 

گوجه فرنگي به حساب می آید.

عالئم بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی

عالئـم بـارز بیمـاري غنچـه درشـت گوجه فرنگـی در مناطـق گوجـه کاری 
عبارت انـد از ضخیم شـدن سـاقه، راست ایسـتادن شـاخه ها، جوانه هـای متـورم و 
به هم چسـبیدن کاسـبرگ ها،  و  بزرگ شـدن  تغییـرات گل شـامل  رنـگ،  سـبز 
سبزشـدن گلبرگ ها، فیلودی، رشـد جوانه های داخل گل و عقیمی، عدم تشـکیل 
میـوه و بدشـکلی میوه هایـی که قبـل از آلودگی تشـکیل شـده اند، کوچک ماندن، 
باریک شـدن، ناودانی شـدن، ضخیم شـدن و رنگ پریدگـی برگ هـا، ارغوانی شـدن 

برگ ها در قسمت های انتهایی و کوتولگی گیاه )شکل 1(.
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شکل 1- عالئم بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی: A( تورم جوانه و
 بنفش شدن قسمت های مختلف گیاه؛ B( ریز برگی، قاشقی شدن و زردی برگ ها؛ 

C( رشد جوانه های داخل گل؛ D( تورم و جاروک؛ E( ریزشدن، بدشکلی و سنگی شدن میوه

عامل بیماری غنچه درشت گوجه فرنگي

بیماري غنچه درشت گوجه فرنگي ماهیت فیتوپالسمایي دارد. در ایران 
غنچه درشت  بیماری  عامل  به عنوان  مختلفی  فیتوپالسما های  تاکنون 

گوجه فرنگی گزارش شده اند. 

ناقل بیماری غنچه درشت گوجه فرنگي

بیماری  ناقل  به عنوان  )شکل 2(  زنجرک  یک  فارس  استان  در 
غنچه درشت گوجه فرنگی زنجرک گزارش شده است.
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شکل 2- زنجرک ناقل بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان فارس

مدیریت بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی

1- حذف گیاهان تیره سیب زمینی در محل تولید نشا؛
2- ترجیحاً تولید نشاء گوجه فرنگی در زیر اسکرین هاوس عاری  از حشرات؛

مانند  حساسی  گیاهان  مزارع  کنار  در  گوجه فرنگی  کشت  نکردن   -3
بادنجان، سیب زمینی و فلفل؛

4- حذف بوته های دارای عالئم بیماری در مزارع گوجه فرنگی؛
5- مبارزه شیمیایی علیه حشرات ناقل.


